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Månedsrapport oktober 2014
Arkivsaksnr.: 14/2945

Arkiv: 210

Saksnr.: Utvalg
196/14
Formannskapet
/
Kommunestyret

Møtedato
02.12.2014

Forslag til vedtak:
1. Månedsrapport oktober 2014 tas til orientering
2. Følgende budsjettjusteringer foretas i investeringsbudsjettet:
a. Omdisponeringer:
Noen budsjettmidler på prosjekt 0080 Helse- og omsorgsbygg omdisponeres til
prosjekt 0720 Helseområdene påkostning og utstyr:
020000.640000.253.0720 debet kr 200 000,023000.656000.261.0080 kredit kr 200 000,Resterende budsjettmidler på prosjekt 0719 Persienner Hvelven omsorgssenter
omdisponeres til prosjekt 0720 Helseområdene påkostning og utstyr:
020000.640000.253.0720 debet kr 164 512,50
020000.640000.253.0719 debet kr 164 512,50
Budsjettmidlene på prosjekt 0138 Hønefoss barnehage omdisponeres til prosjekt 0063
Utvidelse/oppgradering barnehager:
023000.656000.221.0063 debet kr 382 934,82
023000.656000.221.0138 kredit kr 382 934,82
Budsjettmidlene på prosjekt 0217 Universell utforming kirkeskolen omdisponeres til
prosjekt 0040 Oppgradering skoler:
023000.656000.222.0040 debet kr 582 375,33
023000.656000.222.0217 kredit kr 582 375,33
Budsjettmidlene på prosjekt 0198 Fellesrådet – muslimsk gravfelt og 0225 Fellesrådet
– oppgradere varmekilde omdisponeres til prosjekt 0141 Fellesrådet – kirkebygg slik:
023000.656000.390.0141 debet kr 1 460 653,72
023000.656000.390.0198 kredit kr 116 470,023000.656000.390.0225 kredit kr 1 344 183,72
Prognostisert merforbruk på prosjekt 0219 Fortau Dronningensgate er på om lag 1,55
millioner kroner. Merforbruket foreslås finansiert fra Uspesifisert prosjekt 0001 og
gjenstående midler på prosjekt 0215 Flerbrukshall, prosjekt 0425 Park og idrett og
prosjekt 0456 Nedbetaling gjeld Hønefoss idrettspark slik:
023000.657000.332.0219 debet kr 1 550 000,023000.610000.190.0001 kredit kr 758 074,90
027000.654000.381.0215 kredit kr 481 118,10
025000.657000.381.0425 kredit kr 273 979,Side 4
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047000.657000.381.0456 kredit kr 36 828,Budsjettmidlene på prosjekt 0156 Ny infiltrasjon Ringmoen omdisponeres til prosjekt
0364 Hovedplan avløp:
023000.651000.353.0364 debet kr 746 219,023000.651000.353.0156 kredit kr 746 219,Investeringsutgiftene på Ringmoen dekkes så av Hovedplan avløp.
Budsjettmidlene på prosjekt 0352 Sokna vannverk omdisponeres til prosjekt 0321
Hovedplan vann:
023000.651000.340.0321 debet kr 59 794,023000.651000.340.0352 kredit kr 59 794,Investeringsutgiftene på Sokna vannverk dekkes av Hovedplan vann.
b. Avsetninger/ utsettelser:
Følgende budsjettmidler avsettes til 2015 og medfører redusert bruk av lånemidler i
2014:
091000.690000.870.0001 debet kr 29 900 000,023000.651100.350.0153 kredit kr 800 000,- (Monserud sentrifuge og gassmotor)
023000.657000.130.0197 kredit kr 2 700 000,- (Samlokalisering teknisk)
023000.651000.345.0199 kredit kr 2 000 000,- (Fellesprosjekter VA Hønefoss)
023000.651000.345.0224 kredit kr 800 000,- (Nytt SD-system vann)
023000.651000.353.0229 kredit kr 1 800 000,- (Nytt SD-system avløp)
027000.651000.353.0338 kredit kr 1 300 000,- (Aksjon Steinsfjorden/KUR)
023000.651000.353.0345 kredit kr 500 000,- (Sanering Nymoen-Hen)
027000.651000.350.0347 kredit kr 1 300 000,- (Utvidelse av Monserud renseanlegg)
023000.651000.350.0351 kredit kr 500 000,- (Renseanlegg Nes i Ådal)
023000.651000.345.0354 kredit kr 500 000,- (Overbygg rørlager)
023000.651000.340.0375 kredit kr 1 200 000,- (Vannverk Nes i Ådal)
023000.651000.345.0321 kredit kr 7 000 000,- (Hovedplan vann)
023000.651000.353.0364 kredit kr 8 000 000,- (Hovedplan avløp)
023000.656000.190.0238 kredit kr 500 000,- (Eiendom – energimerking)
023000.656000.190.0239 kredit kr 1 000 000,- (Eiendom – sentral driftsstyring)
Urealiserte midler som foreløpig er avsatt generelt på prosjekt 0001 foreslås avsatt til
ubundet investeringsfond:
054800.690000.880.0677 debet kr 9 000 000,023000.610000.190.0001 kredit kr 9 000 000,-

Sammendrag
Saken gjelder fremleggelse av månedsrapport basert på regnskapstall pr 31.10.2014. Helårs
prognose viser er mindreforbruk på 2,3 mill. kroner. Det er økonomiske driftsutfordringer og
merforbruk spesielt innenfor rammeområdene oppvekst og kultur og helse og omsorg. I
tillegg vil årets inntektsutgjevning (skatteutgjevning) bli ca 8 mill. kroner lavere enn
budsjettert på grunn av lav skatteinngang generelt for landet.
Ekstraordinære inntekter og relativt lave rentekostnader sørger imidlertid for at årets
driftsresultat blir omtrent som budsjettert basert på den prognosen som nå foreligger. Det
presiseres at det knyttes noen usikkerhetsmomenter til årsprognosen.

Side 5

Sak 196/14

Innledning / bakgrunn
Det rapporteres månedlig til formannskap og kommunestyre om den økonomiske utvikling i
2014. Månedsrapportene skal gi en kort sammenfatning av status, mens det etter hvert tertial
skal fremlegges en mer omfattende rapport. Rapporteringsopplegget ble ved vedtatt i KS sak
19/2014.

Beskrivelse av saken
Månedsrapport:
Rapportert årsprognose indikerer at kommunen vil oppnå et regnskapsresultat i 2014 som
viser et mindreforbruk i forhold til budsjett på 2,3 mill. kroner. Det er en endring på 4,3 mill.
kroner i forhold til forrige månedsrapport. Endringen skjer hovedsakelig innen oppvekst og
kultur.
Alle tall i 1000 kr
Regnskap
Område
2013 (pr okt)
Samlet resultat
-27 556
0 Folkevalgte og revisjon
5 499
1 Rådmann og strategiske tiltak
14 732
2 Adm støtteenheter og fellesutg
62 913
3 Oppvekst og kultur
384 385
4 Helse og omsorg
577 731
5 Tekniske områder
114 279
7 Avsetninger og overføringer
-2 227
8 Skatt, rammetilskudd mv.
-1 218 748
9 Renter, avdrag mm
33 881

Regnskap
hittil 2014

ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT

-23 391
4 253
19 248
60 262
466 454
546 239
119 574
-11 052
-1 236 758
8 389

-2 348
6 487
22 862
69 063
553 033
630 854
176 648
-31 132
-1 473 729
43 566

0
6 657
21 597
70 170
546 266
613 098
178 548
-33 132
-1 478 969
75 766

PROGNOSE
ÅRSAVVIK

2 348
169
-1 266
1 108
-6 767
-17 756
1 900
-2 000
-5 240
32 200

Avvik Avvik forrige
i % mnd rapport
3%
-6 %
2%
-1 %
-3 %
1%
-6 %
0%
42 %

Det er økonomiske driftsutfordringer spesielt innen oppvekst og kultur, helse og omsorg og
rådmann og strategiske tiltak. Helse og omsorg har det største avviket i kroner. Tekniske
områder og administrative støtteenheter melder om mindreforbruk. Det er et merforbruk på
25 mill. kroner samlet for tjenesteområdene (område 0 til 7). Høye utbytteinntekter og andre
finansinntekter forbedrer den totale prognosen.
Det forventes nå en skattevekst for landet på 2,4 % i 2014 sammenlignet med 2013. For
Ringerike betyr dette at inntektsutgjevningen vil bli ca 8 mill. kroner lavere enn budsjettert,
og noe av dette oppveies ved ekstra tildelte skjønnsmidler og noe høyere statlige tilskudd enn
budsjettert.
Kommunen har et akkumulert underskudd fra tidligere år på 28 mill. kroner, og budsjett 2014
legger opp til at 10,2 mill. kroner av disse skal dekkes inn i år. Blir resultatet slik prognosen
nå indikerer vil inndekning av tidligere års underskudd bli som budsjettert.
Oppvekst og kultur melder om merforbruk knyttet spesielt til tilskudd til ikke- kommunale
barnehager, tiltak til barn med spesielle behov i barnehage, barnevern og avlastningstjenester
for barn og unge. Helse og omsorg har høyere aktivitet innenfor hjemmetjenester og flere
kjøp av eksterne institusjonsplasser enn budsjettet tar høyde for. Det er også noen
økonomiske utfordringer på område 1, rådmann og strategiske tiltak, som skyldes flere
barnevernsaker i fylkesnemda enn antatt, rekruttering av nye kommunalsjefer og
kompetansetiltak for å sikre de tiltak som må gjennomføres av ledere på alle nivå i
kommunen.
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Tiltakene som i år gjennomføres for å komme i balanse:
 Ledere på alle nivå har justert tjenesten/ driften for å sikre budsjettbalanse uten
tilførsel av midler til lønnsvekst.
 Kommunalsjefer følger opp prognosen sammen med sine ledere for å finne
økonomiske løsninger for å komme nærmere budsjettbalanse for driftsområde i løpet
av året. Dette skjer gjennom bemanningsreduksjon i de ulike tjenestene. Eksempler på
tiltak som har påvirket bemanningen i 2014 er turnusendringer, nedlegging Stranden
skole og ikke kompensert lønnsvekst ute i enhetene. Kommunen har et synkende
antall årsverk gjennom året. Politiske saker legges frem fortløpende ved behov for
vesentlige endringer i tjenestetilbudet.
Ringeriks-Kraft AS har utdelt utbytte for 2013 på totalt 30 mill. kroner, av dette har
Ringerike kommune mottatt 21,9 mill. kroner. Det er 13,1 mill. kroner høyere enn budsjettert.
Salget av 150 RiK-aksjer til KLP tidligere i år gjør at kommunen kan inntektsføre en gevinst
på 13,9 mill. kroner i tillegg til renteinntekter på 0,8 mill kroner.
Noen budsjetterte inntekter og utgifter i 2014 inneholder større usikkerhet enn andre:
 Skatteinntekter med inntektsutgjevning: En budsjettjustering i april senket
kommunens skatteanslag med 26 mill. kroner, noe som er i tråd med anslag fra KS og
Departementet. Tilflytning til kommunen første halvår og innbyggernes
lønnsutvikling vil påvirke det endelige resultatet. Mottatt skatt så langt i året antyder
at budsjettnivået som nå er lagt vil stemme godt. Skatteinngangen for landet for øvrig
avgjør Ringerikes inntekter fra inntekts-utgjevningen. Endelig svar på
inntektsutgjevning kommer i januar 2015, men foreløpige landsprognoser antyder en
skattevekst for landet på 2,4 % i forhold til 2013, i statsbudsjettet for 2014 er det
forutsatt en skattevekst på 3 %.
 Pensjonsutgifter: Kommunen mottar hver høst reguleringspremie fra KLP, og
størrelsen på denne påvirkes av årets lønnsoppgjør, andre bevegelser i ansattes
pensjonsgrunnlag og regulering av grunnbeløpet i folketrygden. Regnskapsført
pensjonskostnad vil ikke være helt kjent før aktuaroppgave med beregnet
pensjonskostnad for året mottas i midten av januar 2015. Inntil da brukes anslag og
prognoser fra KLP som grunnlag for årsprognosen som legges frem i denne rapporten.
 Andre usikkerhetsfaktorer: Regnskapstekniske disposisjoner kan få uforutsette
resultateffekter både positivt og negativt. Et eksempel kan være tapsføringer.
Budsjettjusteringer:
Det foreslås budsjettjusteringer i investeringsbudsjettet for 2014. Justeringene er en del av
forberedelsene til årets regnskapsavslutning. Noen midler foreslås omdisponert fra ett
prosjekt til et annet for å dekke eventuelt merforbruk med midler fra prosjekter som har
mindreforbruk. Noen omdisponeringer foretas også for å rydde i prosjektregnskapet og
klargjøre for 2015.
Avsetninger foreslås også. Dette er midler som er budsjettert i 2014, men som ikke vil bli
brukt før i 2015. Det er derfor nødvendig å senke budsjetterte investeringsutgifter og dermed
også budsjettert bruk av lån. Tidligere i år (KS-sak 82/14) ble det avdekket urealiserte midler
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som ble samlet i investeringsbudsjettet som uspesifiserte midler, og 9 mill. kroner av disse
foreslås nå avsatt til ubundet investeringsfond.

Økonomiske forhold
Månedsrapporten er ikke en sak med økonomiske konsekvenser i seg selv. Rapporten skal gi
et bilde av den økonomiske situasjonen basert på det vi vet på nåværende tidspunkt av året.

Rådmannens vurdering
Rådmannen registrerer at det hittil i år har vært utfordrende å drifte innenfor budsjetterte
rammer for driftsområdene. I all hovedsak driftes det fornuftig og godt ute i enhetene i
forhold til de rammer som er tilgjengelige. Utfordringene ligger mer på de sentrale
styringsområdene, og skyldes behov i befolkningen som har vært utfordrende å finne gode
løsninger på innenfor gitte rammer og tilgjengelige inntekter. Det er imidlertid gledelig at vi
allikevel ser ut til å komme ut som budsjettert totalt sett for kommunen, men det presiseres at
dette skjer på grunn av ekstraordinære inntekter som vi ikke kan forvente i neste driftsår.
Det økonomiske presset opprettholdes på alle driftsområder for å tette avvikene så mye som
mulig frem mot regnskapsavslutningen.
Det er så langt i år gjort et godt arbeid i organisasjonen for å jobbe på tvers av sektorer med å
finne gode løsninger som sikrer best mulig tjenester for kommunens innbyggere. Ansatte og
ledere på alle nivå samarbeider godt for en best mulig utnyttelse av ressursene. Det legges
også merke til at det tas nødvendige politiske grep for å skape en best mulig fremtid for
Ringerikes befolkning.
Det er godt å registrere at det skjer mye positivt og er høy aktivitet fra mange aktører i
Ringerike for tiden. Dette legger et godt grunnlag for vekst og positivitet som vil sikre
kommunens innbyggere gode offentlige tjenester også i årene som kommer. Tjenestenivå og
tjenestebehov vil være i konstant endring, og det er viktig at kommunen skaffer seg
nødvendig økonomisk handlingsrom til å håndtere dette videre.

Vedlegg
Månedsrapport oktober 2014
Vedlegg trykkes ikke i papirversjon. De foreligger på Ipad og kommunens internettsider.
Kontakt servicetorget ved behov for papirutskrift.
Ringerike kommune, 18.11.2014
Tore Isaksen
rådmann
leder: Gyrid Løvli
saksbehandler: Roger Mathiesen
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Revidering av Finansreglementet
Arkivsaksnr.: 14/2778

Arkiv: 250 &00

Saksnr.: Utvalg
197/14
Formannskapet
/
Kommunestyret

Møtedato
02.12.2014

Forslag til vedtak:
1. Revidert finansreglement for Ringerike kommune vedtas
2. Formannskapet tar vurderingene fra uavhengig instans til etterretning
3. Reglementet trer i kraft fra 15.12.2014

Innledning / bakgrunn
Kommunestyret skal gi regler for kommunens finansforvaltning jfr. Kommuneloven § 52:
1. Kommunestyret og fylkestinget skal selv gi regler for kommunens eller
fylkeskommunens finansforvaltning.
Reglementet skal vedtas minst en gang i hver kommunestyre- og fylkestingsperiode.
2. Departementet kan i forskrift gi nærmere regler om disposisjoner som innebærer
finansiell risiko.
3. Kommuner og fylkeskommuner skal forvalte sine midler slik at tilfredsstillende
avkastning kan oppnås, uten at det innebærer vesentlig finansiell risiko, og under hensyn
til at kommunen og fylkeskommunen skal ha midler til å dekke sine betalingsforpliktelser
ved forfall.
Reglementet skal omfatte følgende forvaltningsområder:
a) Ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål. Ved slik forvaltning skal det
legges vekt på lav finansiell risiko og høy likviditet.
b) Plassering og forvaltning av langsiktige finansielle aktiva adskilt fra kommunens midler
beregnet for driftsformål.
c) Forvaltning av gjeldsporteføljen og øvrige finansieringsavtaler, herunder også metoder og
rutiner ved opptak av lån.
Reglementet erstatter gjeldende finansreglement for Ringerike kommune vedtatt av
kommunestyret 24.06.2010, sak 61/10.
Det er gjort store endringer i kapittel 4; forvaltning av langsiktige finansielle aktiva. Etiske
retningslinjer er skilt ut i eget kapittel 6. Kapittel 8 og 9 i revidert reglement er nye og tar for
seg internkontroll og bruk av ekstern kompetanse.

Rådmannens vurdering
Rådmannen vurderer vedlagte forslag til å dekke forskriftens krav og at reglementet nå er
bedre tilpasset i forhold til kommunens økonomiske situasjon.
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Ved revidering av reglementet har rådmannen brukt erfaringer og dokumentasjon fra andre
kommuner, pensjonsfond/ pensjonskasser og Statens pensjonsfond utland. Spesielt ved
utarbeidelse av kapittel 4 om forvaltning av langsiktige finansielle aktiva.
Kommunen har etter salget av aksjer i Ringeriks-Kraft AS fått en endret finansiell stilling.
Dette har gjort det nødvendig å revidere gjeldende reglement med spesielt fokus på
forvaltning av langsiktige finansielle aktiva. Reglementet har heller ikke vært oppe til
revidering tidligere i denne kommunestyreperioden.

Vedlegg
1. Finansreglement for Ringerike kommune
2. Uavhengig attestasjonsrapport fra BKR

Ringerike kommune, 13.11.2014

Tore Isaksen
rådmann
leder: Gyrid Løvli
saksbehandler: Roger Mathiesen
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Forvaltning av midler etter salg RiK- aksjer
Arkivsaksnr.: 14/2809

Arkiv: 255

Saksnr.: Utvalg
198/14
Formannskapet
/
Kommunestyret

Møtedato
02.12.2014

Forslag til vedtak:
1. Frigjort kapital, kr 121.097.400, etter salg av aksjepost i Ringeriks- Kraft AS til KLP
skal anses som langsiktig finansielle aktiva og forvaltes i tråd med kommunens
finansreglement.
2. Kr 121.097.400 avsettes til ubundne investeringsfond og skilles ut i balansen under
navnet ”Fossefondet”.
3. Det rapporteres hvert tertial på utviklingen i forvaltningen av ”Fossefondet”.
4. Avkastningen (positiv eller negativ) i ”Fossefondet” går i sin helhet inn i
driftsregnskapet så lenge kommunen er registrert i ROBEK.
5. Detaljer om ”Fossefondet”, og forvaltning av dette, innarbeides i eget kapittel i
revidert finansreglement.

Innledning / bakgrunn
Våren 2014 besluttet Kommunestyret i Ringerike kommune (KS sak 36/14) å selge en
aksjepost i Ringeriks-Kraft AS tilsvarende 15 % av selskapet til KLP. Kommunen reduserte
sin eierandel fra 88 % til 73 % av selskapet. Salgssummen ble satt til 135 mill. kroner med
salgsdato 31.12.2013.

Beskrivelse av saken
Ved salg av finansielle anleggsmidler (aksjer i dette tilfellet) finnes klare føringer på
hvordan dette skal behandles i kommuneregnskapet. ”Forskrift om årsregnskap og
årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner)” sier følgende i § 3:
”Ved salg av finansielle anleggsmidler , skal en andel av salgsinntekten regnes som
avkastning på innskutt kapital. Første setning kommer kun til anvendelse dersom kommunen
eller fylkeskommunen har bestemmende innflytelse i selskapet. Avkastning på innskutt
kapital skal regnes som løpende inntekt. Som avkastning på innskutt kapital skal regnes det
beløpet kommunen eller fylkeskommunen maksimalt kunne fått i utbytte etter lov 13. juni
1997 nr 44 om aksjeselskaper § 8-1, beregnet ved siste årsskifte før salgsdato, fratrukket
utbytte utbetalt i salgsåret.”
Avkastning i forbindelse med salget er beregnet til kr 13.902.600 som er inntektsført i
driftsregnskapet 2014. Resterende kr 121.097.400 er ført til salgsinntekt i
investeringsregnskapet. En slik salgsinntekt kan kun benyttes til avsetning til ubundne
investeringsfond, finansiering av fremtidige investeringer eller nedbetaling av langsiktig
gjeld tilknyttet kommunens tidligere investeringer.
Ved avsetning til investeringsfond med tanke på forvaltning for å oppnå en avkastning og
ivareta kapitalen på lang sikt har Ringerike kommune vedtatt et eget finansreglement.
Kapittel 4 i dette reglementet gir føringer for hvordan forvaltning av langsiktige finansielle
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aktiva, adskilt fra kommunens midler beregnet for driftsformål, skal behandles for å ivareta
Kommunelovens bestemmelser.
Kommunelovens § 52, punkt 3 sier:
”Kommuner og fylkeskommuner skal forvalte sine midler slik at tilfredsstillende avkastning
kan oppnås, uten at det innebærer vesentlig finansiell risiko, og under hensyn til at
kommunen og fylkeskommunen skal ha midler til å dekke sine betalingsforpliktelser ved
forfall.”

Tidligere behandlinger og vedtak
-

KS sak 36/14, arkivsaksnr 12/4481: Eierstyring/ salg av Rik- aksjer
KS sak 146/14, arkivsaksnr 14/2749: Forvaltning av midler etter salg av RiK- aksjer.
Vedtak: «Saken utsettes og fremmes i forbindelse med fremleggelsen av revidert
finansreglement innen 31.12.14.
Rådmannen legger frem alternative måter for investering av kr. 121.097.400 frigjort
etter salg av aksjepost i RingeriksKraft.»

Økonomiske forhold
Frigjøring av kapital gjennom salg av finansielle anleggsmidler påvirker først og fremst
kommunens investeringsregnskap og finansielle posisjon til å finansiere fremtidige
investeringer. Avkastningen på slik kapital, positiv eller negativ, vil påvirke
driftsregnskapet. Ved en drift i balanse hvor kommunens utgifter ikke overstiger inntektene
kan kommunen overføre positiv avkastning (helt eller delvis) fra driftsregnskapet til
investeringsregnskapet og bygge opp investeringsfond eller finansiere årets investeringer.
Overføring fra investeringsregnskap til driftsregnskap er ikke tillatt.

Alternative løsninger
Aternativ 1:
Frigjort kapital, kr 121.097.400, etter salg av aksjepost i Ringeriks- Kraft AS skal brukes til
nedbetaling av kommunens langsiktige gjeld. Dette vil redusere årlige driftskostnader med
ca 2,7 mill. kroner i renteutgifter ved dagens rentenivå. Denne reduksjonen vil være varig
dersom kommunen opprettholder dagens nivå på avdragsbetaling, som da vil utgjøre
beregnet minimumsavdrag pluss ca 6 mill. kroner.
Dersom kommunen kun forholder seg til beregnet minimumsavdrag i tiden fremover vil den
økonomiske effekten være avtagende og borte etter ca 20 år.
Alternativ 2:
Frigjort kapital, kr 121.097.400, etter salg av aksjepost i Ringeriks- Kraft AS overføres til
ubundne investeringsfond. Dette vil kunne benyttes som egenkapital ved finansiering av
fremtidige investeringer for å begrense lånebehovet. Midlene vil inntil videre inngå som en
del av kommunens kortsiktige likvide midler og behandles i tråd med kommunens
finansreglement. Økonomisk effekt blir mye som beskrevet i alternativ 1.
Alternativ 3:
Kombinere alternative løsninger 1 og 2.

Rådmannens vurdering
Salg av aksjer i Ringeriks- Kraft AS skaper engasjement og debatt i lokalsamfunnet.
Gjennom transaksjonen som nå er foretatt har Ringerike kommune skaffet seg muligheter til
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å forvalte kommunens kapital på en bredere, og etter rådmannens vurdering, en bedre måte. I
tillegg har kommunen beholdt eierskapet og kontrollen i selskapet som største aksjonær med
73 % av aksjene. Salget som frigjorde 135 mill. kroner av kommunens verdier forteller oss
at selskapet i dag har en markedsverdi på rundt 1 milliard kroner. Det betyr at kommunen
fremdeles har i overkant av 700 mill. kroner bundet opp i selskapet.
Rådmannen innstiller på at de frigjorte midlene tas godt vare på for fremtidige generasjoner.
En fornuftig forvaltning gjennom bruk av renteprodukter, obligasjonsfond og langsiktige
avkastningsmuligheter på aksjemarkedet vil gi en avkastning som kan måles mot den
avkastning vi ville fått om kapitalen fortsatt ville vært plassert som aksjer i ett enkelt
selskap, Ringerike- Kraft AS.
Kommunen har utfordringer i balansen mellom driftsutgifter og inntekter. Tjenestenivået
som leveres holder god standard sammenlignet med mange andre kommuner og dette er noe
vi skal ta med oss. Det er derfor viktig at inntekter også blir en del av fremtidig planlegging
for å kunne gi gode tjenester til Ringerikes befolkning. Vi mottar årlig utbytte fra RingeriksKraft AS og har dermed en fordel som ikke alle andre kommuner har. Vi er en såkalt
”kraftkommune”.
Rådmannen mener at denne fordelen ikke utnyttes godt nok, noe de siste års
utbyttebetalinger underbygger. Muligheten som nå har dukket opp bør utnyttes på en slik
måte at frigjort kapital beholdes for fremtiden og høstes av ved behov. Det finnes gode
eksempler på dette i Norge, for eksempel gjennom det statlige ”oljefondet”, og flere
kommuner har benyttet seg av muligheten til å opprette lignende fond for å skaffe løpende
inntekter fremfor å tære på oppspart kapital.

Vedlegg
Saksprotokoll fra formannskapets møte 16.09.2014, sak 146/14

Ringerike kommune, 14.11.2014
Tore Isaksen
rådmann
leder: Gyrid Løvli
saksbehandler: Roger Mathiesen
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Forvaltningsrevisjonsrapport September 2014 Arkivordningen,- arkivering,
journalføring og saksbehandling
Arkivsaksnr.: 14/2813

Arkiv: 217

Saksnr.: Utvalg
199/14
Formannskapet
/
Kommunestyret

Møtedato
02.12.2014

Forslag til vedtak:
1. Rapporten fra Buskerud Kommunerevisjon IKS, datert 3.9.2014, om Arkivordningen i
Ringerike kommune til orientering.
2. Rådmannen rapporterer tilbake til kontrollutvalget om iverksatte tiltak innen utgangen av
mars måned 2015.

Beskrivelse av saken
Kontrollutvalget bestilte i møte den 16.11.2013 et forvaltningsrevisjonsprosjekt fra Buskerud
kommunerevisjon IKS innen arkivordningen i Ringerike kommune.
Prosjektet er avsluttet og rapportert til kontrollutvalget den 3.9.2014. Vedtaket i
kontrollutvalget følger som innstilling/forslag til vedtak i denne sak. Likeens rådmannens
tilsvar til foreløpig rapport av4.7.2014.

Vedlegg


Forvaltningsrevisjonsrapport september 2014, - Arkivering, journalføring og
saksbehandling fra Buskerud Kommunerevisjon IKS av 3.9.2014.



Rådmannens tilsvar på foreløpig rapport av 4.7.2014

Ringerike kommune, 14.11.2014
Tore Isaksen
Rådmann
saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923
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TREKKRETTIGHET FOR 2015 - KOMMUNENS LIKVIDITETSSITUASJON
Arkivsaksnr.: 14/2954

Arkiv: 250

Saksnr.: Utvalg
200/14
Formannskapet
/
Kommunestyret

Møtedato
02.12.2014

Forslag til vedtak:
1. Redegjørelsen om kommunens likviditetssituasjon tas til orientering.
2. Det godkjennes bruk av trekkrettighet med inntil 150 mill. kroner ved eventuelt behov i
2015. Trekkrettigheten skal benyttes så lite som mulig.
3. Det søkes Fylkesmannen om godkjenning av slik trekkrettighet.

Sammendrag
Likviditetsbudsjettet for 2015 viser ingen vesentlig bedring i situasjonen sammenlignet med
2014, selv om det er tegn til at likviditeten bedrer seg mot slutten av neste år. Det er et behov
for å ha en trekkrettighet i 2015 tilsvarende den i 2014. På bakgrunn av utarbeidet
likviditetsbudsjett for 2015 foreslås det å søke om en trekkrettighet på 150 mill. kroner.

Innledning / bakgrunn
Etter kommunelovens § 52 nr 3 skal kommunen ha midler til å dekke sine
betalingsforpliktelser ved forfall. Med likvider menes kontanter, bankinnskudd og
verdipapirer med en gjenstående løpetid på 3 måneder.
Kommunen har i tidligere år brukt mer penger enn den har hatt tilgjengelig og dermed bygget
opp et vesentlig akkumulert underskudd. Kommunen er derfor i en svak
likviditetsstilling.
Kommunen har gjennom premieavviksordningen bygget opp et stort positivt premieavvik.
Premieavviket er pensjonskostnader som kommunen skyver foran seg til senere år. Det vil si
at kommunen med loven i hånd har kunnet aktivere kostnader som har blåst opp kommunens
balanseverdier og resultatverdier. Dette er problematisk fordi disse oppblåste verdiene kan gi
inntrykk av at det står bedre til med økonomien og likviditeten enn hva faktum er.
For å sikre at kommunen til enhver tid i 2015 kan betale sine forpliktelser, er det nødvendig
med en trekkrettighet, eller kassakreditt. Denne må godkjennes av Fylkesmannen, fordi
Ringerike kommune er registrert i ROBEK-registeret.

Beskrivelse av saken
Likviditetssituasjonen i 2014
Ringerike kommune har en godkjent trekkrettighet på inntil 150 millioner kroner i 2014.
Trekkrettigheten er ikke benyttet så langt grunnet lavere investeringsfremdrift enn planlagt.
Det er budsjettert med dårligere likviditet mot slutten av året, og midler på konsernkontoen er
ikke betryggende store, slik at det fortsatt er uvisst om trekkrettigheten må benyttes
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inneværende år. Avsetninger av investeringsmidler på tampen av året øker sannsynligheten
for at trekkrettigheten ikke må benyttes. Men det er helt klart at kommunen pr dags dato ikke
har alle ubrukte lånemidler i form av likvider. For at kommunen skal befinne seg i en
situasjon der investeringene er á jour med vedtak samtidig som den har likvide midler på
konsernkonto og ingen skyldig kassekreditt, må innbetalingene være større enn utbetalingene.
Kommunen må med andre ord drifte med overskudd som har tilstrekkelig positiv
likviditetseffekt. Likviditetsmessig er det ingen hjelp i inntektsføring av premieavvik, snarere
tvert imot.
Likviditetsbudsjett for 2015
For å sikre at kommunen har midler til å dekke sine betalingsforpliktelser ved forfall, er det
utarbeidet et likviditetsbudsjett for 2015 som viser ventede inn- og utbetalinger gjennom
året, gitt forslaget til drifts- og investeringsbudsjett slik det ligger i rådmannens
grunnlagsdokument. Likviditetsbudsjettet vil danne grunnlaget for styringen av likviditeten i
2015.
Det er en rekke usikkerhetsfaktorer knyttet til et likviditetsbudsjett, og budsjettet vil måtte
oppdateres og kvalitetssikres ytterligere parallelt med den videre budsjettprosessen. Viktige
usikre momenter er tidspunkt for låneopptak til investeringer i 2015 og den løpende
skatteinngangen for kommunen. I tillegg knytter det seg en viss spenning til inntektsnivået i
budsjettet for 2015 som påvirker likviditetsbudsjettet direkte. Nivået på lønnsutgiftene vil ha
stor betydning for hvor mye likviditet som behøves. På tross av usikkerhetsmomentene
mener rådmannen det er viktig å skissere et bilde av likviditetssituasjonen i 2015, slik den
nå kan se ut til å bli.
Behov for trekkrettighet i 2015
Hensikten med en trekkrettighet er å dekke opp tidsforskyvninger mellom innbetalinger og
utbetalinger, særlig ved svak likviditet. For å finne behovet for trekkrettighet må likviditeten
innen hver måned også analyseres nærmere. I figuren nedenfor er likviditetsbudsjettet brutt
ytterligere ned, i et forsøk på å forutsi svingningene innenfor hver måned:
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Likviditetsbudsjett 2015
400 000 000,00

350 000 000,00

300 000 000,00

250 000 000,00

200 000 000,00

150 000 000,00

100 000 000,00

50 000 000,00

-

-50 000 000,00

-100 000 000,00

-150 000 000,00

Det er særlig i forbindelse med lønnsutbetaling at kommunens likviditet svekkes.
Lønnsutbetaling (inkludert skattetrekk og arbeidsgiveravgift) er den største
enkeltbelastningen kommunen har, og det er disse utbetalingene som danner bunnene i
diagrammet over. Det er viktig å ha en trekkrettighet som sikrer at kommunen kan håndtere
denne utbetalingen hver måned.

Økonomiske forhold
Det inngår i kommunens hovedbankavtale at kommunen skal ha en trekkrettighet, uten at det
påløper ytterligere kostnader i form av etableringsgebyr eller andre gebyrer. Det vil altså ikke
i seg selv koste noe å ha en trekkrettighet. Etter innføringen av strengere egenkapitalkrav for
bankene, er det inngått en avtale mellom banken og kommunen om å melde ifra og aktivere
trekkrettigheten ved behov. Det betyr at kommunen må ha en tett likviditetsoppfølging i
2015.
Det er den faktiske bruken av trekkrettigheten som har en kostnad for kommunen i form av
renteutgifter. I rådmannens grunnlagsdokument er det ikke budsjettert med renteutgifter for
bruk av trekkrettighet i 2015, da målet er å unngå bruk av denne. Men risikoen for bruk er til
stede, og mangel på likvide midler kan gi store konsekvenser. Det er derfor naturlig for
kommunen å ha en trekkrettighet som er stor nok til å dekke løpende forpliktelser og som i
seg selv ikke koster noe å ha.

Rådmannens vurdering
Basert på likviditetsbudsjettet for 2015 vil rådmannen anbefale at det søkes om en
trekkrettighet på 150 mill. kroner for 2015. Dette representerer samme nivå som i 2014.
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Bakgrunnen for ny søknad om bruk av trekkrettighet er at likviditeten fortsatt ikke er solid
nok. I den grafiske fremstillingen av likviditetsbudsjettet vises negativ likviditet i de første
månedene og i september og november i 2015. Fremstillingen bygger på mange usikre
verdier, blant annet inngangsverdien i 2015, tidspunkt for låneopptak og fremdriften på
investeringene i 2015.
Ringerike kommune er en stor og kompleks virksomhet. Ventede driftsutgifter i 2015 er hele
2 mrd. kroner. Det kan oppstå uforutsette behov for utbetalinger som ikke er fanget opp i
likviditetsbudsjettet.
I tillegg kommer at Ringerike kommune er registrert i ROBEK-registeret. Det medfører at
enhver økning utover godkjent trekkramme må få ny godkjenning av Fylkesmannen.
Behandlingsgangen blir da at det må fattes et gyldig politisk vedtak i kommunen, som så må
godkjennes av Fylkesmannen, og deretter effektueres i kommunens hovedbank som økt
trekkrettighet. Dette vil kunne ta tid. Selv om trekkrettigheten helst ikke skal overstige
akkumulert underskudd, ser kommunen det som mest effektivt og hensiktsmessig å søke om
en trekkrettighet som er tilstrekkelig til å ta høyde for usikkerhetsmomentene. Det er også nå
kjent at premieavviksordningen medfører en flytting av akkumulert underskudd til
premieavvik som ikke har noen likviditetsmessig effekt. Premieavviket må derfor medregnes
når størrelsen på trekkrettigheten skal besluttes.
Etter rådmannens vurdering er det for risikabelt for en så stor virksomhet ikke å ha en større
likviditetsbuffer. I tillegg er det ikke forbundet kostnader til størrelsen på trekkrettigheten.
Derfor foreslås det å søke om en trekkrettighet som er omtrent på størrelse med summen av
akkumulert underskudd og balanseført premieavvik.
Rådmannen vil understreke at driftskreditten skal benyttes så lite som mulig i 2015, slik det
også er gjort i årene 2009-2012. I 2013 og så langt i 2014 er den ikke benyttet.

Ringerike kommune, 18.11.2014

Tore Isaksen
rådmann
leder: Gyrid Løvli
saksbehandler: Anette Skjolden
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Nytt sprinkleranlegg Tyribo omsorgssenter
Arkivsaksnr.: 14/2817

Arkiv: 614 M76

Saksnr.: Utvalg
201/14
Formannskapet
/
Kommunestyret

Møtedato
02.12.2014

Forslag til vedtak:
1. Sprinkleranlegg installeres i hele Tyribo omsorgssenter så raskt som mulig.
2. Sprinkleranlegget finansieres ved at prosjekt 0080 Helse- og omsorgsbygg styrkes
med 2,3 millioner kroner ved overføring fra Uspesifisert prosjekt 001.

Sammendrag
Ringerike brann og redningstjeneste(RBR) har gjennomført en risiko og sårbarhetsanalyse for
Ringerike og Hole kommune. I den forbindelse ble det avdekket et stort avvik for
brannsikkerheten ved Tyribo omsorgssenter.
For å løse dette avviket er det nødvendig å installere sprinkleranlegg på hele Tyribo
omsorgssenter, så raskt som mulig.

Beskrivelse av saken
Tyribo omsorgssenter består av en gammel fløy og en nyere fløy. Den gamle fløyen i 2
etasjer på, med et areal på ca. 300 m2 BTA, har allerede installert sprinkleranlegg. Den
nyeste fløyen fra 1987, totalt ca. 1910 m2 BTA, har ikke installert sprinkleranlegg. Den nyste
fløyen har bare en etasje og mulighet for rømning direkte ut på bakkeplan.
I følge dimensjoneringsforskriftens § 4-8 Innsatstid; skal innsatstiden til sykehjem o.l. ikke
overstige 10 minutter. RBR har lenger innsatstid med dagens organisering enn da siste
byggetrinn på Tyribo ble gjennomført i 1987, siden det på det tidspunkt var en bibrannstasjon
på Tyristrand. Bibrannstasjonen på Tyristrand ble avviklet som følge av sparekrav i
årsbudsjett 2001.
Avviket er derfor ikke fanget opp før brannvesenet nå har vurdert innsatstider i kommunen på
nytt.
Brannvesenet ser denne saken som det største enkelte risikoelementet i kommunen og ønsker
at tiltak blir gjennomført raskt. Konsekvensene ved en brann vil høyst sannsynlig være
katastrofal, spesielt ved en hendelse på natten når det få ansatte tilstede på omsorgssenteret til
å gjennomføre evakuering av pasienter.
Innsatstiden kan i særskilte tilfeller være lengre dersom det er gjennomført tiltak som
kompenserer den økte risikoen.
Ved installering av sprinkleranlegg i hele omsorgssenteret vil risikoen ble redusert til et
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akseptabelt nivå.
Rådmannen er i gang med en anbudsprosess for å få anskaffet og installert sprinkleranlegg på
hele Tyribo omsorgssenter. På grunn av høy prosjektkostnad må anskaffelsen etter Lov om
offentlige anskaffelser publiseres på Doffin. Det tar derfor minimum ca. 2-3 måneder før valg
av leverandør er utført og anslagsvis 3-4 måneder å gjennomføre installasjonen av
sprinkleranlegget. Det vil derfor ta 6-7 måneder før nytt spinkleranlegg er satt i drift.
Inntil nytt sprinkleranlegg er satt i drift blir risikoen redusert så langt det er mulig gjennom
organisatoriske tiltak i form av bedre opplæring, øvelser og en økning i bemanningen på
Tyribo omsorgssenter på natt. Ny brannteknisk vurdering er gjennomført.

Juridiske forhold
Ringerike kommune er som eier av Tyribo omsorgssenter ansvarlig for at virksomheten på
stedet drives på forsvarlig måte.

Økonomiske forhold
Eiendomsdrift har laget en grov budsjettpris basert på m2-priser i Norsk prisbok av 2014.
Med en usikkerhet knyttet til omfang av følgearbeider er det estimert at en installasjon av
sprinkleranlegg vil kunne koste 2- 2,3 millioner kroner. Det foreligger pr nå ikke dekning på
investeringsprosjekt 0080 – Eiendom – Helse og omsorgsbygg til å finansiere
sprinkleranlegget. Det er imidlertid tidligere i 2014 overført 11 mill kr fra Samlokalisering
teknisk (ikke-rentabel investering) som er avsatt som generelt på Uspesifisert prosjekt 0001.

Alternative løsninger
Det er ingen organisatoriske løsninger som i tilstrekkelig grad kan kompensere for
manglende sprinkleranlegg. Reetablering av bibrannstasjon ville gitt en tilfredsstillende
innsatstid, men vært kostnadskrevende og har ikke vært vurdert i denne saken.

Prinsipielle avklaringer
Ingen

Rådmannens vurdering
Rådmannen følger den faglige anbefalingen fra brann- og redningstjenesten og ønsker derfor
å installere sprinkleranlegg på Tyribo så raskt som mulig for å redusere risikoen for ansatte
og beboere til et minimum.

Ringerike kommune, 14.11.2014
Tore Isaksen
rådmann
leder: Knut E. Helland
saksbehandler: Roger Sørslett
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Likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale
barnehager i Ringerike kommune - Lokale retningslinjer 2014
Arkivsaksnr.: 14/2898

Arkiv: 223 A10 &88

Saksnr.: Utvalg
202/14
Formannskapet
/
Kommunestyret

Møtedato
02.12.2014

Forslag til vedtak:
Lokale retningslinjer for praktisering av likeverdig behandling ved tildeling av offentlige
tilskudd til ikke-kommunale barnehager i Ringerike kommune, vedtatt i KS-sak 29/11-12,
sak 131/12, oppheves fra 01.01.2015.

Innledning / bakgrunn
Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale
barnehager, regulerer Ringerike kommunes plikt til å yte økonomisk drifts- og
kapitaltilskudd til private barnehager i kommunen.
Forskriften er fastsatt med hjemmel i Barnehagelovens § 14, med tilhørende rundskriv.
Vedtak om kommunalt tilskudd er enkeltvedtak etter Forvaltningsloven.
Ringerike kommune utarbeidet høsten 2012 i tillegg egne retningslinjer. Formålet var å skape
forutsigbarhet for de private barnehagene, i forhold til hvordan kommunen ville praktisere
ordningen. Det var også nødvendig å ta stilling til hvordan kommunen i praksis ønsket å
håndtere det handlingsrommet som lå i forskriftens bestemmelser.
Retningslinjene ble vedtatt av kommunestyret og gjort gjeldende fra 1. januar 2013, og er
siden ikke endret. Retningslinjene må oppdateres eller oppheves fra 01.01.2014.

Juridiske forhold
Kommunale retningslinjer kan kun endres med virkning fra nytt kalenderår, ved vedtak i
kommunestyret.
Kommunale retningslinjer er underordnet lov, forskrift og rundskriv til denne.

Tidligere behandlinger og vedtak
Gjeldende kommunale retningslinjer ble vedtatt av kommunestyret 29/11-12, sak 131/12.

Rådmannens vurdering
Etter at Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikkekommunale barnehager trådte i kraft 1. januar 2011 har Kunnskapsdepartementet vedtatt
mange endringer.
Nye bestemmelser og hvordan disse skulle håndheves, er blitt innarbeidet i tilhørende
rundskriv. Siste er Rundskriv Udir-7-2014 gjeldende fra 1. januar 2015.
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Stadige endringer i forskrift og/eller rundskriv har gjort at kommunale retningslinjer fort blir
utdatert. Dette da det f.eks. i 2013 kom endringer i forskrift gjeldende fra 1/8-2013 og
retningslinjene kan i h.h.t. forskriften ikke edres midt i året.
Tilskuddsordningen har nå vært etablert noen år og det er gjort tilpasninger og presiseringer i
rundskrivet som gjør at det ikke lenger er nødvendig med egne kommunale retningslinjer.

Vedlegg
1. Lokale retningslinjer for praktisering av likeverdig behandling ved tildeling av
offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager i Ringerike kommune
2. Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikkekommunale barnehager
3. Rundskriv Udir-7-2014

Ringerike kommune, 17.11.2014

Tore Isaksen
rådmann
leder: Gyrid Løvli
saksbehandler: Anne Katrine Korneliussen
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"HANNES SHELTER", - økonomisk støtte
Arkivsaksnr.: 14/2981

Arkiv: 223

Saksnr.: Utvalg
203/14
Formannskapet

Møtedato
02.12.2014

Forslag til vedtak:
1. Ringerike kommune bevilger kr. 50 000,- som støtte til etablering av «HANNES
SHELTER» I Gcilima som ligger i Natal i Sør Afrika.
2. Beløpet belastes formannskapets disposisjonskonto (712000), som da settes til
069,-. Beløpet overføres Hannes Minne, konto. nr. 2280 36 52361.

kr.725

Innledning / bakgrunn
GDCSi skal bidra til at Hannes Shelter, et senter for voldsutsatte kvinner, blir bygget i
Gamalakhe-området. Familien Løvlie er initiativtagere til dette prosjektet
gjennomorganisasjonen “Hannes Minne”.
Organisasjonen «Hannes Minne» er opprettet for å hedre Hanne Ekroll Løvlie som så tragisk
omkom ved regjeringsbygget under terroranslaget i Oslo 22.7. 2011.

Beskrivelse av saken
Formålet til «Hannes Shelter» har sprunget ut av Hanne Ekroll Løvlies opplevelser under sitt
studieopphold og sine reiser i Sør Afrika. Hun hadde et sterkt personlig engasjement for
voldsutsatte kvinner. Familien ønsker gjennom dette prosjektet å videreføre hennes
engasjement.
Vedlagt føler en informasjonsbrosjyre som inviterer til å bidra slik at «Hannes Shelter» blir
en realitet.

Rådmannens vurdering
I samfunn som av ulike grunner blir voldelige, går det først og fremst ut over kvinner.
«Hannes Shelter» vil bli etablert i Gcilima, som statistisk sett er det området hvor flest
kvinner blir utsatt for vold og voldtekter i delstaten KwaZulu Natal. Senteret vil dekke et
område der det bor ca. 450 000 mennesker.
Rådmannen vil berømme familien Løvlies engasjement og initiativ, og anbefaler
formannskapet å støtte opp under etableringen ved å bevilge kr. 50 000,- til «Hannes
Shelter», og på den måten hedre Hanne Ekroll Løvlies minne.
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Vedlegg
 Presentasjonsbrosjyre «HANNES SHELTER»

Ringerike kommune, 18.11.2014

Tore Isaksen
rådmann

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923
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Etterbruk - Stranden skole
Arkivsaksnr.: 14/2906

Arkiv:

Saksnr.: Utvalg
204/14
Formannskapet
/
Kommunestyret

Møtedato
02.12.2014

Forslag til vedtak:
Stranden skole, gnr/bnr 80/13, legges ut for salg på det åpne markedet

Bakgrunn for saken
Ringerike kommunestyre fattet i sak 66/14 vedtak om at Stranden skole legges ned fra
01.08.14. I vedtakets punkt 4 står det:
Rådmannen kommer tilbake med egen sak om etterbruken av Stranden skole.

Saksutredning
Hva ønsker Ringerike kommune å gjøre med eiendommen og bygningsmassen på Ask, der
nedlagte Stranden skole ligger. Eiendommen er regulert til offentlig formål. Rådmannen har
undersøkt om noe av kommunens virksomhet har slike behov at flytting til Ask er aktuelt,
men noe slikt kommunalt behov har ikke kommet fram.
For eier, Ringerike kommune, vurderes følgende muligheter som aktuelle:
 Salg av eiendommen til Ask utvikling
 Salg av eiendommen på det åpne markedet
 Utleie av eiendom og bygningsmasse
 Oppdeling av eiendommen, og salg etter oppdeling
På eiendommen står en todelt skolebygning fra 1979, og en eldre tidligere skolebygning med
antatt byggeår 1865. Tomtearealet er 15 495 m2.
Tomtestørrelsen tilsier at eiendommen kan deles og selges til ulike formål.
For Ringerike kommune vurderes det ikke som hensiktsmessig å påkoste en oppdeling av
eiendommen, det er også derfor rådmannen foreslår ett salg av eiendommen.
Det er også mulig å leie ut eiendommen til offentlig formål uten omregulering. Siden
Ringerike kommune ikke kan se at noen kommunal virksomhet har behov for denne
eiendommen, vurderes salg som mest fornuftig.
Det har meldt seg noen interessenter for eiendommen. Ask utvikling har sendt kommunen et
skriftlig innspill når det gjelder etterbruk (innspillet følger vedlagt).
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Ask utvikling har som intensjon å overta Stranden skole og eiendommen ved kjøp eller leie.
I første omgang sikter de inn på å starte opp en barnehage, og drifte denne etter
Montessoripedagogikkens ideer.
På sikt skisserer Ask utvikling at målet er å starte opp en privat Montessoriskole og en
tilhørende skolefritidsordning (SFO) der.
Barnehagedrift
Barnehageplan for Ringerike kommune 2014 - 2030 ble behandlet og tatt til orientering av
kommunestyret i sak 33/14.
I barnehageplanen er det beskrevet ulike tiltak for å dekke behovet for barnehageplasser på
kort, mellomlag og lang sikt. Ask er ikke konkret nevnt som framtidig sted for å etablere
barnehage.
I vedtaket om barnehageplan punkt 5 står det:
Ved utbygging av barnehager i Ringerike kommune likestilles kommunale og ikkekommunale barnehager.
Tyristrand Landsbyforening uttrykker i brev datert 24.10.14 en støtte til Ask utviklings idé
om etablering av barnehage i lokalene der Stranden skole hadde tilhold (bevet følger
vedlagt).
Eiere av private barnehager må søke om godkjenning av virksomheten. Kommunen er
barnehagemyndighet, og har ansvaret for å behandle slike søknader Godkjenning er en
forutsetning for å få offentlig støtte.

Forholdet til overordnede planer
Ringerike kommunestyre vedtok i sak 56/13 at Ask/Tyristrand skal være et av kommunens
livskraftige lokalsamfunn.
Gjeldende kommuneplan sier i arealdelen om Ask:
- Det har ikke vært mulig å bygge nye boliger på Ask de siste årene fordi det ikke har
vært tilfredsstillende avløpsløsninger i området. Ny overføringsledning for avløp til
renseanlegget på Monserud er satt i drift. Ved vurderingen av behovet for nye
boligarealer på Ask, legges det til grunn at det skal skje en moderat utbygging som er
tilpasset lokalsamfunnet og dets infrastruktur.
Kommuneplanen opererer med et potensiale på 49 nye boenheter i området.

Juridiske forhold
Om eiendommen selges og skal brukes til noe annet enn offentlig formål, krever det
omregulering.
De formål Ask utvikling skisserer krever ikke omregulering.
Rådmannen anbefaler at eiendommen selges uten omregulering, og at kjøper må ta den risiko
det ligger i eventuell søknad om omregulering.
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Ringerike kommune har stort behov for barnehageplasser, noe den vedtatte barnehageplanen
klart viser.
Mulig framtidig privat skoledrift må det søkes om. Kunnskapsdepartementet avgjør slike
søknader, og kommunen avgir uttalelse til søknader om å starte private skoler.

Økonomiske forhold; salg og barnehagedrift
For Ringerike kommune er det viktig at eiendommen blir solgt. Driftsutgiftene løper hele
tida, selv om driften de er redusert til et minimum.
Det er innhentet en takst på eiendommen. Markedstaksten er kr. 4 500 000,-. Denne følger
vedlagt.
Økonomi – offentlig tilskudd til private barnehager.
Forskrift om likebehandling av kommunale og private barnehager følger som vedlegg, men
følgende utdrag fra § 5 gjengis:
§ 5. Tilskudd til kapitalkostnader
Kommunen skal gi tilskudd til kapitalkostnader i godkjente ikke-kommunale barnehager per
heltidsplass.
Kommunen velger om den vil gi tilskuddet ut i fra gjennomsnittlige kapitalkostnader per
heltidsplass i egne tilsvarende kommunale barnehager, eller om den vil benytte nasjonale
gjennomsnittssatser for kapitaltilskudd fastsatt av departementet.
Kommunen plikter å gi offentlig tilskudd både til drift pr. barnehageplass samt et
kapitaltilskudd, men det er en forutsetning for å få tilskudd at barnehagemyndigheten
(kommunen) har godkjent barnehagen.
Rådmannen vurderer at et salg til takst, 4,5 millioner kroner vil gi kjøper, om det skulle bli
Ask utvikling, en i utgangspunktet rimelig barnehage, selv om det nok må utføres visse
bygningsmessige endringer før godkjenning kan gis.

Alternative løsninger
Eiendommen gnr/bnr 80/13 selges for takst til Ask utvikling.

Rådmannens vurdering
Rådmannen har undersøkt, og funnet at Ringerike kommunes virksomhet ikke trenger
eiendommen gnr/bnr 80/13 – Stranden skole.
Videre ser rådmannen det som viktig at kommunen ikke har ansvar for og kostnader med
eiendommer virksomheten ikke trenger, og mener et salg er det mest fornuftige.
Ringerike kommune selger ikke eiendommer under takst før det har gått en lang salgsperiode
(jfr. K-sak 74/14) uten at det foreligger bud som oppfattes som reell markedsverdi.
Rådmannen ønsker primært at eiendommen legges ut for salg på det åpne markedet.
Eiendommen omreguleres ikke før salg. Om kjøper har et annet formål enn offentlig
virksomhet, er utfallet av omregulering kjøpers risiko.

Vedlegg
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Saksprotokoll sak 66/14 i Ringerike kommunestyre - nedlegging av Stranden skole
Saksprotokoll sak 71/14 i Ringerike kommunestyre - eiendomssalg
Ask utvikling; innspill til etterbruk av Stranden skole
Takstmannen AS; verditakst Stranden barneskole
Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd – barnehager
Brev fra Tyristrand Landsbyforening – støtte til etablering av barnehage
Kartutsnitt Stranden skole

Lenker
Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De
foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for
papirutskrift.

Ringerike kommune, 20.11.2014

Tore Isaksen
rådmann
saksbehandler: Geir Svingheim
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Vegård skole, fortsatt drift, eller nedleggelse fra 01.08.15
Arkivsaksnr.: 14/3005

Arkiv:

Saksnr.: Utvalg
205/14
Formannskapet
/
Kommunestyret

Møtedato
02.12.2014

Forslag til vedtak:
Rådmannen bes å utrede nedlegging av Vegård skole fra 01.08.15, og legge fram politisk sak
med sikte på vedtak i løpet av mars 2015

Bakgrunn for saken - saksutredning
I formannskapets forslag til handlingsprogram 2015 – 2018 står følgende på side 23:
Rammeendringene vil føre til redusert lærertetthet skoleåret 2015-2016. Lærertettheten vil
da trolig være under gjennomsnittet for sammenlignbare kommuner og være nær en kritisk
grense. Rådmannen vil derfor også måtte se på strukturelle endringer og vil legge fram en
sak som beskriver en prosess med sikte på nedlegging av Vegård skole fra høsten 2015.
Dette er bakgrunnen for denne saken.
Utredning av mulig nedleggelse av Vegård skole er beregnet å ta minst ca. to måneder. Om
vedtak om utredning blir fattet i desember 2014, kan:
 Høringsbrev sendes ut før årsskiftet.
 Høringsperiode vil da vare fram til månedsskiftet februar/mars.
 En politisk sak kan være klar medio mars.

Tidligere vedtak
Kommunestyret fattet i sak 49/14 i år følgende vedtak (utdrag):
Kommunestyrevedtak i sak 135/08, punkt 3, effektueres ved at Eikli skole, Vegård skole, og
Kirkeskolen legges ned når ny skole med flerbrukshall på Benterud, eller annen eiendom i
dette området, står klar.

Behov for informasjon og høringer

 Samarbeidsutvalget, SU, ved Vegård skole og andre nærliggende skoler samt
Ringerike kommunale foreldreutvalg, RKFU, er høringsparter.
 Elevene er representert i SU, men elevrådet ved Vegård vil også bli invitert til å
uttale seg.
 Høringen vil i tillegg være åpen for alle.
 Høringsfristen vil bli satt slik at uttalelse må være kommunen i hende innen 01.03.15.

Alternative løsninger
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Kommunestyret avviser rådmannens forslag om å utrede nedlegging av Vegård skole fra
01.08.15.

Rådmannens vurdering
Bakgrunnen for at rådmannen nå fremmer denne saken er den krevende økonomiske
situasjonen kommunen er i.

Vedlegg
 Møteprotokoll fra sak 49/14 i kommunestyret

Lenker
Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De
foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for
papirutskrift.

Ringerike kommune, 20.11.2014

Tore Isaksen
rådmann
saksbehandler: Geir Svingheim
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Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Ringerike kommune
Arkivsaksnr.: 14/2949

Arkiv: 007

Saksnr.: Utvalg
206/14
Formannskapet

Møtedato
02.12.2014

Forslag til vedtak:
1. Etiske retningslinjer for ansatte i Ringerike kommune revideres. De nye etiske
retningslinjene skal gjelde både for ansatte og politikere i Ringerike kommune.
2. Revisjonen foretas av en arbeidsgruppe, med representanter for ansatte og fra
politiskmiljø. Fra politisk side deltar:
……………………………………………………
……………………………………………………

Innledning / bakgrunn
Dagens «Etiske retningslinjer for Ringerike kommune» ble vedtatt av formannskapet
3.7.1995, sak 0146 (vedlagt saken), og har ikke vært revidert. Retningslinjene er kun
gjeldende for ansatte i kommunen, og med tanke på lovhenvisninger, instrukser og
samfunnsutvikling de siste 20 år er retningslinjene modne for revidering.
Kommunestyret hadde etikk som tema på møte i mai 2013, og kommunen meldte seg deretter
inn i organisasjonen «Transparency Internasjonal»ii.

Beskrivelse av saken
Etikk er å forholde seg redelig til et verdigrunnlag, både sitt eget og det verdigrunnlaget som
gjelder i organisasjonen. For kommunens virksomhet bør det i tillegg til det som følger
direkte av lover og regler drøftes og nedfelles hva som skal være organisasjonens etiske
retningslinjer, dvs. en felles plattform for hva som oppfattes som moralsk godt, rett og
rettferdig.
Som en åpen organisasjon er kommunens omdømme avhengig av innbyggernes tillit. Denne
svekkes ved mistanke om for eksempel korrupsjon, lovbrudd, maktmisbruk eller andre
uetiske handlinger.
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Rådmannens vurdering
17.9.2013 ba rådmannen i sak 116/13 formannskapet å oppnevne politisk representasjon til et
utvalg som skulle utarbeide og foreslå nye etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i
Ringerike kommune (Arkivsaknr.: 13/1176-2). Etter forslag fra Alf meier (Ap) utsatte
formannskapet enstemmig saken inntil ny rådmann var på plass. Saken fremmes derfor nå på
nytt.

Vedlegg
 Etiske retningslinjer for ansatte i Ringerike kommune av 3.7.1995

Ringerike kommune, 18.11.2014

Tore Isaksen
rådmann

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923
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Avtale mellom Gjøvikregionen Hadeland Ringerike Reiseliv og kommunene
Arkivsaksnr.: 14/3020

Arkiv: U64 &01

Saksnr.: Utvalg
207/14
Formannskapet
/
Kommunestyret

Møtedato
02.12.2014

Forslag til vedtak:
1. Ringerike kommunestyre godkjenner forslag til avtale mellom Gjøvikregionen
Hadeland Ringerike Reiseliv og kommunene Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten,
Søndre Land, Nordre Land, Gran, Lunner, Jevnaker, Hole og Ringerike (Avtale
reiseliv – forslag pr. 04.09.14).
2. Godkjenningen er betinget av at samtlige kommuner gir tilsvarende godkjenning.

Innledning / bakgrunn
Reiselivssamarbeidet i regionen har i noen år foregått i regi av Hadeland Ringerike Reiseliv
(HRR) hvor store deler av reiselivsbedriftene har vært medlemmer. I 2012 ble det
gjennomført et profesjonelt utredningsarbeid om den framtidige reiselivsorganiseringen for
Ringerike og Hadeland. Oppdragsgiver var de to regionrådene. Buskerud og Oppland
fylkeskommuner bekostet utredningen. HRR deltok aktivt med innspill til utredningen.
Utredningen konkluderte med følgende anbefaling:
«Hadeland- Ringerike reiseliv bør ta initiativer for å avklare et tettere samarbeid / felles
organisering med reiselivet i Gjøvik-regionen. Det er store likheter både på produkt- og
markedssiden, noe som gjør at en i et samarbeid vil kunne løse felles utfordringer langt mer
effektivt enn i dag. Det vil også være en fordel å være en tyngre organisasjon når arbeidet
med å etablere en felles organisering med reiselivet på Romerike skal gjennomføres».
Det ble videre understreket at den nye organisasjonen må bidra til at den enkelte bedrift kan
få økt lønnsomhet og verdiskaping. Dette forutsetter:
 En spisset forretningsplan som viser hvordan fellesorganisasjonen kan bidra til
bedriftenes vekst.
 Rekruttering av kompetanse innen markeds- og produktinnovasjoner.
Et overveldende flertall av medlemsbedriftene sluttet seg til denne anbefalingen. Det ble
inngått en intensjonsavtale mellom de to reiselivsorganisasjonene om et prosjektsamarbeid
fra 2013 og med sikte på en fusjon fra 2014. Erfaringene fra prosjektperioden har vært svært
gode og fusjonsprosessen er nå gjennomført. Det nye destinasjonsselskapet registreres
formelt under navnet Gjøvikregionen Hadeland Ringerike Reiseliv. Av praktiske grunner vil
man arbeide for et kortere navn til daglig bruk.

Beskrivelse av saken
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Nasjonal politikk – forventninger
Regjeringens reiselivsstrategi «Destinasjon Norge» ble utarbeidet av Nærings- og
handelsdepartementet (NHD) i 2012 og presentert for fylkeskommunene i 2013. Målet er å
øke verdiskapingen og produktiviteten. Det er beregnet at det er mulig å frigjøre inntil 165
mill. ved restrukturering av reiselivsarbeidet. Disse midlene ønskes frigjort ved å bruker
mindre på administrasjon og få overført disse midlene til operativt arbeid.
Modellen innebærer at man organiserer reiselivet i 6 regionale selskaper med tilhørende
destinasjonsselskap (DS). Østlandet vil bli delt i to – Fjell-Norge og Øst-Norge. Vår region
vil bli en naturlig del av sistnevnte.
I dag er det nesten 400 DS. Dette ønskes redusert til ca. 40.
For å få dette til har NHD opprette et eget struktureringsprosjekt som skal gjennomføres i
løpet av 5 år.
Målet er:
• Tilnærmet lik finansiering over hele landet.
• Driftsfinansiering av DS vil komme fra staten – egen post på statsbudsjettet.
• Øvrig behov skal dekkes av næring, fylker og kommuner i felleskap.
• Tydelig avtale om leveranse mot privat og offentlig sektor.
Statlige prosessmidler
For å få fram gode eksempler og vinne erfaring med ny modell har NHD avsatt statlige
prosessmidler. Reiselivssamarbeidet mellom HRR og Gjøvikregionen har søkt om og fått
slike midler (450.000 kr). Forutsetningen var at den igangsatte fusjonsprosessen videreføres.
Prosessen i vår region var blant de aller første som fikk slike midler.
Behov for å harmonisere arbeidet
Reiselivsarbeidet på Hadeland/Ringerike og i Gjøvikregionen har ulik historie og har vært
drevet og organisert forskjellig. For at fusjonen skulle la seg gjennomføre var en avhengig av
å harmonisere rammebetingelsen. Dette er spesielt nødvendig for de økonomiske ytelsene
både fra kommunene og næringsaktørene.
Med dette som bakgrunn ble det gjennomført et møte på Lygnasæter 6. september 2013. Alle
ordførerne som omfattes av samarbeidet var invitert til møtet. Eigil Rian fra NHD var til
stede og redegjorde for departementets arbeid.
Her gjengis oppsummeringen fra dette møtet:
1. Møtedeltakerne ga positiv respons på arbeidet med fusjon mellom HRR og
Gjøvikregionen Turistkontor
2. Innlegget fra Eigil Rian, NHD ble av flere kommentert som positivt og på mange
områder støttende for en fusjon
3. Prosessmidler kommer fra NHD, men dette er avhengig av at fusjonsprosessen går
videre.
4. Tjenestene som et fusjonert selskap skal levere er det enighet om skal være som
presentert i møtet
5. Det er forståelse for behovet for langsiktig finansiering av selskapet, min 3 år –
optimalt 5 år
6. Spleiselag mellom det offentlige og næringa er en forutsetning og i et fusjonert
selskap er næringsfinansieringen budsjettert til kr 7,2 mill.
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7. Den offentlige andelen er budsjettert til kr 3 658 800 hvorav kr 2 058 800 er fra
Gjøvikregionen og kr 800 000 hver fra Hadeland og Ringerike. Det er aksept for at
partnerskapsmidler kan være en del av finansieringen fra Hadeland og Ringerike i en
overgangsperiode.
8. Adm.ledere av regionrådene utarbeider saksgrunnlag for behandling i kommunene
høst 2013.
9. Endelig fusjonsdato tilpasses fremdrift i kommunenes behandling og skal
gjennomføres innen utgangen av november måned.
På møtet ble følgende forslag til modell for økonomisk bidrag fra kommunene presentert:
Gjøvik
Ringerike
Østre Toten
Gran
Vestre Toten
Lunner
Nordre Land
Jevnaker
Hole
Søndre Land
Sum

982 860
582 860
297 100
297 100
297 100
240 870
240 870
240 870
240 870
240 870
3 661 370

Modellen innebærer en tilnærmet videreføring av dagens nivå for kommunene i
Gjøvikregionen. Modellen treffer konklusjonen i pkt. 7 i oppsummeringa fra møtet 6. sept. på
en god måte.
Differansen mellom Gjøvik og Ringerike utgjør drift av turistinformasjonskontor.
Rådet for Ringeriksregionen behandlet saken 06.11.2013 og fattet følgende vedtak:
1. Rådet for Ringeriksregionen støtter arbeidet som er satt i gang for å etablert ny
reiselivsdestinasjon gjennom fusjon av Hadeland-Ringerike reiseliv og
Gjøvikregionen Turistkontor.
2. På bakgrunn av arbeid som er igangsatt med å utarbeide nasjonal reiselivsstruktur
anbefales det å inngå 3-årig avtale med kommunene.
3. Vurderinger som framkommer i dette saksframlegget må tas hensyn til ved
utarbeidelse av forslag til avtale med kommunene.
4. Regionrådet anbefaler følgende finansieringsmodell lagt til grunn for kommunene på
Ringerike:
a. For 2014 og 2015 bidrar Rådet for Ringeriksregionen og Buskerud
fylkeskommune med støtte i form av utviklingsmidler med samme sum pr år
som i 2013.
b. Fra 2016 overtar kommunene ansvaret for å bidra med støtte til
reiselivssamarbeidet i samsvar med forslag til modell framlagt i møtet på
Lygnasæter 6. september.
c. Jevnaker oppfattes i reiselivssammenheng som en Opplandskommune og yter
bidrag til framtidig reiselivsorganisering i henhold til dette. Det må avklares
hvordan de 50.000 som i dag betales fra Jevnaker via Ringeriksregionen skal
dekkes inn.
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Avtale mellom destinasjonsselskapet og kommunene
Representanter for de berørte regionene har i samarbeid med destinasjonsselskapet utarbeidet
et forslag til avtale mellom Gjøvikregionen Hadeland Ringerike Reiseliv og kommunene.
Avtalen beskriver i korte trekk formålet med reiselivssamarbeidet, hvilke tjenester
reiselivsselskapet skal levere og størrelsen på økonomisk støtte fra kommunene. Summene i
avtalen er de samme som ble presentert som et utgangspunkt på møtet mellom
destinasjonsselskapet og ordførerne 6. september 2013. Det er imidlertid noe ulik
finansiering i de tre regionene:
 I Gjøvikregionen betales alt direkte fra kommunene.
 I Hadelandsregionen (inkl. Jevnaker) er det lagt opp til en blanding av midler
fra kommunene og partnerskapsmidler.
 I Ringeriksregionen (Hole og Ringerike) er det lagt opp til bruk av
partnerskapsmidler fra Buskerud fylkeskommune og Rådet for
Ringeriksregionen de to første årene (2015 og 2016), og betaling direkte fra
kommunene i 2017.
Avtalen vil etter at den er vedtatt gjelde fram til 31. desember 2017. I god tid før utløpsdato
vil avtalen bli evaluert og eventuelt videre samarbeid må drøftes mellom partene. Dersom det
blir aktuelt å reforhandle eller forlenge avtalen, vil dette måtte behandles på nytt i
kommunestyrene.
Rådet for Ringeriksregionen behandlet avtaleforslaget i sitt møte 14. mai i år og vedtok
følgende anbefaling til de tre kommunene:
Rådet for Ringeriksregionen anbefaler at kommunene:
a. godkjenner avtaleforslaget
b. innarbeider beløpene i økonomiplanene
Avtaleforslaget er etter dette oppdatert med det nye navnet på destinasjonsselskapet:
Gjøvikregionen Hadeland Ringerike Reiseliv, og er nå klart til behandling i kommunene.

Økonomiske forhold
Avtalen forplikter de tre ordførerne til å prioritere tildeling av partnerskapsmidler gjennom
Rådet for Ringeriksregionen med de summer som er angitt i avtalen.
Ringerike kommune må i tillegg budsjettere med 582.860 kr 2017.

Rådmannens vurdering
Rådmannen viser til den omfattende og grundige prosessen som ligger til grunn for
fusjonsprosessen og etableringen av Gjøvikregionen Hadeland Ringerike Reiseliv, og til de
sterke nasjonale føringene om etablering av færre og større destinasjonsselskaper.
Rådmannen anbefaler at den foreliggende avtalen godkjennes og legger i den forbindelse stor
vekt på at reiselivsbedriftene i regionen synes å være svært fornøyde med den nye
organisasjonen.
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Vedlegg
Trykt vedlegg:
Avtale mellom Gjøvikregionen Hadeland Ringerike Reiseliv og kommunene Gjøvik, Østre
Toten, Vestre Toten, Søndre Land, Nordre Land, Gran, Lunner, Jevnaker, Hole og Ringerike
(Avtale reiseliv – forslag pr. 04.09.14).

Lenker
Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De
foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for
papirutskrift.

Ringerike kommune, 19.11.2014
Tore Isaksen
rådmann
saksbehandler: Lars Olsen
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Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2030 - 1. gangsbehandling
Arkivsaksnr.: 14/1924

Arkiv: 141

Saksnr.: Utvalg
208/14
Formannskapet

Møtedato
02.12.2014

Forslag til vedtak:
1. Forslag til kommuneplanens samfunnsdel for Ringerike kommune for perioden 20152015 sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningsloven §
11-14.
2. Til sluttbehandling av samfunnsdelen skal rådmannen ha gjennomgått og vurdert
innkomne høringsuttalelser, og foreslå justeringer ut fra dette.
3. Planarbeid for "Byplan Hønefoss" skal startes opp. Planarbeidet skal ta utgangspunkt i
kapittel 5 "Effektiv arealdisponering" i forslag til samfunnsdel.
4. Som en del av planstrategien som skal vedtas i 2016 skal det utarbeides et
visjonsprosjekt som tar for seg Ringerike og Hønefoss i 2060.

Sammendrag
Våren 2013 starta arbeidet med å revidere kommuneplanen for Ringerike. Nå legges forslag
til ny samfunnsdel fram til politisk 1. gangsbehandling. Samfunnsdelen varsler en langsiktig
satsing på befolkningsvekst. Dette er i tråd med anbefalinger i utviklingsprosjektet Ringerike
2020 og kommunal planstrategi.

Tidligere behandlinger og vedtak

 Formannskapet vedtok i møte 12.03.2013, sak 31/13, oppstart av revidering av
kommuneplanen, samt å legge forslag til planprogram ut til offentlig ettersyn.
 Kommunal planstrategi for perioden 2013-2015 ble vedtatt av kommunestyret
20.06.2013, sak 75/13.
 Felles planprogram for revisjon av kommuneplanens samfunnsdel og arealdel ble
fastsatt av kommunestyret 20.06.2013, sak 76/13.
 Kommunestyret vedtok 26.06.2014 sak 85/14 at føringene i rapporten "Ringerike
2020" skal ligge til grunn for revisjon av kommuneplanen, handlingsprogram 20152018 og budsjett.

Beskrivelse av saken
Planforslaget
Planforslaget består av to dokumenter; selve samfunnsdelen og en planbeskrivelse.
Beskrivelsen utdyper samfunnsdelen, og begrunner planforslaget. Planen tar for seg
tidsperspektivet 2015-2030. Samfunnsdelen behandler ikke tematisk de enkelte sektorene i
kommunen. Dette skjer i handlingsplan, budsjett og sektorenes temaplaner.
Forslag til samfunnsdel legges fram før arealdelen. Hensikten med dette er å få en
sammenheng mellom samfunnsdelen og arealdelen. Mål og føringer fra samfunnsdelen skal
legges til grunn for arealdelen og annet plan- og utredningsarbeid.
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Langsiktig satsing på vekst
Samfunnsdelen varsler en langsiktig satsing på befolkningsvekst – attraktive og
helsefremmende lokalsamfunn. Ringerike ønsker en planlagt høy vekst, og i samfunnsdelen
er det foreslått følgende målsetting: Innen 2030 skal det bo 40 000 innbyggere i Ringerike
kommune.
Kommuneplanen skal vise at det er mulig å legge til rette for denne veksten innenfor det som
i dag er Ringerike kommune. Dette er en svært høy vekst, som må ses i sammenheng med
planlagte samferdselsprosjekter. Ringeriksregionen må synliggjøres som en naturlig
vekstregion i Oslo-området. Begrunnelsen for å planlegge for en slik høy vekst er blant annet
å bygge opp under de planlagte samferdselsinvesteringene, for å få en bedre samfunnsnytte
av disse.
I første 4-årsperiode 2015-2018 legges det opp til en vekst på i underkant av 1 %, jf. forslag
til handlingsprogram. Kommunen skal bruke denne perioden til å legge til rette for en høyere
vekst videre fram mot 2030. Fra 2020 til 2030 kan det bli en høyere vekst når
samferdselsprosjektene blir realisert. Kommunen skal planlegge for en vekst på om lag 2,5 %
vekst i denne perioden.

Forholdet til overordnede planer
I kapittel 6 i planbeskrivelsen (vedlegg 2) er det beskrevet hvordan forslag til ny samfunnsdel
følger opp overordna planer og føringer. Aktuelt her er:
 Nasjonale forventninger
 Statlig planretningslinje for samordna bolig-, areal- og transportplanlegging
 Nasjonale samferdselsprosjekter:
o KVU Hønefoss
o E16
o Ringeriksbanen og InterCity
 Regional planstrategi for Buskerud 2013-2016
 Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling – høringsutkast
 Lokale føringer: kommunal planstrategi, gjeldende kommuneplan, Energi&klimaplan,
Folkehelsemeldinga, Ringerike 2020, planprogram m.m.
Kommunal planstrategi
Kommunal planstrategi fastslår at både kommuneplanens samfunnsdel og arealdel skal
revideres. Satsingsområder skal være befolkningsvekst, styrka næringsgrunnlag og effektiv
arealdisponering. Dette er fulgt opp i forslag til samfunnsdel.

Juridiske forhold
Kommuneplanens samfunnsdel er kommunens overordna styringsdokument. Samfunnsdelen
tar stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet
og kommunen som organisasjon, jf. plan- og bygningsloven § 11-2.
Det kan ikke fremmes innsigelse til kommuneplanens samfunnsdel. Samfunnsdelen danner
grunnlag for handlingsdelen, årlige budsjett og annet planarbeid. Kommuneplanens arealdel
skal følge opp føringene i samfunnsdelen.

Side 39

Sak 208/14

Økonomiske forhold
I handlingsprogramperioden 2015-2018 er det lagt opp til en befolkningsvekst i Ringerike
kommune i underkant av 1 %. Det er ikke lagt inn økning i tjenesteproduksjonen. Denne
perioden vil bli brukt til å investere for å bli mer effektive, med fokus på byen Hønefoss og
prioriterte lokalsamfunn og løfte den kommunale bygningsmassen opp på ett tidsriktig nivå
for å kunne drive effektive tjenester.
På flere infrastrukturområder er kapasitetstaket nesten nådd, og kommunen må derfor
investere i å øke kapasiteten. For å finansiere dette må driftsnivået i tjenestene tas ned, og det
må tas ut en effektiviseringsgevinst. I hele handlingsprogramperioden må behovet for økt
volum i tjenestene tas innenfor dagens driftsnivå. Økte inntekter fra skatt og rammetilskudd
må brukes til å finansiere økte finanskostnader fra investeringer, økte pensjonskostnader og
økt egenfinansiering av investeringer. Unntaket er barnehageplasser, hvor utbygging av
plasser for å kunne tilby plass på 1-årsdagen vil bli prioritert.
I 2020 forventes det at økningen i antall eldre vil gi behov for flere sykehjemsplasser.
Kommunen må ha kontinuerlig fokus på å gi de eldre best mulig livskvalitet gjennom
tjenestetilbudet, samtidig som de kommunale ressursene utnyttes mest mulig effektivt.
I perioden 2020 til 2030 vil Ringerike være rustet til å ta imot en befolkningsvekst med
effektive og moderne tjenester. Økte inntekter som følge av befolkningsveksten kan benyttes
til å øke volumet i tjenestene. Økte inntekter vil også være med på å dekke økte
finanskostnader til investeringene i tjenester til den eldste delen av befolkningen.

Behov for informasjon og høringer
I kapittel 7 i planbeskrivelsen (vedlegg 2) er opplegg for medvirkning så langt i
planprosessen beskrevet. Kort oppsummert er følgende utført:
 Innspill til oppstart av planarbeidet.
 Gjestebud.
 Barn og unge: Barnetråkkregistrering og medvirkningsdag i skoler.
 Møte med lokale foreninger.
 Møter med næringslivet og Ringeriksvirkninger.
 Intern organisering som sikrer medvirkning fra alle sektorer.
 Innspill på Ringeriksdagen.
 Formannskapet har som kommuneplanutvalg vært tett involvert i prosessen.
Skriftlige innspill til planarbeidet
Ringerike kommune varsla oppstart av planarbeidet til berørte parter i brev 21.03.2013, og
kunngjorde det i Ringerikes Blad 23.03.2013, samt på kommunens nettsider. Det kom inn
totalt 17 uttalelser i denne perioden. Disse ble oppsummert og vurdert i sak om fastsetting av
planprogram.
Videre ble det invitert til innspill gjennom annonse i Ringerikes blad 29.06.2013. I samme
annonse ble vedtatt planstrategi og fastsatt planprogram kunngjort. Fristen for innspill til
innhold i ny plan var 30.08.2013. Det kom da inn ca. 120 innspill til innhold i ny
kommuneplan. De aller fleste av disse innspillene dreide seg om konkrete forslag til ny
arealbruk. Formannskapet fikk alle innspill til orientering i sak 136/13 15.10.2013.
Innspillene som gjelder samfunnsdelen er oppsummert og kommentert i vedlegg 4. Høsten
2014 mottok rådmannen skriftlige innspill fra 4 partier. Disse følger som vedlegg 5.
Side 40

Sak 208/14
Ringerike venstre sendte et eget innspill i 2013, og dette er oppsummert og kommentert i
vedlegg 4.

Rådmannens vurdering
Innspill
Rådmannens vurdering av innspill til innhold i samfunnsdelen framgår i vedlegg 4.
Innspill fra formannskapet og politiske partier er brukt i rådmannens framstilling.
Rådmannen har gjennomgått og vurdert innspillene, og gjort noen justeringer som følge av
disse.
Arealdel og byplan for Hønefoss
Det er behov for en byplan for Hønefoss. I løpet av det nærmeste halvåret vil det trolig
komme flere avklaringer i de store samferdselsprosjektene, og det vil være enklere å ta fatt på
arbeidet med en byplan. KVU Hønefoss og planene for E16 og Ringeriksbanen nærmer seg
planavklaringer. Arbeidet med byplan vil starte opp parallelt med revidering av arealdelen.
Kommunal planstrategi 2016
Kommunal planstrategi skal vedtas hver kommunestyreperiode, seinest et år etter at nytt
kommunestyre er konstituert. Det vil si at neste planstrategi skal vedtas seinest høsten 2016.
Rådmannen foreslår at det som en del av neste planstrategi jobbes med et visjonsprosjekt som
tar for seg Ringerike og Hønefoss i 2060.
Langsiktig satsing på vekst
Rådmannen presiserer at målet om 40 000 innbyggere i 2030 forutsetter en svært høy vekst.
Rådmannen mener det er urealistisk å gå høyere.
Samla vurdering
Forslag til samfunnsdel er grundig gjennomarbeida og legger et godt grunnlag for
utfordringene Ringerike står ovenfor i åra som kommer. Med bakgrunn i dette anbefaler
rådmannen at forslaget sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn.

Vedlegg
1.
2.
3.
4.
5.

Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2014, rådmannens forslag datert 18.11.2014.
Planbeskrivelse til kommuneplanens samfunnsdel 2015-2030, datert 18.11.2014.
Attraktivitetsanalyse fra Telemarksforskning, utkast mottatt 17.11.2014.
Oppsummering og vurdering av innspill, datert 18.11.2014.
*Mottatte innspill fra politiske partier høsten 2014:
a. Arbeiderpartiet.
b. Høyre.
c. Kristelig folkeparti.
d. Senterpartiet.
6. *Rapport fra gjestebud, datert 20.08.2014.
7. *Planprogram for revisjon av kommuneplan, fastsatt av kommunestyret 20.06.2013.
8. *Kommunal planstrategi, vedtatt av kommunestyret 20.06.2013.
Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De
foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for
papirutskrift.
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Ringerike kommune, 18.11.2014

Tore Isaksen
rådmann
enhetsleder miljø- og arealforvaltning: Heidi Skagnæs
leder areal- og byplankontoret: Grethe Tollefsen
saksbehandler: Guro Skinnes
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Kommuneplanens arealdel for Bærum kommune - uttalelse fra Ringerike kommune
Arkivsaksnr.: 14/1731

Arkiv: 140 &13

Saksnr.: Utvalg
209/14
Formannskapet

Møtedato
02.12.2014

Forslag til vedtak:
1. Ringerike kommune har gjennomgått høringsutkastet til Bærum kommunes arealdel
for 2015 – 2030.
2. Ringerike støtter Bærum kommune i planene om et nytt, stort boligareal på Avtjerna
og oppfordrer Bærum til å forsere planlegging av boligområdene ved Avtjerna slik at
kollektivtrase og stasjonsvalg kan koordineres med planprosess og utbygging av
Ringeriksbanen.
3. For øvrig tar Ringerike høringsutkastet for Bærum kommuneplans arealdel 2015-30
til orientering.

Sammendrag
Kommuneplanens arealdel for Bærum i perioden 2015 – 2030 er lagt ut på høring og
offentlig ettersyn. I denne forbindelse har Ringerike gjennomgått planene og ønsker å støtte
Bærums planer om å utvikle et større boligområde på Avtjerna på kollektivaksen for den nye
Ringeriksbanen.

Innledning / bakgrunn
Bærum kommune har forslag til ny arealdel til kommuneplanen 2015 – 2030 på høring og
offentlig ettersyn fram til 15. desember 2014.11.04.
Ringerike er nabokommunene til Bærum og har fått planen til eventuell uttalelse.

Beskrivelse av saken
Kommuneplanens samfunnsdel for Bærum kommune ble vedtatt 19.06 2013 og Bærums
arealstrategier ble vedtatt 30.10.2013. Nå er kommuneplanens arealdel 2015 – 2030 ute på
høring. For Ringerikes del er utviklingsstrategiene for Bærum viktige med tanke på de store
samferdselsprosjektene som planlegges mellom Hønefoss og Sandvika.
I høringsutkastet er måltall for boligbyggingen satt til 600 boliger pr. år eller 9000 boliger
fram til 2030.
Hovedprinsippene i arealstrategien er at kommunen skal styre boligbyggingen mot fortetting
i utvalgte områder og begrense fortettingen i resten av kommunen.
Bærums hovedutviklingsretninger er Fornebu, Sandvika og Fossum. Avtjerna legges inn som
en langsiktig utbyggingsmulighet.
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Forholdet til overordnede planer
For Bærums del er forholdet til Oslo kommune og Akershus fylkeskommune av stor viktighet
og her samarbeider disse om en langsiktig, regional plan for areal og transport i Oslo og
Akershus. Denne regionale planen vil påvirke kommunenes eget planarbeid innen areal og
transport.
Konsekvensvurderingene i dette arbeidet viser at vestkorridoren er godt rustet til å ta høy
befolkningsvekst, vurdert mot boligmarked, kommuneøkonomi, transport og arealverdi.
Når det gjelder transport anbefales det å bygge opp under eksisterende og planlagt
kollektivinfrastruktur, og avklare hvilke kollektivakser som det bør satses på.

Juridiske forhold
Planloven har egne bestemmelser om medvirkning i planleggingen, kap. 5, der andre
kommuner er spesielt nevnt som egen myndighet. Det er en plantradisjon at nabokommuner
får mulighet til å komme med uttalelser og merknader i høringsperioden for de respektive
kommuneplaner.

Behov for informasjon og høringer
Bærum avholder to åpne høringsmøter, i Sandvika og på Bekkestua, i høringsperioden. Samt
at kommunen annonserer på vanlig måte.

Alternative løsninger
Ringerike kan velge ikke å uttale seg til Bærum kommunes forslag til arealdel.

Prinsipielle avklaringer
Ringeriksbanen har en vedtatt kommunedelplan med trase fra Sandvika via Avtjerna mot
Hønefoss. Banen har ligget inne i kommuneplanen for Bærum i de senere perioder. For
Bærum er det viktig at traseen legges via en stasjon på Avtjerna. Dermed kan et fremtidig
boligområde på Avtjerna sikres god kollektivdekning.

Rådmannens vurdering
Jernbaneverket og Statens vegvesen leverte 3. november 2014 sin innstilling til valg av
hovedkorridor for Ringeriksbanen, og begge etatene anbefaler at veg og jernbane legges i
felles trase via Kroksund.
Rapporten, som Jernbaneverket og Statens vegvesen har samarbeidet om, viser at det er
mulig å starte byggearbeidene med ny E16 Skaret – Hønefoss og Ringeriksbanen i 2018/19.
Arbeidet viser at det ved åpningen vil være kapasitet for to Inter City-tog i timen mellom
Hønefoss og Oslo i tillegg til fjerntog, og at dette på lengre sikt kan økes til 4 tog i timen.
Et slikt togtilbud i kombinasjon med en firefelts vei vil sette Ringeriksregionen i stand til å ta
sin del av ansvaret for den forventede veksten i Oslo-området.
Ordførerne i Ringeriksregionen har gitt full støtte til de to statsetatene for dette forslaget og
de konkrete anbefalingene, og forventer at Regjeringen fatter beslutninger som anbefalt.
Det ser dermed ut til at det er fullt mulig med en byggestart i samsvar med Stortingets og
samferdselsministerens forutsetninger.
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I overordnede planarbeider for Oslo og Akershus for transport anbefales det at det bygges
opp under eksisterende og planlagt kollektivinfrastruktur, og avklares hvilke kollektivakser
man ønsker å satse på og bygge opp om.
Rådmannen i Ringerike støtter disse anbefalingene og mener at dette kan brukes aktivt inn i
koordineringen av E 16 og planlegging av Ringeriksbanen for områdene opp fra Sandvika via
Avtjerna.
Ringerike kommune jobber nå med revidering av kommuneplanen, både samfunns- og
arealdel. Forslag til samfunnsdel blir lagt fram til politisk 1. gangsbehandling i desember
2014. I rådmannens forslag til samfunnsdel varsles det en langsiktig satsing på
befolkningsvekst. Rådmannen har beskrevet en mulig vekst i perioden fram mot 2030, med i
underkant av 1 % i første 4-årsperiode, og ca. 2,5 % videre fram mot 2030. Vekstmålene er
basert på at det nå ser ut til å være realistisk at E16 og Ringeriksbanen blir bygd ut i denne
perioden. Ringeriksbanen planlegges som en InterCity-løsning.
Ringerike ønsker å bidra til utbygging av samferdselsprosjektene, og avlaste veksten i Osloregionen. Ringeriksbanen og E16 vil innebære betydelige investeringer, og for å gjøre disse
mer samfunnsøkonomisk lønnsomme kreves det utbygging langs InterCity-aksen.
Rådmannen mener Avtjerna burde kunne være et knutepunkt på InterCity. Av den grunn kan
det være planeffektivt for Bærum å forsere planlagt boligutvikling for Avtjerna-området.

Vedlegg
Brev, datert 14.10.2014, fra Bærum kommune.

Lenker
Høringsdokumenter er tilgjengelig på Bærum kommunes nettside:
https://www.baerum.kommune.no/Organisasjonen/Administrasjon/Utviklingsenheten/Komm
uneplanen/
Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De
foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for
papirutskrift.
Ringerike kommune, 04.11.2014

Tore Isaksen
rådmann
Enhetsleder for miljø- og arealforvaltning: Heidi Skagnæs
saksbehandler: Grethe Tollefsen
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Kartlegging av bynære friluftsområder - vedtak av rapport
Arkivsaksnr.: 14/1568

Arkiv: D37 &32

Saksnr.: Utvalg
127/14
Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning
210/14
Formannskapet

Møtedato
01.12.2014
02.12.2014

Forslag til vedtak:
1. Rapporten er grunnlag for arbeid med forslag til revidert kommuneplan.
2. Klassifiseringene og retningslinjene for saksbehandling i rapporten skal innarbeides i
kommuneplanens bestemmelser, og må da tas hensyn til i byggesaker og plansaker.
3. A- og B-områdene foreslås avsatt til formål "Grønnstruktur" i kommuneplanen. Hvor
mange og hvilke av disse områdene som settes av skal vurderes nærmere i forhold til
andre innspill og utviklingsmuligheter. For de områdene hvor det er igangsatt
planprosesser som tilrettelegger for formål som umuliggjør eller reduserer muligheten for
friluftsliv, skal eventuelle øvrige egna areal innafor områdets avgrensing foreslås avsatt
til formål grønnstruktur.
4. Igangsatt arbeid med reguleringsplaner i områdene som er kartlagt i denne rapporten vil
fortsette uavhengig av rapporten. Utbygging etter vedtatte reguleringsplaner vil kunne
endre verdi på områdene. Dette gjelder Eggemoen, Hovsmarka, Hvervenmoen, Kilemoen,
Hensmoen og Tanbergmoen/Krakstadmarka.
5. Nordre og Søndre park består som parker.

Sammendrag
Arbeidet med kartlegging av bynære friluftsområder rundt Hønefoss starta vinteren 2013 med
et vedtak om oppstart i formannskapet 12.03.13 (sak 35/13). Arbeidet er forankra i
planprogrammet for arbeidet med revisjon av kommuneplanen, som ble fastsatt i
kommunestyret 20.06.13 (sak 76/13).
Kartlegginga ble starta fordi rådmannen så at flere av de bynære friluftsområdene rundt
Hønefoss var trua av nedbygging, eller andre tiltak som reduserer kvaliteten på
friluftslivsopplevelsen eller gjør friluftsliv umulig. Dette ble også påpekt i en rekke
høringsuttalelser fra frivillige organisasjoner og privatpersoner knytta til de konkrete planene
i høringsperioden etter oppstart.
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Det er ønske om økt utvikling av Hønefoss, noe som fører til større areal som bygges ut til
blant annet bolig- og næringsformål. Med en økt utvikling og økt fortetting av byen blir
behovet for grønne lunger og turdrag større.
Det foreslås at det vedtas at rapporten blir retningsgivende for kommuneplanarbeidet og at
den innarbeides i plankart og bestemmelser. Et vedtak som foreslått vil fungere som et
innspill til arbeidet med revisjon av kommuneplanen. Et slikt innspill skal vurderes opp mot
andre hensyn og interesser før det avklares hva som skal tas inn i forslaget til revidert
kommuneplan. Alle A- og B-områder vil altså ikke nødvendigvis blir avsatt til grønnstruktur
dersom forslaget til vedtak i denne saken vedtas.

Beskrivelse av saken
Bynære friluftsområder rundt Hønefoss er kartlagt og verdisatt. Det er ikke tatt inn andre
hensyn eller interesser enn friluftsliv i arbeidet. Hensikten med arbeidet er hovedsakelig å
sikre at kunnskapsgrunnlaget er godt i saker der friluftsområdene vurderes nedbygd.
Områdene er kartlagt, oppsummert, vurdert og klassifisert i en rapport. Områdene er
klassifisert i fire områdetyper: A-, B-, C- eller D-områder, på bakgrunn av faglige
verdivurderinger. A-områder er vurdert til å være de mest verdifulle områdene.
Klassifiseringene er altså faglig begrunnet utfra de ulike områdenes verdi som friluftsområde,
målt i egenskaper og bruk. For hver områdetype er det fastsatt retningslinjer for
saksbehandling.
Metodene som er brukt i arbeidet er beskrevet i rapporten, sammen med mulige feilkilder.
Arbeidet og rapporten er retta mot saksbehandlere for støtte i saksbehandlinga, mot
forslagsstillere som en del av kunnskapsgrunnlaget i planprosesser og mot publikum for
informasjon om friluftsområdene. For hvert område vises også innganger og
parkeringsmuligheter, med tanke på å veilede brukere.
Forholdet til pågående revidering av kommuneplanens arealdel
Det foreslås at det vedtas at rapporten blir grunnlag for arbeidet med revisjon av
kommuneplanen, blant annet i arbeidet med å vurdere innkomne innspill. Videre foreslås det
at retningslinjene tilknytta de ulike områdetypene vedtas som retningslinjer i bestemmelsene
til kommuneplanens arealdel og at A- og B-områdene vedtas foreslått avsatt til formål for
grønnstruktur på kommuneplankartet.
Følgende områder inngår i A- og B-områdene:
 A-områder
- Hovsenga
- Eggemoen
- Hovsmarka/Børdalsmoen
- Oppenåsen/Heggen
- Petersøya
Side 47

Sak 210/14
- Schjongslund
 B-områder
- Tanbergmoen/Krakstadmarka
- Hensmoen
- Kilemoen
- Hvervenmoen
- Gullerudmarka
Dersom forslaget til vedtak blir vedtatt, vil vedtakspunkt 2 og 3 fungere som innspill til
arbeidet med revisjon av kommuneplanen. Rådmannen vil gjøre vurderinger i
kommuneplanarbeidet for å avklare hvor mange og hvilke områder som skal tas inn i
forslaget til revidert kommuneplan. Friluftslivsinteressen må veies opp mot andre interesser,
slik som næringsutvikling, boligutbygging og infrastruktur. Noen interesser vil kunne
kombineres med friluftslivsinteressen, slik som kulturminner og biologisk mangfold. I tillegg
vil helheten av grøntområder i Hønefoss og områdene rundt være avgjørende. Det vil bli
fokusert på sammenhengende grøntdrag og på hvordan områder avsatt til grønnstruktur
fordeler seg i og rundt byen. Dette for å sikre en fornuftig balanse mellom områder avsatt til
grønnstruktur og områder som avsettes til utbygging eller andre interesser. Denne rapporten
og forslaget til vedtak kan derfor ses på som en slags grovsiling av friluftsområdene på lik
linje med grovsilinga av innspillene som er sendt inn, med unntak av at det ikke er tatt
hensyn til andre interesser enn friluftlivsinteressen.
Dersom det er ønskelig at ett eller flere konkrete områder ikke skal vurderes som område for
grønnstruktur kan det/de aktuelle områdene tas ut av vedtaket.
Når rådmannen legger fram forslag til revidert kommuneplan med kart og bestemmelser, kan
det foreslås endringer av denne i forbindelse med politisk behandling og høring.
Forholdet til igangsatte reguleringsplanprosesser
I flere av områdene som er kartlagt er det igangsatt planprosesser. Dette gjelder Eggemoen,
Hovsmarka, Hvervenmoen, Kilemoen, Hensmoen og Tanbergmoen/Krakstadmarka. Arealene
som omfattes av disse planforslagene vil ikke kunne bli avsatt til formål for grønnstruktur.
Dersom det vedtas at et av områdene der det er igangsatt planprosess skal avsettes til formål
grønnstruktur i kommuneplankartet, må det lages en avgrensing av formål for grønnstruktur
som omfatter egna areal innafor områdeavgrensinga (eller tilstøtende til området) og utafor
avgrensinga av planforslaget det arbeides med. En avgrensing i forbindelse med utarbeidelse
av kommuneplankartet vil være nøyaktig. Avgrensingene i rapporten er foreløpige.
I kartlegginga er områdenes verdi i dag kartlagt. Flere av disse områdene har derfor fått høy
verdi, selv om det tas sikte på å regulere dem til andre formål. Det er derfor viktig å bevare
det som er innafor eller tilstøtende til områdene som er kartlagt, og som er utafor de planlagte
reguleringsplanavgrensningene, som et fragmentert friluftsområde. Det bør i hver enkelt sak
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vurderes om det skal opparbeides erstatninger for anlegg som går tapt, enten i restområdene
eller i andre områder med potensiale.
Spesielt tre av områdene som er kartlagt har potensiale til å erstatte områdene som er nevnt
ovenfor. Gullerudmarka, Sørumsmarka og Oppenåsen er alle relativt store områder hvor
tilrettelegging vil kunne gi en god friluftsopplevelse. I tillegg til disse tre er
Almemoen/Nærstadmarka et område som har potensiale, men som ikke er kartlagt.
Forholdet til parkene
Nordre og Søndre park er ikke en del av kartlegginga og rapporten. De er ikke tatt inn i
arbeidet fordi de allerede har status som park. Parkene er ikke regna som nedbyggingstrua
eller som erstatningsområde for friluftsområder som er trua av nedbygging.

Forholdet til overordnede planer
Noen av områdene er helt eller delvis avsatt til friområde i kommuneplanen. I disse tilfellene
vil avgrensinga bli vurdert på nytt evt. videreført.

Tidligere behandlinger og vedtak






Formannskapet vedtok i møte 12.03.13, sak 35/13, at det skulle startes opp arbeid
med kartlegging av bynære friluftsområder i Hønefoss.
Kommunestyret fastsatte i møte 20.06.13, sak 76/13, planprogram for revisjon av
kommuneplanen, hvor blant annet temautredning om friluftsområder var beskrevet.
Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning fikk i møte 19.08.13, sak 88/13
(Referatsak D), en orientering om status i arbeidet. HMA uttalte seg som
referansegruppe.
Rapport fra arbeidet ble lagt fram for endelig vedtak i HMA og i formannskapet i
april 2014. Men 7. april vedtok HMA i sak 47/14 at saken utsettes til alle grunneiere
er informert om arbeidet med kartlegginga i egne brev. Det ble på spørsmål fra
rådmannen presisert at dette ikke skulle ses på som en ny høringsperiode.

Prosess siden vedtak om utsettelse av vedtak
Etter at vedtaket om utsettelse ble fattet i HMA har det blitt sendt brev til alle de omtrent 400
grunneiere innafor avgrensingene for friluftsområdene. I forkant av utsendelsen ble noen av
områdeavgrensingene revidert, slik at områder med mange boliger ble tatt ut. Avgrensingene
er likevel fortsatt foreløpige.
Det er avholdt møte med to grunneiere, og det er kommet inn seks innspill som følge av
informasjonsbrevet.
Det er også gjort en liten presisering av retningslinjene for saksbehandling for de ulike
områdetypene. Presiseringen ble gjort for å unngå å vanskeliggjøre påbygg og mindre
tilbygg, da formålet med retningslinjene er å hindre større utbygginger.
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Vurdering av innkomne innspill
Innspillene omhandler avgrensning av områder, verdivurdering og utvalg av områder. Disse
er vurdert, men ikke innarbeida i rapporten. Det er konkludert med at innspillene tas med inn
i kommuneplanprosessen. Følgende vurdering er lagt til grunn for avgjørelsen om at
behandlinga av innspillene utsettes til kommuneplanforslag foreligger:
 Avgrensinger: Grunnet at nåværende avgrensinger er foreløpige er det ikke
hensiktsmessig å endre disse på bakgrunn av enkeltinnspill utenom høringsperiode.
Nøyaktige avgrensinger vil bli lagt fram i forslaget til nytt kommuneplankart, dersom
det vedtas at områdene skal foreslås avsatt til formål for grønnstruktur. I etterkant av
høringsperioden i kommuneplanprosessen vil disse innspillene og eventuelt nye
innspill bli vurdert.
 Verdivurdering: Verdivurderingene er gjort med bakgrunn i dagens situasjon. Det vil
ikke foretas nye verdivurderinger av områdene i nærmeste framtid. Rådmannen mener
at metoden som er brukt er tilstrekkelig.
 Valg av områder: Det pekes på områder som burde tas ut fordi det er planlagt eller
ønske om annen utvikling her. Eventuelle deler av områdene som omfattes av et
igangsatt planarbeid skal ikke avsettes til grønnstruktur. Ved tilfeller der det er nye
ønsker om utvikling av et areal innafor et av friluftsområdene vil dette bli en
interessekonflikt som må vurderes i kommuneplanen, dersom det er sendt inn innspill
om endra arealbruk for det aktuelle arealet. Dersom formålet i gjeldende
kommuneplan er LNF (landbruk-, natur- og friluftsliv) har grunneier eller andre i
utgangspunktet ingen rettigheter til å utvikle eiendommen.

Vedlegg
Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De
foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for
papirutskrift.

1. Kartlegging av bynære friluftsområder – hovedrapport, september 2014
a. Oversiktskart
b. Verdivurderingstabeller
c. Innspill innsendt i høringsperioden
d. Kort redegjørelse for vurdering av områder som ikke ble tatt inn etter
høringsperioden
e. Spørsmål stilt i spørreundersøkelsen
f. Resultater fra spørreundersøkelsen
2. Protokoll fra HMA 07.04.14, sak 47/14
3. Informasjonsbrev sendt grunneierne, datert 13.05.14
4. Innspill innsendt som svar på informasjonsbrev
5. Saksdokumenter kommuneplanrevisjon
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Ringerike kommune, 19.11.2014

Tore Isaksen
rådmann

Enhetsleder: Heidi Skagnæs
Avdelingsleder areal- og byplankontoret: Grethe Tollefsen
Saksbehandler: Ingeborg Faller
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Forslag til høringsinnspill - Oppheve konsesjonsloven og boplikten
Arkivsaksnr.: 14/1845

Saksnr.:
128/14
211/14
/

Arkiv: V6 &57

Utvalg
Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
01.12.2014
02.12.2014

Forslag til vedtak:
Ringerike kommune mener at en fjerning av konsesjonsloven og boplikten ikke alene vil føre
til økt omsetning av landbrukseiendommer, og heller ikke vil styrke landbruket og
lokalsamfunnet i kommunen. Ringerike kommune anbefaler derfor at konsesjonsloven og
boplikten opprettholdes som i dag, men at det vurderes andre tiltak for å øke omsetningen av
landbrukseiendommer. Eventuelle endringer i konsesjonslovgivningen bør ses i sammenheng
med en eventuell endring av andre lover og rammevilkår.

Sammendrag
Landbruks- og matdepartementet foreslår å fjerne konsesjonsloven og boplikten. Med andre
ord skal ikke kommunen lenger kontrollere erverv av landbrukseiendommer, og det vil ikke
lenger være nødvendig for kjøper å bosette seg på eiendommen. Hovedmålsettingene med
forslaget er å styrke den private eiendomsretten, øke omsetningen av landbrukseiendommer
og øke rekrutteringa til landbruksnæringen. Rådmannen kan ikke se at disse målsetningene
blir oppfylt ved departementets forslag, ei heller vil den være positiv for kommunen med
tanke på bosetting og strukturen i landbruket. Rådmannen anbefaler at konsesjonsloven og
boplikten består som i dag.

Innledning og tidligere behandling
Landbruks- og matdepartementet har sendt på høring forslag om å oppheve konsesjonsloven
og boplikten. Høringsfristen er satt til 15. januar 2015.
Det vises også til Formannskapets vedtak i sak 66/14 den 8.april 2014, forslag til
høringsinnspill - endring i konsesjonsloven – priskontroll, hvor det ble fattet følgende vedtak:
Ringerike kommune viser til høringsnotat fra Landbruks- og matdepartementet, 04. desember
2013, vedrørende opphevelse av konsesjonsloven § 9, første ledd – priskontroll. Ringerike
kommune støtter departementets forslag om at priskontrollen vedrørende omsetning av
konsesjonspliktige jordbrukseiendommer oppheves. Det bør videre vurderes ytterligere tiltak
for å øke omsetningen av landbrukseiendommer. Endringer i konsesjonslovgivningen bør ses
i sammenheng med en eventuell endring av andre lovverk.
Rådmannen hadde i denne saken anbefalt at priskontrollen ble opprettholdt. En del momenter
fra saksfremlegget i ovennevnte sak er gjengitt også i denne saken, da en opphevelse av
konsesjonsloven også vil fjerne priskontrollen på landbrukseiendommer som i dag er
konsesjonspliktige.
Side 52

Sak 211/14

Rådmannens vurdering
I høringsdokumentene fremgår det at konsesjonsloven og boplikten kan ha uheldige
virkninger for landbruket, bl.a. ved dempet investeringslyst hos eierne, lav omsetning av
landbrukseiendommer og svekket rekruttering til næringen.
Det er enighet om at eiendomsstrukturen i Norge ikke gagner rasjonell drift hverken i
jordbruket eller i skogbruket. Hensikten med å fjerne konsesjonsloven og boplikten er å få
flere landbrukseiendommer på salg og derigjennom få en bruksrasjonalisering. Hensikten er å
lage et mer robust landbruk som skal være en sikrere mat- og råstoffleverandør til industrien.
I det følgende vil rådmannen komme med noen betraktninger omkring momentene som
trekkes frem i høringsnotatet.
Først og fremst vil rådmannen påpeke at forslaget fra Landbruks- og matdepartementet ikke
er konsekvensutredet. Å fjerne konsesjonsloven og boplikten uten å erstatte med nytt lovverk
er et stort skritt, og konsekvensene av et slikt forslag høyest uviss. Ikke minst er det viktig at
eventuelle konsekvenser for matproduksjonen blir godt belyst.
Erfaringer fra land som Sverige, som delvis har avviklet konsesjonsloven og boplikten, viser
at salget av landbrukseiendommer økt noe. Lav avkastning i skogbruket og svært strenge
finansielle krav for lån har ført til at omsetningen av landbrukseiendom ikke har økt
vesentlig. Prisen på jordbrukseiendommene har imidlertid økt, blant annet som følge av EUtilskudd. Sverige har fortsatt et lovverk som begrenser større selskaper og juridiske personer
å kjøpe landbrukseiendom. Det er også et års boplikt i glisgrente strøk av Sverige. I
Danmark, hvor det ikke finnes regulering på dette området, har lav inntjening i jordbruket
ført til at mange av dagens eiere har blitt tvunget til å selge gårdene. Multinasjonale selskaper
kjøper nå opp landbrukseiendom og tidligere eier kan leie tilbake.
Ungarn har også opphevet alle reguleringer på kjøp av landbrukseiendom, men er nå i ferd
med å revurdere og gjeninnføre noe regulering.
Omsetningen av landbrukseiendommer
Det er en generell oppfatning om at prisene på landbrukseiendommer vil øke som følge av
forslaget. Spesielt gjelder dette eiendommer som ligger sentralt. Ringerike kommune ligger
på det sentrale Østlandet, og eiendommer i visse deler av kommunen kan forventes å øke
ganske mye.
Å oppheve konsesjonsloven vil etter rådmannens erfaringer neppe bidra til at utbudet av
landbrukseiendommer vil øke vesentlig. Tall viser at det er 3 % av alle konsesjonssøknader
som blir avslått på landsbasis. Ringerike ligger omtrent på samme nivå. Dette indikerer at
denne loven ikke alene er hemmende for eiendomsomsetningen. Nå kan det være at dette
viser en tilpassing til dagens regler. Det er likevel slik at eiendommer overdras til neste
generasjon fremfor å selges på det åpne marked. For en del eiere kan fjerningen av
priskontrollen føre til at eiendommene blir lagt ut for salg, da en mener de får tilstrekkelig
betalt for den.
Slik lovverket er i dag er det eiendommer som ikke krever konsesjon og er underlagt
priskontroll. Eiendommer under 100 dekar, hvor det er mindre en 25 dekar dyrket mark er
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unntatt i sin helhet. Det finnes også andre unntak i regelverket, men det er denne kategorien
den kommer mest til anvendelse for.
Vil en fjerning av konsesjonsloven kunne bidra til mer salg av jord som tilleggsareal til annen
landbrukseiendom? Nei, ikke slik rådmannen oppfatter refleksjonene som gjøres av selger
ved «oppstykking» av landbrukseiendommer. Her spiller også eiers følelser og tilknytning til
landbrukseiendommen en vesentlig større rolle enn de faktiske inntektene et salg vil medføre.
Rådmannen opplever at det for svært mange ikke er ønskelig å selge fra landbruksarealet nesten uavhengig av hvilken pris man får for arealet. Prisen på tilleggsjord ligger allerede i
dag svært høyt, da det er anledning til et tillegg på 50 % i forhold til vanlig konsesjonspris.
En svensk undersøkelse viser at det samme er tilfelle for skogeiendommer. Undersøkelsen
viser at 35 % av dagens eiere oppgir «følelsen av å eie skog» som grunn for å beholde
eiendommen, 15 % ønsker å eie skog til rekreasjonsformål, 34 % ser på det å eie skog som en
langtidsinvestering og kun 13 % eier skog på grunn av ønske om god avkastning. Disse tallen
vil nok ikke være vesentlig andreledes her. Det antyder at reguleringene ikke er det store
hinderet for utbudet av landbrukseiendom.
Øke investeringslysten
Investeringer som foretas i en landbrukseiendom vil normalt gjenspeiles i salgsprisen. Gjøres
det investeringer i våningshus eller driftsbygninger vil dette bli grunnlaget for
verdifastsettelsen av bygningene. I skogbruket vil større investeringer, som f.eks. i
veibygging gjenspeile seg i høyere rånetto på tømmer og dermed høyre pris på skogen.
Investeringer i skogkultur vil også gjenspeile seg i økt nyttbar tilvekst, lavere driftskostnader
og med en høyere rånetto. Gjennom skogfond- og tilskuddsordningene bidrar samfunnet til å
redusere kostnadseffekten noe. For mindre, bebygde eiendommer, der kjøpesummen er
mindre enn 2,5 millioner kroner, skal ikke kommunen vurdere prisen.
Boplikten i seg selv pekes på som en grunn til svekket investeringslyst, blant annet ved at
boplikten kan virke prisdempende på eiendommen. Undersøkelser gjengitt i høringsnotatet
viser derimot at lysten til å bygge og vedlikeholde våningshus er størst der eier bor på gården.
Ved utleie av boligen er investeringslysten mindre.
Rekruttering
En fjerning av konsesjonsloven, og dermed også priskontrollen, vil komme selger til gode.
For de som ønsker seg ut av næringen vil forslaget dermed være positivt. For de som ønsker å
erverve landbrukseiendommer stiller det seg ganske motsatt. Det vil bli vanskeligere, spesielt
for førstegangsetablerere – gjerne unge mennesker, å skaffe den nødvendige kapitalen for et
slikt erverv. Nå skal det sies at kjøp av landbrukseiendom allerede i dag er kapitalkrevende.
Unge nyetablerere som kommer utenfra næringen er tradisjonelt vært lavt.
Det skyldes ikke mangel på interesse, men kan nok i stor grad tilskrives at det i mange
tilfeller er dyrt å kjøpe en landbrukseiendom på et åpent marked.
I høringsnotatet pekes det blant annet på at det er en høy gjennomsnittsalder i landbruket.
Økte priser vil favorisere de med stor kjøpekraft, og vil i de fleste tilfeller ikke gagne unge,
private kjøpere.
Det er i dag lite utbud av landbrukseiendommer på det frie markedet i Ringeriksregionen, og
det er stor interesse for de eiendommene som legges ut for salg. Dersom konsesjonsloven
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med boplikt og priskontroll fjernes, vil det derfor være en reel mulighet for at mange av disse
eiendommene kjøpes opp med tanke på andre formål, eksempelvis jakt og rekreasjon.
Strukturrasjonalisering
Formålet med å fjerne lovverket er blant annet å få en strukturrasjonalisering i landbruket.
Fjerning av lovverket vil nødvendigvis ikke gi det ønskede resultatet. Intensjonen er at andel
leiejord skal gå ned ved at de som driver jorda får kjøpe den. Det er et åpent spørsmål om
dette vil bli effekten.
En fjerning av konsesjonsloven åpner for en annen eierstruktur i landbruket enn tidligere,
blant annet kan jordeier være et AS. Disse vil i mange tilfeller være svært kjøpesterke, og
være med på å utkonkurrere de som faktisk ønsker å bosette seg og drive
landbrukseiendommene. All erfaring tilsier at sameier blir drevet mindre aktivt enn de som
eies av enkeltpersoner. I nåværende situasjon skal en være forsiktig med å overdrive effekten
av oppkjøp fra større selskaper, da fortjenesten i næringen lav i dag. På sikt kan dette endre
seg. Fast eiendom ses på som en sikker investering, og er derfor attraktiv på sikt.
Det er viktig å huske på at landbrukseiendommer er næringseiendommer. Økt pris kan føre til
at investeringene ikke er i samsvar med avkastningen. Økt matproduksjon er et overordnet
mål for landbruket i Norge, og alle tiltak bør ta høyde for å oppnå dette.
På den annen side kan det være positivt for næringen å få inn kapital utenfra. Med den
kapitalen kan det komme inn ny giv og nye ideer for driften av en del landbrukseiendommer.
For å endre eiendomsstrukturen i Norge kan fjerning av konsesjonsloven og boplikten ha en
viss effekt, men andre tiltak må komme i tillegg. Det skattemessige aspektet ved salg av
eiendom ut av familien er i dag sterk konserverende. Det må også ses på Odelsloven, om den
fremmer en robust og god struktur tilpasset dagens behov for landbruksnæringen. Den lave
lønnsomheten fremmer heller ikke aktivitet i næringen. «Kostnadene» med å sitte passiv på
en landbrukseiendom er ubetydelige. Følelsene til stedet og det å eie er sterkere enn
motivasjonen til å drifte eiendommene i et næringsmessig perspektiv.
Ved en eventuell oppheving av konsesjonsloven og boplikten må det til et strengere regime
for drift av eiendommene, hvis ikke faller hensikten bort. I dag er det driveplikt i jordbruket,
men den samme plikten finnes ikke i skogbruket. Skogens økonomisk- og miljømessige
betydning vil bli sterkere med tiden. Det er en fornybar ressurs som skal fylle noe av plassen
etter oljen, samtidig som skogen er den største muligheten vi har til CO2 fangst.
Samfunnseffekten av et godt drevet skogbruk er betydelig. Det er derfor viktig at det
tilrettelegges for et aktivt skogbruk. Eiendommer ervervet til andre formål vil være svært
uheldig.
En fjerning av konsesjonsloven åpner for at hvem som helst kan kjøpe eiendom hvor som
helst. Resultatet kan bli urasjonelle driftsløsninger ved at man kan eie jordbruksarealer i stor
avstand fra hverandre. Med dagens lovverk er driftsmessige løsninger ett av momentene som
skal vektlegges i konsesjonssøknader, og kommunen kan i stor grad hindre urasjonelle
løsninger. I lys av dette må lovverket rundt deling av landbrukseiendommer ses på for å
redusere eventuell ikke tiltenkt effekt.
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Spørsmålet en kan stille seg er hvorvidt denne lovendringen i seg selv vil føre til en bedre
strukturrasjonalisering i jordbruket.
Dersom departementet ønsker å legge til rette for at en større del av jordbruksarealet faktisk
eies av de som driver det, bør man se på eiendomsstrukturen og iverksette ordninger som
gjør at jordbruksarealer på mindre eiendommer kan overtas av de som har yrket sitt i
landbruket. Et alternativt kan være å vurdere skattelette ved salg av landbrukseiendom.
Bosetting
Det har blitt uttalt av landbruksminister Sylvi Listhaug at boplikt ikke skaper bolyst.
Rådmannen kan på mange måter si seg enig i dette, men er av den oppfatning av at boplikt
har spilt en viss rolle når det gjelder spørsmålet om å overta en eiendom eller ikke.
I dag er det slik at man må bosette seg på eiendommen innen 1 år fra overdragelsen og bo der
sammenhengende i 5 år for å oppfylle boplikten. Det viser seg at mange blir boende også
etter at plikten er oppfylt. Boplikten skaper med andre ord en tilhørighet til eiendommen og
lokalsamfunnet som man ellers ikke ville oppnådd.
En fjerning av konsesjonslov og boplikt kan føre til at attraktive landbrukseiendommer med
en kort reisetid fra hovedstaden kjøpes for å brukes som fritidsboliger. Kapitalsterke
hyttekjøpere kan derfor utkonkurrere kjøpere som faktisk ønsker å bosette seg i
lokalsamfunnene i kommunen.
Sett fra en kommunes ståsted må det være interessant om eier av landbrukseiendom bor og
skatter til kommunen eller ikke. I dag er boplikten knyttet direkte til landbrukseiendommen.
Alternativ kan boplikt knyttes til kommunen. Dette vil gi en større fleksibilitet for eier og
skatteinntekter for kommunen. Spørsmålet er hvordan de sosiale og faglige miljøene vil
utvikle seg ved en slik løsning.
Alternativt vedtak
Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning mener at oppheving av konsesjonsloven og
boplikt vil føre til at flere landbrukseiendommer blir omsatt, og at forslaget generelt vil være
positivt for landbruket i kommunen. Ringerike kommune slutter seg til Landbruks- og
matdepartementets forslag om å oppheve konsesjonsloven og boplikten.

Vedlegg
1. Høringsnotat – Forslag om å oppheve konsesjonsloven og boplikten

Lenker
2. Gjeldende rundskriv om konsesjon: Konsesjon og boplikt (M-2/2009)
3. For å lese høringsbrev, høringsnotat, høringsuttalelser mm. på Landbruks- og
matdepartementet: Saker på høring

Ringerike kommune, 14.11.2014
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Tore Isaksen
rådmann
leder: Heidi Skagnæs
saksbehandler: Lisa Grenlund Helgesson
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Hovedplan avløp
Arkivsaksnr.: 14/1486

Arkiv: M03

Saksnr.: Utvalg
133/14
Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning
212/14
Formannskapet

Møtedato
01.12.2014
02.12.2014

Forslag til vedtak:
1. Hovedkomiteen for Miljø- og arealforvaltning godkjenner forslag til mandat for
rullering av Hovedplan avløp.
2. Hovedkomiteen for Miljø- og arealforvaltning sender forslag til mandat til
formannskapet som en orienteringssak.
3. Saken forelegges formannskapet som referatsak.

Innledning / bakgrunn
I henhold til krav fra fylkesmannen i Buskerud ble det utarbeidet en hovedplan for avløp for
Ringerike kommune. Denne planen ble godkjent i kommunestyret den 01.01.2010, sak 70/10.
Planen angir strategier og tiltak på de kommunale avløpsanlegg, med handlingsplan og
finansiering, som angitt i kortversjon «Ringerike kommune. Hovedplan avløp» januar 2010.
Videre sier planen noe om tiltak, der kommunen selv er anleggseier eller
forurensningsmyndighet, som er angitt for å oppnå mål for vassdragene. Hovedplanen
forutsettes rullert hvert fjerde år sammen med kommuneplanen og integrert i
kommuneplanprosessen for å sikre samordning med kommuneplanens handlingsprogram.

Beskrivelse av saken
Hovedplan avløp ble godkjent i mai 2010 og det ble forutsatt i planen at den skulle rulleres
hvert fjerde år sammen med kommuneplanen. Det vurderes hyppigere revidering av planen
ved neste rullering. Rulleringen av kommuneplanen pågår nå og blir lagt ut på høring i løpet
av sommer 2015. Rulleringen av planen passer godt inn tidsmessig i forhold til arbeidet med
kommuneplanen og dens føringer for hovedplan avløp. Arbeidet med
evalueringen/revideringen av hovedplanen er omfattende og arbeidet med denne vil pågå
frem til høsten 2015.
Arbeidet med rullering av hovedplan avløp vil bli utført av en arbeidsgruppe bestående av
medlemmer fra tekniske drift og miljøvernkonsulenten i kommunen. Det er opprettet en
styringsgruppe hvor en fra rådmannens stab, miljø- og arealforvaltning og teknisk drift er
representert.
Prosjektgruppen skal:
- Oppdatere/revidere hovedplanen på nytt og gjeldene regelverk.
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-

Evaluere/revidere målsetninger for vannkvalitet i vassdragene i Ringerike kommune.
Evaluere/revidere vurderinger om avløp for kommunale og private anlegg.
Oppdatere hovedplanen i forhold til nytt regelverk om vanndirektivet.

Rådmannens vurdering
Rådmannen anbefaler at arbeidet med rulleringen av hovedplan avløp startes og at forslag til
mandat godkjennes.
Saksdokumenter:
-

Forslag til mandat for rullering av Hovedplan avløp

Lenker
Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De
foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for
papirutskrift.

Ringerike kommune, 03.11.14

Tore Isaksen
rådmann
leder: Jostein Nybråten
saksbehandler: Hildegunn Østerbø Sørumshagen
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Høringsuttalelse til endring av konsesjon for å drive og inneha Hønefoss flyplass,
Eggemoen
Arkivsaksnr.: 14/2837

Arkiv: N42 &18

Saksnr.: Utvalg
213/14
Formannskapet
/
Kommunestyret

Møtedato
02.12.2014

Forslag til vedtak:
Ringerike kommune stiller seg positive til omsøkt endring av konsesjon for Eggemoen
Flyplass.
Endringen ansees som så liten at det ikke gjennomføres offentlig ettersyn av forslag til
endring.

Sammendrag
Ringerike kommune er bedt om uttalelse i sak om endring av konsesjon for Eggemoen
Flyplass. Frist for uttalelse i saken er satt til 23. desember 2014.

Beskrivelse av saken
Endringen består i at rullebanen merkes opp og tillates tatt i bruk i full lengde (1764,82m) i
motsetning til dagens situasjon der kun ca. 800 meter tillates benyttet. Det søkes samtidig om
tillatelse til etablering av lysanlegg for å bedre landingsforholdene og legge til rette for mørke
og instrumentflygning.
Konsesjonsendringen innebærer ingen endring i antall tillatte flybevegelser, tillatt flytyper
eller tillatt åpningstid for flyplassen. Konsesjonsendringen tillater likevel en reell utvidelse av
åpningstiden i den mørke årstiden da fravær av dagslys begrenser åpningstiden utover tillatt
åpningstid. Konsesjonen vil også være en godkjenning av drift de nærmeste 10 årene.
Belysning av flyplassen vil skje gjennom at det etableres innflyvingslys (lys i forkant av
rullebanen) samt markeringslys langs rullebane og evt. taksebane. Det vil også være naturlig
at det etableres lys i forbindelse med anlegg for lossing/håndtering av fraktgods og fly. Dette
er imidlertid ikke direkte bundet til konsesjonen. Markeringslysene ligger nær bakken og vil
ha liten synlighet for omgivelsene. Innflyvningslys vil ha bedre synlighet men det vurderes at
gatebelysning og belysning i bygninger på Eggemoen vil være så dominerende at
tilleggseffekten av landingslys blir lite merkbar. Det er normalt at landingslys (-og
markeringslys) slukkes utenfor åpningstid og i tiden mellom landinger i perioder med liten
trafikk. Luftfartstilsynet er ikke kjent med at det har vært reagert på lysanlegg i forbindelse
med flyplasser andre steder i landet.
Det ser ut til at endring av tillatt benyttet rullebane vil ha en gunstig effekt, særlig for
Jevnaker med tanke på støy. Dette kommer av at flyene kan bruke lenger tid på å komme opp
i fart (mindre gasspådrag) samt at de kan svinge av tidligere og dermed får større avstand til
tett bebygde områder.
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Tidligere behandlinger
Rådmannen viser til kommunestyrets sak 69/14 den 22.05.2014 (vedlagt sammen med
saksfremlegg):
Ringerike kommune stiller seg positive til forlengelse av eksisterende konsesjon for drift av
Eggemoen Flyplass.
Ved søknad om endring/utvidelse av gjeldende konsesjonen forutsettes offentlig ettersyn av
forslag om dette. Administrasjonen gis i oppgave å gjennomføre ettersynet, samle inn innspill
og fremme sak for politisk vedtak.

Alternativt forslag til vedtak
Dersom kommunestyret mener at endringen er såpass stor at det bør gjennomføres offentlig
ettersyn av forslaget, er alternativ forslag til vedtak;
Ringerike kommune stiller seg positive til omsøkt endring av konsesjon for Eggemoen
Flyplass.
Luftfartstilsynet bes om forlenget frist for høringsuttalelse for gjennomføring av offentlig
ettersyn med påfølgende politisk vedtak.
Rådmannen gjør oppmerksom på at offentlig ettersyn med nødvendig for- og etterarbeid vil
kreve ca 1,5 måned. Søker ønsker å merke banen i mai og er derfor på grunn av
bestillingstider avhengig av at selve konsesjonen er ferdigbehandlet hos Luftfartstilsynet i
mars 2015.

Rådmannens vurdering
Rådmannen anser at endringen som foreslås i forslaget til ny konsesjon er så begrenset at det
ikke er nødvendig å gjennomføre en høringsprosess i kommunen. Endring av tillatt benyttet
rullebane omsøkes nå fordi rullebanen må merkes opp og konsesjonshaver ønsker da å merke
hele fremfor å merke etter dagens konsesjon ca. 800m. Dette anses å være hensiktsmessig ut i
fra støy og miljøhensyn.
I tidligere vurdering av fornyelse av konsesjon ble det konkludert med at kommunen kunne
gi sin tilslutning til videreføring av konsesjon men at endring av konsesjon, dersom dette ble
aktuelt skulle legges ut til høring. Rådmannen anser at foreslått endring har så små
konsekvenser at en høring mest sannsynlig vil dreie mer av en debatt for eller i mot flyplass.
Høringsfristen er også såpass kort at det ikke er mulig med offentlig ettersyn innenfor den
fristen som Luftfartstilsynet har gitt.
Dersom Jevnaker kommune avgir sin høringsuttalelse før kommunestyret i Ringerike
behandler saken, vil rådmannen sørge for å ettersende denne til kommunestyrets behandling.
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Vedlegg






Høringsbrev fra Luftfartstilsynet
Konsesjonssøknad med vedlegg
Vedtak kommunestyret sak 69/14 22.05.2014
Saksframlegg ifm. forlengelse av konsesjon 22.04.2014
Sak fra Jevnaker ifm. Forlengelse av konsesjon 23.05.2014

Ringerike kommune, 21.11.2014

Tore Isaksen
rådmann
leder: Grethe Tollefsen
saksbehandler: Lars Lindstøl
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Politisk oppstart Detaljregulering Strandgata 1 Showscene og restaurant
Arkivsaksnr.: 14/1183

Arkiv: PLN 000

Saksnr.: Utvalg
132/14
Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning
214/14
Formannskapet

Møtedato
01.12.2014
02.12.2014

Forslag til vedtak:
1. Ringerike kommune vedtar oppstart av 0605_398 detaljregulering for Strandgata 1.
2. Ved vedtak om oppstart av 0605_398 detaljregulering av Strandgata 1, tas det sikte på
å oppheve de deler av gjeldende plan nr. 64, kvartal 55 som vil erstattes av ny plan.
Ringerike kommune vedtar å legge søknad om oppstart av regulering for Strandgata
1, datert 18.09.14 ut på høring og offentlig ettersyn.
3. Ved 1. gangs behandling av detaljreguleringen skal planbeskrivelse, med tilhørende
temautredninger, for planen foreligger, jf. Plan- og bygningsloven § 4-2.

Sammendrag
Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS har på vegner av grunneier og initiativtager Erik og Petter
Stokke samt To Be Announced AS og Hønefoss Lyd AS, søkt om oppstart for
detaljregulering for eiendom gnr. 317/298 med henblikk på å la oppføre showscene med
restaurant. Den nye showscenen skal bli et samlingssted for de evenement som gjennom
sommerhalvåret arrangeres for et stort publikum på Hønefoss sine utescener. Scenen vil kunne
være disponibel for tilsvarende arrangement året rundt og det fremgår fra initiativtagere at
tilbudet ikke skal konkurrere med andre kulturtilbud i byen, men gi et supplement.
Saken har vært ute på en forhåndshøring til regionale og kommunale myndigheter mellom
annen på grunn av tiltakenes beliggenhet som sentrumsnær og innenfor flomutsatt område.
Høringen har også lagt vekt på følgene som tiltak vil ha for eksisterende bebyggelse på
eiendommen; et eldre tømmerhus, det såkalte «Garveriet» trolig oppført siste kvartal 1800.
Denne bygning må i følge forslagstiller fjernes dersom showscene skal kunne oppføres etter
gjeldende planer. «Garveriet» er i Ringerike kommunes eget kulturminneregister registrert
med høy verneverdi, og ligger i et område som er foreslått til spesialområde for bevaring.
Det har ikke kommet opp noen forhold i forhåndsuttalelsene som tilsier at saken ikke kan
føres videre, dermed åpner Rådmann for at saken kan behandles som oppstartssak.

Bakgrunn
Ringerike kommune har mottatt søknad om ny detaljregulering for eiendom gnr. 317/298, for
å kunne etablere ny showscene og restaurant i Hønefoss. Forslagstiller for planen er
Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS. De som har utviklet ideen er To Be Announced AS og
Hønefoss Lyd AS, disse to selskapene skal sammen med investorer bygge ut og drifte stedet.
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Hensikten med planarbeidet er å utvikle området Strandgata 1, som har en sentral plassering i
nær tilknytning til Gladtvet brygge, Nordre torv, Pottemakerbakken, Nordre Park samt den
nye gangbrua fra sørsiden. Tiltaket vil gi sentrale evenement i Hønefoss, et stabilt
tilholdssted der det i tillegg vil kunne genereres nye arbeidsplasser innenfor kulturbasert
næring og restaurantfag.
Kommunen mener at de foreløpige utredninger og skisser i saken, innsendt av forslagstiller
Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS, er tilstrekkelig på dette stadiet i planprosessen. I tillegg har
saken vært ute på en forhåndshøring hos regionale og kommunale myndigheter, og det har
heller ikke her kommet opp noen forhold som tilsier at saken ikke kan føres videre, se
vedlegg med kommentarer fra forslagstiller.

Beskrivelse av saken
Idéutviklerne og forslagstiller har gjennom mye forarbeid og kontakt med kulturinstitusjoner i
Ringerike kommune kommet frem til at det er behov for et samlingssted for de evenement som
gjennom sommerhalvåret arrangeres for et stort publikum på Hønefoss sine utescener. Nå ønskes
det å få en stabil drift der arrangementene kan flyttes innomhus. Scenen vil da også kunne være
disponibel for tilsvarende arrangement året rundt, og det fremgår fra initiativtagere at tilbudet
ikke skal konkurrere med andre kulturtilbud i byen, men gi et supplement.
Eiendommen eies av Erik og Petter Stokke. Og det er i dag to større næringsbygninger, samt et
eldre tømmerhus på eiendommen. Eiendommens bebyggelse utgjør i dag i underkant av 30 % av
oppgitt areal.
Tømmerhuset på eiendommen er fra omkring 4. kvartal 1800. Dette bygget har høy verneverdi og
området er foreslått som spesialområde bevaring. Det planlegges riving av eksisterende
tømmerbygg for å kunne la oppføre ny showscene med tilliggende restaurant.
Utviklingsavdelingen i Buskerud Fylkeskommune (BFK) og Fortidsminneforeningen er informert
om saken og har kommet med innspill. BFK ser at den ønskede bevaringen av eksisterende
tømmerhus er en utfordring som følge av at bygningen er i svært dårlig forfatning. Forslagstiller
og prosjektets konsulent fra Frydenlund og Høyer AS meddeler at dersom den omsøkte
showscenen skal realiseres må eksisterende tømmerbygning, som går under navnet «Garveriet»,
fjernes. Ringerike kommune vil videre i planprosessen kreve en grundig utredning om hvordan
historien til bygningen kan formidles videre i form av f.eks gode
oppmålingstegninger/skisser/modell og at kanskje noe fra bygget kan representeres som et minne
i den nye foaje? Eller om bygningen kan ivaretas på annen måte.
Prosjektet til ikke komme i konflikt med eksisterende opparbeidet kommunal gangsti.
Prosjektet Showscenen er prosjektert til å skulle oppføres i nabogrense mot øst; grunneier på
eiendom gnr. 317/301 skal i følge forslagstiller stille seg positiv til tiltaket og skal ikke ha
motsetninger mot overskridelse av tillatt avstand til nabogrense. Dette skal dokumenteres og
sikres i en fremtidig byggesak.
Prosjektet skal tilpasses alle krav til universell utforming, både utvendig og innvendig. Viktig å ta
hensyn til at alle skal kunne delta – uavhengig av funksjonsnivå. Forslagstiller skal i en fremtidig
planbeskrivelse sikre en god og trygg adkomst, og en utforming av de fysiske omgivelsene som
bidrar til tilgjengelighet for alle.

Side 64

Sak 214/14

Forholdet til overordnede planer
Området er i gjeldende kommuneplan for Ringerike kommune 2007 - 2019, vedtatt 30.08.07,
avsatt til Senterområde – nåværende.
Gjeldende reguleringsplan for området er nr. 64, kvartal 55. Aktuelt område er her regulert til
forretning/kontor, avsatt til spesialområde med antikvarisk, kulturell verdi.

 Grønn plakat; deler av området er angitt som område med meget stor verdi, dette må ses
til ved utforming av området ned mot elva.
 Kommunedelplan for gående og syklende. Gang og sykkelsti i utbyggingsområde skal
sikres.
 Energi- og klimaplan. Prosjektet skal utredes i tråd med gjeldende plan.
 Konsesjonsområde for fjernvarme. Fjernvarme er tilknyttet og skal benyttes til prosjektet.
 Parkeringsforskriften. Det må gjøres en utredning omkring sikring av tilstrekkelig
parkering. Forslagstiller og grunneier meddeler at deres tilbud i stor grad tiltrekker seg
publikum som har tradisjon for å løse parkeringsproblematikken på en god måte; mange
gående og syklende. Besøkende kan parkere på betalingsplasser i sentrum og benytte seg
av gangbro, dersom man kommer fra sørsiden. Det vil likevel være behov for sikring av
noe parkering for m.a. ansatte og personer med nedsatt bevegelseshemming; handicapparkering bør utredes.
 Formingsveileder for Ringerike er ikke vedtatt. Ringerike kommune vil likevel ta særskilt
hensyn til estetikk i denne saken. Bebyggelse skal ta hensyn til eksisterende bebyggelse i
området.

Juridiske forhold
Naturmangfoldloven
De miljørettslige prinsippene §§ 8 – 12 i naturmangfoldloven, av 19.06.09, skal legges til
grunn som retningslinjer ved alle enkeltvedtak, herunder vedtak av reguleringsplaner. Det
skal i saksdokumentene redegjøres for hvordan disse er fulgt opp. Det skal fremgå hva slags
kunnskap om naturmangfold beslutningen bunner i. Det er søker som har hovedansvaret for å
fremskaffe kunnskapsgrunnlaget. Dersom kunnskapsgrunnlaget skulle vise deg å være
mangelfullt, skal tiltaket vurderes i henhold til føre – var- prinsippet. Man skal i saken innta
en økosystemtilnærming og samlet belastning av tiltak i området skal vurderes.
Utredningstema








Trafikk. Trafikksikkerhet for myke trafikanter, gang/ sykkelvei. Varetransport. Adgang
for personer med bevegelseshemming, mulighet for parkering innenfor planområde.
Støy. Tiltaket vil i den store sammenheng bli en forbedring med hensyn til i evenement
som skal arrangeres i den nye bygningen. Arrangementene som skal flyttes inn i den nye
bygningen har i stor grad, frem til i dag, foregått på utescener. Både miljørettet helsevern
samt
Fylkesmannen har påpekt forhold omkring støy, men stiller seg positive til tiltaket. Det
skal likevel gjøres en grundig utredning omkring støy.
Risiko- og sårbarhetsanalyse.
Vann og avløp. Vann til sprinkelanlegg må sikres. Det kreves/trengs to inntak når
sprinkelanlegg skal benyttes.
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Lokal overvannshåndtering.
Skredfare: Det må leies geoteknisk ekspertise som vurderer hva det er behov for
grunnboringer og utredninger.
Flomfare: Det skal vises til flomsonekartlegging. Det skal foreligger en grundig
beskrivelse omkring tiltak som skal begrense omfang av skader i samband med flom.
Bebyggelsen skal utformes på en slik måte at bebyggelse kan tåle påkjenninger fra
fremtidig store vannmengder. Det skal bl.a. gjøres tilgjengelig alternativ evakueringsvei
mm.
Tiltaket skal vurderes i forhold til naturmangfoldloven §§ 8 – 12.
Grønnstruktur/eksisterende vegetasjon (Bevare, fjerne, tilpasse, ny?)
Landskapsbilde (nær-/ fjernvirkning, silhuett)
Radon
Forurensning i grunnen, hva har vært av virksomhet på eiendommen tidligere?
Konsekvenser for handelsbyen Hønefoss/ Hønefoss som bysentrum?
Utearealer.
Sol/skyggeanalyse.
Universell utforming.
Hensynssoner. Temautredning for kulturminner er på trappene, og skal innarbeides i
revidert kommuneplan i 2015. Dette er særs viktig i samband med utforming av ny
bebyggelse som skal ta hensyn til eksisterende tilgrensende bebyggelse og Nordre Torv
som helhet.
Finnes det gamle konflikter i området, potensielle nye konflikter?

Økonomiske forhold
Kommunen skal ikke bekoste utredninger i samband med den foreliggende søknad om
detaljregulering.
Det må lages en avtale som sikrer at To Be Announced AS og Hønefoss Lyd AS står
ansvarlig for å utarbeide og bekoste de utredninger som skal gjøres i henhold til
planbeskrivelsen.

Alternative løsninger
Alternativt forslag til vedtak:
1. Ringerike kommune vedtar ikke oppstart av 0605_398 detaljregulering for Strandgata
1 nå.
2. Ringerike kommune vedtar ikke å legge søknad om oppstart av regulering for
Strandgata 1, datert 18.09.14 ut til offentlig ettersyn.

Rådmannens vurdering
Plantype og avgrensning
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En detaljregulering brukes for å følge opp kommuneplanens arealdel, og eventuelt etter krav
fastsatt i en vedtatt områderegulering. Kommuneplanen har avsatt området til Senterområde
– Nåværende. Omsøkt plan er i tråd med gjeldende kommuneplan. Rådmann kan ikke se at
tiltakene er i konflikt med de overordnede reguleringsmessige forhold ved eiendommen.
Planens avgrensning vises på vedlagt kart.
Verneverdig bebyggelse
Eksisterende tømmerbygning på gnr. 317/298 er registrert med høy verneverdi. Gjeldende
kvartalsplan har avsatt området, med dets bebyggelse, til Spesialområde med antikvarisk og
kulturell verdi. Prosjektets konsulent fra Frydenlund og Høyer AS konkluderer i en
tilstandsvurdering av tømmerbygget at denne er i svært dårlig forfatning, og at denne må
fjernes dersom prosjektet showscene skal realiseres. Utviklingsavdelingen i Buskerud
Fylkeskomme har uttalt seg i forhåndshøring og meddeler der at de er klar over at bygningen
er i dårlig stand. De ønsker primært at tømmerbygningen blir restaurert og får en ny bruk.
I samtale med forslagstiller og ved en nærmere gjennomgang av tilstanden til bygningen ser
Rådmann at bygningens tilstand er svært dårlig og dette satt i sammenheng med prosjektert
bebyggelse ser Rådmann at det er vanskelig å la den vernede bebyggelsen bestå, dersom
showscenen skal oppføres. Det bes utover det om at det gjøres en grundig utredning om
hvordan historien til bygningen kan formidles videre i form av f.eks gode
oppmålingstegninger/skisser/modell og at kanskje noe fra bygget kan representeres som et
minne i den nye foaje? Eller om bygningen kan ivaretas på annen måte.
I tillegg kreves det fra Ringerike kommunes side en helhetlig og god vurdering av nye
elementer oppimot eksisterende bebyggelse, Strandgata 1b. Eksisterende bygning, som vil
ligge like øst for ny showscene, ble oppført rett etter 1900 som bakeri og har i Ringerike
kommunes kulturminneregister status som bygning med høy verneverdi. Det er dermed svært
viktig å ta nødvendige hensyn ved integrering og bruk av denne, samt hensyn ved utforming
av ny, inntil liggende bebyggelse.
Flom- og skredfare
Planområdet ligger ca. 4 meter over elvenivå. Gjeldende flomsonekart viser at område der ny
bebyggelse skal oppføres ligger innenfor både 100 og 200 årsflom. Det skal foreligge en
grundig beskrivelse omkring tiltak som skal begrense omfang av skader i samband med flom.
Bebyggelsen skal utformes på en slik måte at bebyggelse kan tåle påkjenninger fra fremtidig
store vannmengder. Det skal bl.a. gjøres tilgjengelig alternativ evakueringsvei mm.
NVE har i sin forhåndsuttalelse også påpekt at det må gjøres grunnundersøkelser som
avdekker forekomster av leire i grunn. Dette er et krav som stilles og som må klareres i
samband med planbeskrivelse.
Eksisterende grøntstruktur / Idrett og friluftsliv
Omsøkt detaljregulering anses ikke å være i konflikt med målet i Ringerike kommune sin
Grønn plakat. Omsøkte tiltak anses ikke å være i konflikt med andre idrett- eller
friluftsinteresser.
Samferdsel og teknisk infrastruktur
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God adkomst for ansatte samt sikker adkomst for brann- og redning og vareleveranse skal
sikres og beskrives i planbeskrivelse. Parkering og adkomst for besøkende og ansatte med
bevegelseshemming, samt særskilt hensyn til myke trafikanter, skal utredes i samband med
den videre planprosess. Forslagstiller har vist til løsninger for varetransport samt brann- og
redning. Eiendommen ligger strategiske til med hensyn til den nye kommunale gang- og
sykkeltrase og gangbro ved Hønefoss bro, adkomst for myke trafikanter er dermed godt
ivaretatt.
Forhold knyttet til teknisk infrastruktur, bland annet vann og avløp, overvann, og brannvann
må avklares i prosessen.
Støy
Showscenen etableres i hovedsak for å kunne ha en permanent scene for arrangement som
tidligere har foregått ute i det offentlige byrom. Forslagstiller mener at tiltaket vil forbedre
forholdene til lydforurensning for byens innbyggere. Bebyggelsen skal sikres tilstrekkelig
med hensyn til støy for tilgrensende eiendommer og nærområdet til den nye scenen.
Uteservering skal i følge initiativtakerne ikke overgå tillatt støynivå. Miljørettet helsevern
samt Fylkesmannen har påpekt i sine forhåndshøringer at disse krav skal sikres.
Samlet vurdering
Rådmannen har vurdert det helhetlige bilde av de omsøkte tiltak i detaljregulering for
Strandgata 1. Prosjektet er gjennomtenkt og spennende og vil kunne avlaste byens offentlige
rom mot støyforurensning i deler av sommerhalvåret. Arrangementene som ønskes flyttet inn
i den nye showscenen er svært populære og gode besøkstall tilsier at prosjektet vil kunne
fremme kulturlivet i byen med en annen dimensjon. Prosjektets utfordringer ligger i hovedsak
omkring hensyn til eksisterende bebyggelse og til flom- og skredproblematikk. Disse forhold
skal grundig utredes av forslagstiller i samband med en evt. fremtidig planbeskrivelse.
Rådmannens vurdering av de foreliggende utredninger tilsier at en detaljregulering kan
startes.

Vedlegg
Planavgrensningskart
Søknad om oppstart av detaljregulering, datert 18.09.14
Kommentarer til uttalelser fra forhåndshøring, datert 18.09.14

Lenker
Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De
foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for
papirutskrift.
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Ringerike kommune, 17.11.2014

Tore Isaksen
rådmann
Enhetsleder: Heidi Skagnæs
leder areal- og byplanavdelingen: Grethe Tollefsen
saksbehandler: Mari Solheim Sandsund
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Regional Forvaltningsplan for Vannregion Vest-Viken - Høring
Arkivsaksnr.: 14/2886

Saksnr.:
134/14
215/14
/

Arkiv: K54 &13

Utvalg
Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
01.12.2014
02.12.2014

Forslag til vedtak:
1. Steinsfjordutvalges anbefaling til høringsuttalelse godkjennes og sendes til
vannregionmyndigheten i Vest-Viken ved Buskerud Fylkeskommune

Sammendrag
Vannregionmyndigheten for Vannregionen Vest-Viken har sendt forslag til regional
forvaltningsplan og tiltaksanalyse på høring med frist 31.12.2014.
Ringerike og Hole kommuner har jobbet sammen med høringsuttalelsen gjennom behandling
i Steinsfjordutvalget som består av folkevalgte representanter fra begge kommuner.
Rådmannen anbefaler å vedta Steinsfjordutvalgets anbefaling til høringsuttalelse (se vedlegg
1).

Bakgrunn
Ringerike og Hole kommuner har jobbet sammen med høringsuttalelsen gjennom behandling
i Steinsfjordutvalget som består av folkevalgte representanter fra begge kommuner.
Folkevalgte representanter i Steinsfjordutvalget:
Kjell B. Hansen, AP
Ringerike
Ole Johan Andersen, H
Ringerike
Arne Broberg, H
Ringerike
Per R. Berger, H
Hole
Jørn Øverby, Frp
Hole
Kari Strande, SV
Hole

Beskrivelse av saken
Rammedirektivet for vann (Vanndirektivet) som ble vedtatt i 2000 er et av de viktigste
miljødirektivene til EU. Den regionale vannforvaltningsplanen for vannforvaltning er utløst
av forpliktelsen etter EØS‐avtalen og Norges innlemmelse av EUs vanndirektiv gjennom
vannforskriften. Vannforskriften er hjemlet i forurensningsloven, plan‐ og bygningsloven og
vannressursloven.
Hovedmålet i direktivet er å sikre god miljøtilstand (tilnærma naturtilstand) i vann, både
vassdrag, grunnvann og kystvann. Miljømåla skal være konkrete og målbare. Forvaltninga av
vann skal være helhetlig fra fjord til fjell, samordna på tvers av sektorer, systematisk og
kunnskapsbasert. Det skal legges til rette for bred medvirkning. For å nå dette målet er landet
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delt inn i vannregioner etter hovedvassdragene. Ringerike har hovedsakelig arealer i
Vannområde Valdres og Tyrifjorden, i tillegg til mindre arealer i Indre Oslofjord Vest,
Bekkelagsbassenget og Randsfjorden. Hole kommune har hovedsakelig arealer i
Vannområde Tyrifjorden, i tillegg til Bekkelagsbassenget og Indre Oslofjord Vest.
Vannområdene har lagd lokale tiltaksanalyser for vannet i området, noe som er
grunnlagsdokument til det nå foreliggende forslag til regional forvaltningsplan og
tiltaksanalyse.
Styrings,- arbeids,- og referansegruppa, samt adminstrasjonen i Ringerike og Hole kommuner
har deltatt i utarbeidingen av regional plan for vannforvaltning i vannregion Vest- Viken.
Dette er gjort ved arbeid med lokale tiltaksanalyser inndelt i vannområder. Hole og Ringerike
kommuner er en del av Tyrifjorden vannområde og har bistått i kartleggingarbeidet av de
lokale vannforekomstene i vannområdet.
Fylkesutvalgene i Telemark, Vestfold, Buskerud, Oppland, Aust-Agder, Hordaland og
Akershus fylkeskommuner, samt fylkesrådmannen i Sogn og Fjordane fylkeskommune, har
vedtatt å legge forslag til Regional plan for vannforvaltning i vannregion Vest-Viken 20162021 ut til høring og offentlig ettersyn. Regional vannforvaltningsplan vedtas som en
regional plan etter plan‐ og bygningsloven § 8‐4 med de særregler som følger av
vannforskriften.
Høring og offentlig ettersyn er f.o.m. 1. juli t.o.m. 31. desember 2014.
Beskrivelse av høringsdokumentene
Vår vassdrags- og kystnatur er en ressurs av stor betydning for verdiskaping,
næringsutvikling, folkehelse, rekreasjon og naturmangfoldet. Planforslaget tar for seg
hvordan vannregionen mener målet om en bærekraftig forvaltning av vannressurser bør løses.
Plandokumentene foreslår miljømål for elver, bekker, innsjøer, kystvann og grunnvann og
legger føringer for når miljømålene skal nås, henholdsvis innenfor planperioden 2016-2021,
eller utsettes til senere planperioder (2022-2027 eller 2028-2033). For å nå miljømålene
forslås tiltak for å forebygge, forbedre og/ eller gjenopprette miljøtilstanden der det er
nødvendig. Tiltakene skal være operative innen utgangen av 2018 og iverksettes av ansvarlig
sektormyndighet. Det foreslås overvåking som må iverksettes for ytterligere å kartlegge
miljøtilstand, samt overvåke effekten av tiltak. Den regionale planen skal følges opp gjennom
årlige handlingsprogrammer.
Planen gir regionale og statlige føringer til kommunene, regionale og statlige organer og skal
bidra til å samordne og gi retningslinjer for arealbruken på tvers av kommune- og
fylkesgrensene. Dersom retningslinjene fravikes, gir dette grunnlag for å fremme innsigelse
etter plan- og bygningsloven.
Siden både Hole og Ringerike kommune har hovedarealet sitt innenfor Vannregionen VestViken begrenser saksfremlegget seg til forslag til plan for denne vannregionen. Dokumentene
til vannregionen Glomma er bygd opp på samme måte. Utfordringer i områder under
Vannregionen Glomma er små for begge kommuner i.o.m at det meste av arealet er
hytteområder med lav standard (Marka).
Høringsdokumentene består av fire deler:
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 Regional plan (del I: planbeskrivele og planrapport, del II: Vannområdene i
vannregionen)
 Regional tiltaksplan
 Regionalt overvåkningsprogram
 Handlingsprogram
De ulike dokumentene omtales kort under:
1. Forslag til regional plan for vannforvaltning i vannregion Vest- Viken 2016-2021
Hensikten med planen er å gi en framstilling av hvordan vannmiljøet og vannressursene skal
forvaltes i et langsiktig perspektiv. Planen gir regionale og statlige føringer til kommunene,
regionale og statlige organer. Dersom retningslinjene fravikes, gir dette grunnlag for å
fremme innsigelser etter plan- og bygningsloven.
2. Forslag til regionalt tiltaksprogram
Regionalt tiltaksprogram gir en overordnet oversikt over alle foreslåtte tiltak som må
gjennomføres for å oppnå god tilstand i vannforekomstene innen 2021. Tiltakene beskrevet i
tiltaksprogrammet skal være operative senest 3 år etter at tiltaksprogrammet er vedtatt, og
miljømålet for vannforekomsten skal være oppnådd innen 6 år etter at forvaltningsplanene
trer i kraft.
3. Forslag til regionalt overvåkningsprogram i vannregion Vest- Viken 2016-2021
Overvåkningsprogrammet skal danne grunnlaget for overvåkning av tiltak som skal
gjennomføres i vannregionen i perioden 2016-2021.
Programmet peker på vannforekomster hvor en må undersøke miljøtilstanden nærmere for å
avklare behov for tiltak. Programmet omhandler også basisovervåkning, samt overvåkning
påleagt gjennom tillatelser og konsesjoner.
4. Forslag til handlingsprogram Vest- Viken 2016
Handlingsprogrammet gir en vurdering av hva for oppfølging planen krever.
Handlingsprogrammet anslår ressursbehovet og utpeker ansvarlig organ og
samarbeidspartnere for gjennomføring av planen. Det er Fylkestinger som vedtar
handlingsprogrammet og har ansvar for årlig rullering.
Om tiltakene
I vannregionen er 1544 vannforekomster i risiko for ikke å ha god miljøtilstand i 2021.
Regional plan legger til grunn at miljømålet god økologisk tilstand nås i 1086
vannforekomster og godt økologisk potensiale (best mulig tilstand i vannforekomster med
meget store fysiske endringer på grunn av samfunnsnyttige formål) nås i 320 modifiserte
vannforekomster innen utgangen av 2021.
Regionalt tiltaksprogram gir en overordnet oversikt over alle foreslåtte tiltak som må
gjennomføres for å oppnå god tilstand i vannforekomstene innen 2021.
Tiltakene beskrevet i tiltaksprogrammet skal være operative senest 3 år etter at
tiltaksprogrammet er vedtatt, og miljømålet for vannforekomstene skal være oppnådd innen 6
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år etter at forvaltningsplanen trer i kraft. Tiltakene skal følges opp sektorvis av den enkelte
sektormyndighet. Tiltaksprogrammet gir en overordnet prioritering som kan danne grunnlag
for mer detaljert planlegging fra de enkelte tiltaksansvarlige. Detaljnivået i tiltaksprogrammet
foregriper ikke saksbehandlingen. Videre saksbehandling skal foreta avklaringer og konkrete
vurderinger av fordeler og ulemper ved de enkelte tiltak før endelig beslutning om
tiltaksgjennomføring tas.
Tiltaksprogrammet er basert på de lokale tiltaksanalysene i vannområdene.
Sektormyndigheter, fylkeskommuner og kommuner har utredet forslag til tiltak innenfor sine
ansvarsområder, samt utredet premissene for fastsettelse av miljømål. De lokale
tiltaksanalysene utgjør hovedgrunnlaget for regional plan slik det er forutsatt i fastsatt
planprogram.
Vurderingen av tiltakene er delvis på et så overordnet nivå at vurdering av kostandene blir
svært usikre. Alle foreslåtte tiltak i regionalt tiltaksprogram skal følges opp av den enkelte
sektormyndighet. Nærmere vurdering av tiltakene, vedtak om gjennomføring innen
kommunal sektor og hos sektormyndighetene for øvrig, vil avklare kostnadene. I mangel av
gode kost-nytte vurderinger knyttet til de fleste foreslåtte tiltak, er det viktig å få frem en
kvalitativ vurdering av hva som er nytten ved gjennomføring av tiltakene som er foreslått i
tiltaksprogrammet.
De viktigste tiltaksgruppene for vannregionen er;
- Problemkartlegging og overvåking
- Tiltak som reduserer forurensningsbelastning
- Habitatforbedrende tiltak
Problemkartlegging er et viktig tiltak for å avgjøre den økologiske tilstanden i en
vannforekomst der den er usikker. Problemkartleggingen kan bidra til å redusere behov for
miljøforbedrende tiltak. Det foreslås problemkartlegging i 13 % av vannforekomstene i
vannregionen.
Tiltak som reduserer forurensningsbelastningen til vassdragene og kystvannet er de mest
omfattende tiltakene som foreslås i tiltaksprogrammet. Disse tiltakene bidrar spesielt til å
forbedre bruksverdien av vann for oss mennesker, slik som:
- Mer fornøyde beboere og trygge oppvekstsvilkår for barns lek
- Økt verdi for friluftslivet og bruk av vann til rekreasjonsformål (bading, fritidsbåt)
- Økt verdi for reiselivet
- Økt biologisk mangfold
- Tryggere bruk av vann til formål som næringsmiddel, drikkevann og vanningsvann
- Fisk og sjømat kan spises uten fare for inntak av miljøgifter
Tiltak som forbedrer de fysiske og biologiske forholdene for vannlevende arter i vassdrag og
fjordene bidrar primært til å forbedre gyte- og oppvekstområder for disse artene. Behov for
habitatforbedrende tiltak er i hovedsak foreslått i vassdrag med fysiske inngrep, men også
skjøtselstiltak langs vassdragene er viktige for å bedre leveområdene. Nytten av disse kan
være:
- Mer fisk i vassdragene
- Økt biologisk mangfold
- Økt fritidsfiske og friluftsliv i og langs vassdragene
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Opplevelser for reiselivet

Tiltaksrettet overvåkning settes inn for å dokumentere effekten av tiltakene. Det foreslås
tiltaksrettet overvåkning i 1010 vannforekomster til en foreløpig beregnet årlig kostnad på 22
824 034 millioner kroner.
Det foreslås nærmere 4000 tiltak i tiltaksprogrammet. Basert på antall foreslåtte tiltak berører
disse i all hovedsak kommunene som sektormyndighet. Antall foreslåtte tiltak fordelt på
sektormyndighetene i vannregionen er (flere sektormyndigheter kan være ansvarlige for et
tiltak):
- Kommunene: 2.446
- Fylkesmennene: 1.222
- NVE: 336
- Fylkeskommunene : 215
- Statens landbruksforvaltning: 137
- Miljødirektoratet: 50
- Vegdirektoratet: 49
- Kystverket: 7
Regionalt tiltaksprogram setter ikke direkte krav om rekkefølge av tiltak. I mange
vannforekomster er det nødvendig å vurdere rekkefølgen av tiltakene for ikke å risikere å
sette i gang tiltak som ikke er nødvendige eller ikke har tilstrekkelig nytteverdi for
samfunnet.
I vassdrag som brukes som resipient for avløpsanlegg eller som har stor næringsbelastning og
større fysiske inngrep, må tiltakene ses i sammenheng. Spesielt i vassdrag uten
minstevannføring og med behov for tiltak som reduserer forurensningsbelastningen fra
eksisterende restutslipp fra avløpsrenseanlegg, må tiltak for økt minstevannføring vurderes
samtidig med at vassdragets nødvendige resipientkapasitet er avklart for å definere krav til
rensegrad.
For enkelte sektorer vil det viktigste grepet være å ta i bruk de virkemidlene som allerede
finnes. Mange av tiltakene som presenteres i tiltaksprogrammet kan gjennomføres med
eksisterendevirkemidler gjennom f.eks. forurensingsloven, naturmangfoldloven,
vannressursloven og plan- og bygningsloven, samt tilhørende forskrifter. Det er behov for
nye eller bedre virkemidler på flere områder dersom vi skal nå miljømålet innen 2021. Det vil
være opp til sektormyndighetene å fatte vedtak innenfor eget regelverk og utarbeide nye
virkemidler for sitt sektorområde. Vannregionen foreslår behov for nye virkemidler eller
forbedring av virkemidlene på områdene innen:
- Kunnskap og samarbeid
- Saksbehandling av ny aktivitet og nye inngrep
- Vassdrag regulert til vannkraftformål
- Jordbruket
- Avløp og overvann
- Opprydding i forurensede sedimenter
- Naturmangfold
Vi er allerede i gang med tiltakene:
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Begge kommunene er allerede godt i gang med flere tiltak som er nevnt i regional
planprogram:
Ringerike:
- Strategisk tilsyn og opprydding i spredte avløp (pr dags dato gjennomført på ca 150
eiendommer)
- Avkloakkering av Steinsfjordens nedbørsfelt (Åsa mm) er under prosjektering.
- Anleggsoppstart forventes i løpet av 2015
- Rehabilitering av Ringmoen rensenalegg gjennomført i 2014
- Avkloakkering og rehabilitering av renseanlegget i Nes i Ådal¨'
- Oppfølging og drift av fangdammer
- Kontinuerlig overvåkning av vannkvalitet
Hole:
- Avkloakkering av Steinsfjordens nedbørsfelt er under prosjektering. Anleggsoppstart
forventes i løpet av 2015.
- Overvåking og kontroll av utslipp fra grønnsaksproduksjon i regi av Fylkesmanenn i
Buskerud som forurensningsmyndighet.
- Oppfølging og drift av fangdammer
- Kontinuerlig overvåkning av vannkvalitet

Økonomiske forhold
Regional plan for vannforvaltning vil ikke ha innvirkning på budsjett 2015. Men arbeidet
med vannforskriften skal gjennomsyre alle vedtak kommunen gjør og vil dermed ha
innvirkninger på tiltak og vedtak, spesielt når det gjelder teknisk sektor.

Alternative løsninger
Siden forslag til høringsuttalelse er et resultat av politisk arbeid i Steinsfjordutvalget har ikke
rådmannen utarbeidet noe alternativt vedtak.

Rådmannens vurdering
Vedlagt høringsuttalelse, til Regional plan for vannforvalting vedtas, og sendes
vannregionmyndigheten i vannregion Vest-Viken v/Buskerud fylkeskommune.

Vedlegg
1. Høringsuttalelse til Regional plan for vannforvaltning, vannregion Vest - Viken, fra
Ringerike og Hole kommuner
2. Vannforekomst med ønske om utsatt frist
3. Kart vannområde Tyrifjorden
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Lenker
Lenke til høringsdokumentene:
http://www.vannportalen.no/hoved.aspx?m=36293&amid=3650524&fm_site=31134
Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De
foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for
papirutskrift.

Ringerike kommune, 17.11.2014

Tore Isaksen
rådmann
leder: Heidi Skagnæs
saksbehandler: Astrid Ehrlinger
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Forlengelse av Harald Harådesgate ned til Benterud
Arkivsaksnr.: 14/1705

Arkiv: Q14

Saksnr.: Utvalg
216/14
Formannskapet
/
Kommunestyret

Møtedato
02.12.2014

Forslag til vedtak:
Benterud utbygging gis kommunestyrets fullmakt til å gjennomføre ekspropriasjon av
nødvendig grunnarealer til etablering av veier i henhold til reguleringsplan nr. 311
«Boligområde på Benterud» på vegne av Ringerike kommune. Fullmakt til ekspropriasjon gis
med hjemmel i plan- og bygningslovens § 16-5.

Sammendrag
Innledning / bakgrunn
Reguleringsplan nr. 311 «boligområde på Benterud» ble vedtatt av kommunestyret i sak
50/06, 4. mai 2006.
Det foreligger en egen utbyggingsavtale mellom Ringerike kommune og Benterud utbygging
for utbyggingen av infrastruktur i reguleringsplanområdet, signert 4. september 2013.
Utvikler av området, Benterud utbygging, er ansvarlig for å gjennomføre grunnerverv og
utviklingen av infrastruktur følge punkt 4 i utbyggingsavtalen.
Benterud utbygging AS hevder at de gjennom gjentatte møter og dialog med Eikli borettslag
og Studentsamskipnaden i Buskerud (SIBU) har forsøkt å komme til enighet om vilkår for
avståelse av grunn. Benterud utbygging hevder de har strekt seg så langt de har kunnet, uten å
oppnå enighet og at grunnavståelsen må skje gjennom ekspropriasjon.
Benterud utbygging har derfor henvendt seg til kommunen med anmodning om at kommunen
må gjennomføre ekspropriasjon av nødvendig veigrunn.
Eikli borettslag og SIBU har i møter med kommunen utrykt at de har akseptert at veien blir
etablert, men at de er uenig med utbygger om vilkår for overdragelsen.
Eikli borettslag hevder at de hadde en avtale med Benterud utbygging om vilkår for
overdragelse av grunn og at Benterud utbygging senere har trukket seg fra avtalen. Partene er
i hovedsak uenig i eksisterende veigrunn i Harald Hardrådesgate, eid av Eikli borettslag,
inngår i det arealet som Benterud utbygging må erverve for å forlenge Harald Hardrådesgate
inn til Benterud. Dette arealet som konflikten i hovedsak omfatter utgjør ca. 625 m2 og vil,
avhengig av prisfastsettelse, kunne utgjøre et beløp mellom 500.000 – 1 million kroner.
Eikli borettslag har på bakgrunn av dette stevnet Benterud utbygging for retten, i stevning
datert 11.september 2014.
SIBU har ikke kommet til enighet med utbygger om vilkår for avståelse av grunn.
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Beskrivelse av saken
Ringerike kommune har gjennomført flere møter med partene i saken og har oppfordret
partene til å komme til enighet. Blant annet ble det gjennomført møter med Benterud
utbygging 18. juni 2014 og Eikli borettslag 4. juli 2014.
Med bakgrunn i forespørselen om ekspropriasjon gjennomførte Ringerike kommune nye
møter med Benterud utbygging og Studentsamskipnaden i Buskerud (SIBU) 9.september
2014 og Eikli borettslag 17.september 2014.
Hensikten med disse møtene var å opplyse saken i forhold til;
-Partenes syn på status i forhandlingene om avståelse av grunn.
-Administrativ og politisk saksgang forbundet ved en ekspropriasjonssak.
-Gi partene mulighet til å uttale seg i forhold til en ekspropriasjonssak, jfr forvaltningsloven §
16.
Ringerike kommune oppsummerte innholdet i møtene i brev av 25.september 2014. I samme
brev ble partene gitt en frist frem til 17.oktober 2014 for å kunne komme med ytterligere
suppleringer/opplysninger.
Ved fristens utløp hadde både Eikli borettslag og SIBU innsendt egne brev med
suppleringer/opplysninger gjennom sine respektive advokater. Kopi av brevene følger som
vedlegg til saken. Den økonomiske avstanden mellom partene er betydelig, avhengig av
spørsmålet om det foreligger en bindende avtale mellom partene eller ikke.
Eikli borettslag, har gjennom Advokat Thor Einar Kristiansen i Svensson og Nøkleby
advokatfirma ANS, hevdet at vilkårene for ekspropriasjon ikke er tilstede og har derfor
anmodet kommunen om at ekspropriasjonstillatelse ikke gis. Eikli borettslag har gjennom sin
advokat bekreftet at de er villig til å la Benterud utbygging få tiltre nødvendige arealer til
infrastruktur ifølge reguleringsplan nr.311 nå og avklare vederlaget i etterkant. Kopi av
epostutveksling med Eikli borettslags advokat om dette følger vedlagt.
Det skiller ifølge SIBU bare kr 20.000,- mellom tilbud fra Benterud utbygging og SIBUs
prisforlangende. SIBU utrykker det som ytterst lite hensiktsmessig å måtte gå veien om
ekspropriasjon, siden utgiftene til advokater og skjønnsmenn langt vil overstige den
økonomiske avstanden mellom partene. Partene forhandler fortsatt om en minnelig løsning i
saken. Kopi av epostutveksling med SIBUs advokat om dette følger vedlagt.
For ikke å forsinke etablering av veier i henhold til reguleringsplan nr. 311 «Boligområde på
Benterud» ytterligere, anser rådmannen det som nødvendig å etterkomme anmodningen fra
Benterud utbygging og gjennomføre ekspropriasjonssak nå.

Forholdet til overordnede planer
Reguleringsplan for boligområde på Benterud ble vedtatt av kommunestyret i sak 50/06.
Formålet med reguleringsplanen var å legge til rette for nye boliger. Kommunen hadde på det
tidspunktet reguleringsplanen ble vedtatt ingen egeninteresser i området.
Kommunestyret gjorde i sak 119/14 vedtak om å kjøpe grunn på Benterud til etablering av ny
barneskole og flerbrukshall. Nødvendig infrastruktur inn til ny skoletomt må være på plass
før ny skoletomt kan opparbeides. Rådmannen har i handlingsprogram 2015 – 2018, foreslått
å sette av 50 millioner kroner i 2015 til å gjennomføre kjøp av ny skoletomt og starte
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prosjektering. I tillegg er det foreslått avsatt 280 millioner kroner til bygging i årene 20162018. Ferdigstilling av skolen er planlagt til skoleåret 2018/2019.
Ringerike kommune har sterke egeninteresser for å gjennomføre ekspropriasjonssak nå, slik
at fremdriften i prosjektet opprettholdes.
Et etablering av ny barneskole og flerbrukshall på Benterud vil antakeligvis ikke medføre
endringer på adkomstveien inn i området.

Juridiske forhold
Kommunestyret kan etter Plan- og bygningsloven §16-2 foreta ekspropriasjon til
gjennomføring av reguleringsplan. Kommunestyrets adgang til å foreta ekspropriasjon i
henhold til reguleringsplan bortfaller dersom ikke kommunestyrets vedtak om ekspropriasjon
er gjort innen 10 år etter at planen er kunngjort etter § 12-12 fjerde og femte ledd.
Reguleringsplan nr. 311 «Boligområde på Benterud» ble vedtatt av kommunestyret i sak
50/06, 4.mai.2006.

Tidligere behandlinger og vedtak
Økonomiske forhold
Det er i utbyggingsavtalen avtalt at utbygger, Benterud utbygging, skal gjennomføre og
bekoste grunnerverv for å etablere infrastruktur i henhold til reguleringsplan.

Behov for informasjon og høringer
Ringerike kommune har gjennom de overnevnte møtene gitt partene anledning med å fremme
sine synspunkter etter forvaltningslovens § 16.

Alternative løsninger
Benterud utbygging er gitt rett til å tiltre nødvendige arealer, eid av Eikli borettslag og SIBU,
til infrastruktur i henhold til reguleringsplan nr. 311 nå. Vilkår for overdragelsen forutsettes
løst mellom partene ved forhandling eller avtaleskjønn.
Tiltredelsen av grunn vil sikre en god fremdrift i utviklingen av infrastruktur i henhold til
reguleringsplan nr. 311 «boligområde på Benterud».

Prinsipielle avklaringer
Rådmannens vurdering
Rådmannen er kjent med at det fortsatt foregår forhandlinger mellom partene i saken, men
velger uansett å fremme saken nå for å opprettholde fremdriften.
SIBU og Benterud utbygging virker å være nær en løsning. Dersom enighet mellom partene
oppnås vil ikke ekspropriasjon bli aktuelt. Eikli borettslag har signalisert at de er villig til å la
Benterud utbygging tiltre arealer til etablering av infrastruktur nå. Rådmannen har rettet en
henvendelse til Benterud utbygging for å få svar på om det fortsatt er aktuelt å gjennomføre
ekspropriasjon og bedt om en redegjørelse for dette. Saken vil bli trukket dersom Benterud
utbygging ikke lenger anser ekspropriasjon som nødvendig.
Rådmannen har vurdert to alternative måter for å gjennomføre en eventuell ekspropriasjon.
1) Kommunen eksproprierer.
2) Kommunen gir utbygger mandat til å gjennomføre ekspropriasjon på vegne av kommunen.
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Rådmannen anser alternativ 2 som mest nærliggende, dersom ekspropriasjon skal
gjennomføres.

Vedlegg
Brev fra Ringerike kommune til partene, datert 10.juli 2014.11.17
Brev fra Buttingrud & CO. DA av 3.juli 2014.
Brev fra Ringerike kommune til partene, datert 25.september 2014.
Brev fra Advokatfirmaet Schjødt AS, datert 17. oktober 2014.
Brev fra Svensson Nøkleby Advokatfirma ANS, datert 16. oktober 2014.
Reguleringsplan nr. 311 «Boligområde på Benterud», bestående av reguleringsplankart,
vedtak i KS, planbeskrivelse og reguleringsplanbestemmelser
Epostutveksling med SIBUs advokat om muligheten for å tiltre grunn til infrastruktur.
Epostutveksling med Eikli borettslags advokat om muligheten for å tiltre grunn til
infrastruktur.

Lenker
Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De
foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for
papirutskrift.
Ringerike kommune, 17.11.2014
Tore Isaksen
rådmann
leder: Knut E. Helland
saksbehandler: Roger Sørslett
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Areal- og byplankontoret

Notat
Til:
Fra:

Saknr.
14/858-5

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning
Formannskapet
Rådmannen v/areal- og byplankontoret

Løpenr.
3860/14

Arkivkode

Dato

PLN 52/1

12.11.2014

GNR/BNR 52/1 ILEGGELSE AV OVERTREDELSESGEBYR - DELEGERT
VEDTAK
Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning og formannskapet orienteres med dette om
delegert vedtak om ileggelse av overtredelsesgebyr for tiltak på gnr/bnr 52/10.
Forhåndsvarsel og vedtak følger vedlagt. I forhåndsvarselet er det redegjort grundig for
bakgrunnen for vedtaket.
Vedlagt følger også e-post mottatt fra grunneier etter forhåndsvarselet. Rådmannen kan
dessverre ikke se å ha mottatt denne e-posten, og ble først oppmerksom på dette 12.11.2014.
E-posten er derfor ikke vedlagt vedtaksbrevet. E-posten bringer imidlertid ingen nye
elementer inn i saken, som ville endret rådmannens vurdering som framgår av
forhåndsvarselet. E-posten er nå registrert inn i sakssystsemet.
Vedlagt følger:
1. Forhåndsvarsel om ileggelse av overtredelsesgebyr 03.10.2014.
2. Melding om delegert vedtak om ileggelse av overtredelsesgebyr 06.11.2014.
3. E-post fra Hans Anton Støen 19.10.2014.

Saksbehandler: Guro Skinnes

Flerbrukshallen AS

Deres ref

Vår ref

Dato

14/4697-

12.11.2014

Flerbrukshallen AS i Ringerike kommune - godkjenning som interkommunalt anlegg
Kulturdepartementet viser til søknad om godkjenning av flerbrukshallen i Schjongslunden
som interkommunalt anlegg i forbindelse med spillemiddelordningen for idrettsanlegg, sendt
hit i e-post av 22. oktober 2014 fra Flerbrukshallen AS v/ Terje Dahlen.
Departementet har vurdert den vedlagte avtalen i henhold til V-0732 Bestemmelser om
tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (”bestemmelsene”), pkt. 2.6.3 om
interkommunale anlegg. Større, kostnadskrevende anlegg kan bli godkjent som
interkommunale anlegg med mulighet om å søke om særskilt tilskudd tilsvarende 30 % av
ordinær søknadssats forutsatt at vilkår knyttet til investering- og driftsbidrag er tilfredsstilt.
Det går fram av pkt. 2.6.3 i bestemmelsene at det for interkommunale anlegg kreves at to eller
flere kommuner hver skyter inn minst 5 % av godkjent kostnad for anlegget. Videre kreves
likelydende bidrag (minst 5 %) til drift av anlegget. Formålet med kravet knyttet til
driftsbidrag er å sørge for en robusthet i anleggets drift i nåtid og fremtid, ved å tilskyte
anlegget sikre driftsmidler i møte med potensielt endrede driftsituasjoner gjennom avtaletiden.
Flerbrukshallen AS har lagt frem inngått avtale mellom anleggseier – Flerbrukshallen AS – og
de tre samarbeidende kommuner: Ringerike, Jevnaker og Hole kommuner. For avtalens
punkter gjeldende investering og drift gjelder at Ringerike kommune bidrar med 5 % av
anleggets kostnad og drift, mens Jevnaker og Hole kommuner hver seg bidrar med 2,5 %.
Flerbrukshallen AS søker dispensasjon fra det krav som stilles til andelens størrelse gjeldende
bidraget fra Jevnaker og Hole kommuner. Jf. bestemmelsenes pkt. 2.6.3, fjerde ledd, har
departementet i særlige tilfeller adgang til å dispensere fra kravene. Departementet finner
under sakens konkrete omstendigheter, særlig knyttet til anleggets kostnad, å dispensere fra

Postadresse
Postboks 8030 Dep
NO-0030 Oslo
postmottak@kud.dep.no

Kontoradresse
Akersg. 59
http://www.kud.dep.no/

Telefon*
22 24 90 90
Org. nr.
972 417 866

Idrettsavdelingen

Saksbehandler
Daniel Storholthe
Kristiansen
22 24 78 37

krav til Jevnaker og Hole kommunes bidrag til investering og drift, i form av å akseptere og
forutsette at nevnte kommuner bidrar med minst 2,5 % av anleggets kostnad og årlige
driftkostnad.
I avtalen stipuleres en driftskostnad som for tiden beløper seg til kr 120 000 hver for Jevnaker
og Hole kommune. Det forutsettes at driftsbidraget til de tre samarbeidende kommuner vil
følge eventuell utvikling i driftsituasjonen fremfor å begrenses av et nominelt beløp, slik at
driftsbidraget fra Jevnaker og Hole kommuner ikke vil kunne falle under 2,5 % hver av
anleggets faktiske kostnader. Likelydende gjelder for Ringerikes bidrag som skal utgjøre
minst 5 %.
Departementet godkjenner med dette anlegget som interkommunalt anlegg med mulighet om
særlig tilskudd slik det følger av bestemmelsenes pkt 2.6.3.

Med hilsen

Ole Fredriksen (e.f.)
avdelingsdirektør
Daniel Storholthe Kristiansen
rådgiver
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.
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Ringerike kommune
Utbygging

Notat
Til:
Fra:

Styringsgruppen Ny barneskole Hønefoss sør v/Magnar Ågotnes
Jostein Nybråten, Nina Solli

Kopi:

Saknr.

Løpenr.

14/2932-1

4321/14

Arkivkode

Dato

17.11.2014

«Ny barneskole Hønefoss syd»
Oppsummering geotekniske grunnundersøkelser utført av Rambøll datert 31.10.14
I forbindelse med planlegging av ny barneskole i Hønefoss syd er det utført en
rapport om tomteutredning, datert 01.09.14 utført av Rambøll. Kommunestyret
vedtok Benterud som tomt for ny barneskole Hønefoss syd.
Det er foretatt geotekniske undersøkelser, med tilhørende rapport utført av Rambøll,
datert 31.10.14.
Formålet med grunnundersøkelsen var å avdekke mulige utfordringer knyttet til
grunnforhold ved bygging av nytt skoleanlegg.
Resultatene fra grunnundersøkelsene antyder at løsmassene i området i hovedsak
består av ca 7-12 m med elveavsatt sand og grus over et lag med 7-18 m med leire.
Deretter er det stedvis et lag med antatt morene med mektighet fra 0-13 m over berg.
Det er påvist kvikkleire i ett punkt fra ca 9 m dybde under terreng. Sonderingene
antyder også at det er kvikkleire i de andre borpunktene med unntak av borpunkt 2
og 4. Dybde til berg er registrert fra 13-35 m under terreng.
I forhold til flomsonekartet til NVE skal sikkerhetsmargin ved arealplaner være 0,3 m
over flomnivå. Dimensjonerende flomnivå i henhold til NVE’s krav er på kote +68,9.
Gulvnivå på området er i eksisterende reguleringsplan nr. «311 Boligområde
Benterud» regulert inn nesten 1,1 m over øverste dimensjonerende flomnivå (200 års
flom) på tomten.

Antatt gjennomsnittlig kotehøyde for området er i dag på kote +68,2, som betyr at
man må minimum fylle opp 0,7 m, for å få etablert veier og bygg over flomnivå.
Ved at man fyller opp området er der antydet 3780 m3 med kvalitetsmasse.
Skal nytt skoleanlegg bygges med kjeller, må det kontrolleress at det er tilstrekkelig
sikkerhet mot oppdrift ved flom. Ved oppfylling av området må det forventes
setninger som må hensyntas i planleggings- og byggeprosessen.
Det bør også utføres setningsmålinger i forbindelse med oppfyllingsarbeidene.
Rambøll har i sin rapport vurdert at bygg på inntill 3 etasjer kan fundamenters direkte
på grunn. Ved flere etasjer må man fundamentere til fjell.
På grunn av forekomst av kvikkleiere anbefaler rapporten at det foretas en vurdering
av områdestabiliteten i henhold til NVE’s kvikkleire veileder.
Oppsummert sier rapporten at det er fult mulig å bygge en skole på denne tomten
forutsatt at man gjør tiltak som beskrevet fra Rambøll.
Det må påregnes
utførelsesfase.

ytterligere

geotekniske

vurderinger

i

planleggings-

og

Teknisk drift
Utbygging 18.11.14
Vedlegg:


Vurdering av geotekniske forhold vedrørende ny skole Hønefoss, av Rambøll
datert 31.10.14

Ringerike kommune
Areal- og byplankontoret

ihht. liste
Saksnr.
14/2345-5

Løpenr.
4660/14

Arkivkode

L12

Deres ref.

Dato

19.11.2014

OPPSTART AV DETALJREGULERING NR. 0605_399 NY SKOLE OG
BOLIGOMRÅDE BENTERUD
Kommunestyret vedtok endelig valg av skoletomt i møte 25.09, sak119/14, og vedtok
samtidig at planlegging av ny barneskole for inntil 550 elever, samt flerbrukshall skal starte
omgående. Detaljregulering 0605_399 NY SKOLE OG BOLIGOMRÅDE BENTERUD
kunngjøres iht. plan- og bygningsloven § 12-8.
Innenfor forslag til planavgrensning foreslås det også boliger, næring, grønnstruktur, vei og
annen infrastruktur.

Postboks 123, 3502 Hønefoss
Tlf: 32117400/ Fax: 32 12 50 30

postmottak@ringerike.kommune.no
www.ringerike.kommune.no
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Området består i dag av verksted, lager, lettindustri og næringsarealer. Det er også en bolig og
en ballbane. Ellers finnes grøntareal, sti langs deler av elva, tilkomst og parkeringsareal.
Planstatus og utredningskrav
Det stilles ikke krav til konsekvensutredning etter § 5 i forskrift om konsekvensutredninger.
Følgende temaer anses likevel som viktige å utrede i prosessen: flom, skred, trafikk og støy.
Eventuelle spørsmål til planarbeidet kan rettes til forslagsstiller eller kommunens
saksbehandler.
Forslagsstillers kontaktperson: Ellen Grønlund, tlf. 9573866,
e-post: ellen@tronrudeiendom.no.
Kommentarer og merknader i forbindelse med det igangsatte reguleringsarbeidet kan rettes til
Ringerike kommune, areal – og byplankontoret, postboks 123 sentrum, 3502, eller
postmottak@ringerike.kommune.no innen 12. januar 2015. Saksdokumenter er lagt ut på
kommunens nettside og på Servicetorget.
Vedlegg til regionale myndigheter:
- Saksframlegg, datert 25.09.2014
- Saksprotokoll, datert 25.09.2014
- Forhåndsinformasjon oppstart, datert 31.10.2014
- Vurdering av geotekniske forhold Rambøll, datert 03.11.2014
- Miljøteknisk undersøkelse Benterud, datert 31.05.2011

Saksbehandler:
Ken Ove Heiberg
telefon: 32 11 74 480
e-post: ken.ove.heiberg@ringerike.kommune.no

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift
Adressatliste

3

Regionale myndigheter:
Statens vegvesen, NVE, Buskerud fylkeskommune, Fylkesmannen i Buskerud.

Internt i kommunen
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JOHANSEN SVEN OG KARIANNE

BAKKEVEIEN 3, 3511 HØNEFOSS

3511
HØNEFOSS

HØGÅS MARJA LYNGRA

BENTERUDGATA 23

3511
HØNEFOSS

GIGSTADVEI 22/26 AS

Ringkollveien 66

3514
HØNEFOSS

JOHANSEN KNUT TERJE

BAKKEVEIEN 5

3511
HØNEFOSS

RINGERIKSFRUKT EIENDOM AS

Postboks 510

3504
HØNEFOSS

HARALD HARDRÅDES GATE 15 B, 3511

3511

MOLAND HALVOR

4
HØNEFOSS

HØNEFOSS

Eikli Borettslag

v/Ringo BBL, Hvervenmoveien 49

3511
HØNEFOSS

TØNJUM REIDUN SONJA

BAKKEVEIEN 7

3511
HØNEFOSS

ERIKSEN TORD

BENTERUDGATA 21

3511
HØNEFOSS

HANSEN ARVID JUUL

BENTERUDGATA 20

3511
HØNEFOSS

HOLM PER ARILD

BENTERUDGATA 17

3511
HØNEFOSS

NOHRE-SOLVANG ANNE

LEINESTRANDA 31

3530 RØYSE

PJAAKA THEA HELENE

BENTERUDGATA 18

3511
HØNEFOSS

OLSEN WENCHE

BENTERUDGATA 16

3511
HØNEFOSS

NORDERHOV SOGNESELSKAP

Lundstad

3514
HØNEFOSS

RING AUTO EIENDOM AS

Sigurd Hjorts vei 2

3530 RØYSE

v/ Hamax Auto AS,Dronning Åstas gate 22

3511
HØNEFOSS

NAVI AS

Vestliveien 15B

3517
HØNEFOSS

BILPLEIESENTERET EIENDOM AS

Gigstads vei 11

3511
HØNEFOSS

STRIX EIENDOM AS

Brattveien 8

3515
HØNEFOSS

ØYAN ROAR

DRONNING ÅSTAS GATE 25

3511
HØNEFOSS

HUBERT ANNE LISE

GIGSTADS VEI 8

3511
HØNEFOSS

ELSE MARIE KLEIVEN

PARKGATA 35

3513
HØNEFOSS

Bilgården AS

Dronning Åstas gate 18

3511
HØNEFOSS

GJERDE TEODOR

ØVREFOSS 4 C

0555 OSLO

ASK SVEN OLAV

DRONNING ÅSTAS GATE 23

3511
HØNEFOSS

MARTINSEN LARS OLE

DRONNING ÅSTAS GATE 24

3511
HØNEFOSS

BENTERUD UTBYGGING AS

Postboks 510

Heiberg Invest AS

3504

5
HØNEFOSS
SKOGHEIM GISLE

BENTERUDGATA 15

3511
HØNEFOSS

Eikli barnehage v/ Elisabeth Nordli
Andresen

Eikliveien 15

3511
HØNEFOSS

studentsamskipnaden i Buskerud

Postboks 215

3603
KONGSBERG

EVA JØRGENSEN

HARALD HARDRÅDESGATE 10

3511
HØNEFOSS

SVEIN SIMENSEN

HARALD HARDRÅDESGATE 12

3511
HØNEFOSS

PER MORTEN HAUKELAND

HARALD HARDRÅDESGATE 14

3511
HØNEFOSS

STEINAR INDSETVIKEN

HARALD HARDRÅDESGATE 16

3511
HØNEFOSS

SAKSFRAMLEGG
Formannskapet
Kommunestyret

Arkivsaksnr.: 14/2945-1

Arkiv:

Månedsrapport oktober 2014

Forslag til vedtak:
1. Månedsrapport oktober 2014 tas til orientering
2. Følgende budsjettjusteringer foretas i investeringsbudsjettet:
a. Omdisponeringer:
Noen budsjettmidler på prosjekt 0080 Helse- og omsorgsbygg omdisponeres til
prosjekt 0720 Helseområdene påkostning og utstyr:
020000.640000.253.0720 debet kr 200 000,023000.656000.261.0080 kredit kr 200 000,Resterende budsjettmidler på prosjekt 0719 Persienner Hvelven omsorgssenter
omdisponeres til prosjekt 0720 Helseområdene påkostning og utstyr:
020000.640000.253.0720 debet kr 164 512,50
020000.640000.253.0719 debet kr 164 512,50
Budsjettmidlene på prosjekt 0138 Hønefoss barnehage omdisponeres til prosjekt
0063 Utvidelse/oppgradering barnehager:
023000.656000.221.0063 debet kr 382 934,82
023000.656000.221.0138 kredit kr 382 934,82
Budsjettmidlene på prosjekt 0217 Universell utforming kirkeskolen omdisponeres til
prosjekt 0040 Oppgradering skoler:
023000.656000.222.0040 debet kr 582 375,33
023000.656000.222.0217 kredit kr 582 375,33
Budsjettmidlene på prosjekt 0198 Fellesrådet – muslimsk gravfelt og 0225
Fellesrådet – oppgradere varmekilde omdisponeres til prosjekt 0141 Fellesrådet –
kirkebygg slik:
023000.656000.390.0141 debet kr 1 460 653,72
023000.656000.390.0198 kredit kr 116 470,023000.656000.390.0225 kredit kr 1 344 183,72
Prognostisert merforbruk på prosjekt 0219 Fortau Dronningensgate er på om lag 1,55
millioner kroner. Merforbruket foreslås finansiert fra Uspesifisert prosjekt 0001 og

gjenstående midler på prosjekt 0215 Flerbrukshall, prosjekt 0425 Park og idrett og
prosjekt 0456 Nedbetaling gjeld Hønefoss idrettspark slik:
023000.657000.332.0219 debet kr 1 550 000,023000.610000.190.0001 kredit kr 758 074,90
027000.654000.381.0215 kredit kr 481 118,10
025000.657000.381.0425 kredit kr 273 979,047000.657000.381.0456 kredit kr 36 828,Budsjettmidlene på prosjekt 0156 Ny infiltrasjon Ringmoen omdisponeres til
prosjekt 0364 Hovedplan avløp:
023000.651000.353.0364 debet kr 746 219,023000.651000.353.0156 kredit kr 746 219,Investeringsutgiftene på Ringmoen dekkes så av Hovedplan avløp.
Budsjettmidlene på prosjekt 0352 Sokna vannverk omdisponeres til prosjekt 0321
Hovedplan vann:
023000.651000.340.0321 debet kr 59 794,023000.651000.340.0352 kredit kr 59 794,Investeringsutgiftene på Sokna vannverk dekkes av Hovedplan vann.
b. Avsetninger/ utsettelser:
Følgende budsjettmidler avsettes til 2015 og medfører redusert bruk av lånemidler i
2014:
091000.690000.870.0001 debet kr 29 900 000,023000.651100.350.0153 kredit kr 800 000,- (Monserud sentrifuge og gassmotor)
023000.657000.130.0197 kredit kr 2 700 000,- (Samlokalisering teknisk)
023000.651000.345.0199 kredit kr 2 000 000,- (Fellesprosjekter VA Hønefoss)
023000.651000.345.0224 kredit kr 800 000,- (Nytt SD-system vann)
023000.651000.353.0229 kredit kr 1 800 000,- (Nytt SD-system avløp)
027000.651000.353.0338 kredit kr 1 300 000,- (Aksjon Steinsfjorden/KUR)
023000.651000.353.0345 kredit kr 500 000,- (Sanering Nymoen-Hen)
027000.651000.350.0347 kredit kr 1 300 000,- (Utvidelse av Monserud renseanlegg)
023000.651000.350.0351 kredit kr 500 000,- (Renseanlegg Nes i Ådal)
023000.651000.345.0354 kredit kr 500 000,- (Overbygg rørlager)
023000.651000.340.0375 kredit kr 1 200 000,- (Vannverk Nes i Ådal)
023000.651000.345.0321 kredit kr 7 000 000,- (Hovedplan vann)
023000.651000.353.0364 kredit kr 8 000 000,- (Hovedplan avløp)
023000.656000.190.0238 kredit kr 500 000,- (Eiendom – energimerking)
023000.656000.190.0239 kredit kr 1 000 000,- (Eiendom – sentral driftsstyring)
Urealiserte midler som foreløpig er avsatt generelt på prosjekt 0001 foreslås avsatt til
ubundet investeringsfond:
054800.690000.880.0677 debet kr 9 000 000,023000.610000.190.0001 kredit kr 9 000 000,-

Sammendrag
Saken gjelder fremleggelse av månedsrapport basert på regnskapstall pr 31.10.2014. Helårs
prognose viser er mindreforbruk på 2,3 mill. kroner. Det er økonomiske driftsutfordringer og

merforbruk spesielt innenfor rammeområdene oppvekst og kultur og helse og omsorg. I
tillegg vil årets inntektsutgjevning (skatteutgjevning) bli ca 8 mill. kroner lavere enn
budsjettert på grunn av lav skatteinngang generelt for landet.
Ekstraordinære inntekter og relativt lave rentekostnader sørger imidlertid for at årets
driftsresultat blir omtrent som budsjettert basert på den prognosen som nå foreligger. Det
presiseres at det knyttes noen usikkerhetsmomenter til årsprognosen.

Innledning / bakgrunn
Det rapporteres månedlig til formannskap og kommunestyre om den økonomiske utvikling i
2014. Månedsrapportene skal gi en kort sammenfatning av status, mens det etter hvert tertial
skal fremlegges en mer omfattende rapport. Rapporteringsopplegget ble ved vedtatt i KS sak
19/2014.

Beskrivelse av saken
Månedsrapport:
Rapportert årsprognose indikerer at kommunen vil oppnå et regnskapsresultat i 2014 som
viser et mindreforbruk i forhold til budsjett på 2,3 mill. kroner. Det er en endring på 4,3 mill.
kroner i forhold til forrige månedsrapport. Endringen skjer hovedsakelig innen oppvekst og
kultur.
Alle tall i 1000 kr
Regnskap
Område
2013 (pr okt)
Samlet resultat
-27 556
0 Folkevalgte og revisjon
5 499
1 Rådmann og strategiske tiltak
14 732
2 Adm støtteenheter og fellesutg
62 913
3 Oppvekst og kultur
384 385
4 Helse og omsorg
577 731
5 Tekniske områder
114 279
7 Avsetninger og overføringer
-2 227
8 Skatt, rammetilskudd mv.
-1 218 748
9 Renter, avdrag mm
33 881

Regnskap
hittil 2014
-23 391
4 253
19 248
60 262
466 454
546 239
119 574
-11 052
-1 236 758
8 389

ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT

-2 348
6 487
22 862
69 063
553 033
630 854
176 648
-31 132
-1 473 729
43 566

0
6 657
21 597
70 170
546 266
613 098
178 548
-33 132
-1 478 969
75 766

PROGNOSE
ÅRSAVVIK

2 348
169
-1 266
1 108
-6 767
-17 756
1 900
-2 000
-5 240
32 200

Avvik Avvik forrige
i % mnd rapport
3%
-6 %
2%
-1 %
-3 %
1%
-6 %
0%
42 %

Det er økonomiske driftsutfordringer spesielt innen oppvekst og kultur, helse og omsorg og
rådmann og strategiske tiltak. Helse og omsorg har det største avviket i kroner. Tekniske
områder og administrative støtteenheter melder om mindreforbruk. Det er et merforbruk på
25 mill. kroner samlet for tjenesteområdene (område 0 til 7). Høye utbytteinntekter og andre
finansinntekter forbedrer den totale prognosen.
Det forventes nå en skattevekst for landet på 2,4 % i 2014 sammenlignet med 2013. For
Ringerike betyr dette at inntektsutgjevningen vil bli ca 8 mill. kroner lavere enn budsjettert,
og noe av dette oppveies ved ekstra tildelte skjønnsmidler og noe høyere statlige tilskudd
enn budsjettert.
Kommunen har et akkumulert underskudd fra tidligere år på 28 mill. kroner, og budsjett
2014 legger opp til at 10,2 mill. kroner av disse skal dekkes inn i år. Blir resultatet slik
prognosen nå indikerer vil inndekning av tidligere års underskudd bli som budsjettert.
Oppvekst og kultur melder om merforbruk knyttet spesielt til tilskudd til ikke- kommunale
barnehager, tiltak til barn med spesielle behov i barnehage, barnevern og

-1 985
200
-1 993
841
-10 413
-17 570
1 988
-2 000
-5 240
32 200

avlastningstjenester for barn og unge. Helse og omsorg har høyere aktivitet innenfor
hjemmetjenester og flere kjøp av eksterne institusjonsplasser enn budsjettet tar høyde for.
Det er også noen økonomiske utfordringer på område 1, rådmann og strategiske tiltak, som
skyldes flere barnevernsaker i fylkesnemda enn antatt, rekruttering av nye kommunalsjefer
og kompetansetiltak for å sikre de tiltak som må gjennomføres av ledere på alle nivå i
kommunen.
Tiltakene som i år gjennomføres for å komme i balanse:
 Ledere på alle nivå har justert tjenesten/ driften for å sikre budsjettbalanse uten
tilførsel av midler til lønnsvekst.
 Kommunalsjefer følger opp prognosen sammen med sine ledere for å finne
økonomiske løsninger for å komme nærmere budsjettbalanse for driftsområde i løpet
av året. Dette skjer gjennom bemanningsreduksjon i de ulike tjenestene. Eksempler
på tiltak som har påvirket bemanningen i 2014 er turnusendringer, nedlegging
Stranden skole og ikke kompensert lønnsvekst ute i enhetene. Kommunen har et
synkende antall årsverk gjennom året. Politiske saker legges frem fortløpende ved
behov for vesentlige endringer i tjenestetilbudet.
Ringeriks-Kraft AS har utdelt utbytte for 2013 på totalt 30 mill. kroner, av dette har
Ringerike kommune mottatt 21,9 mill. kroner. Det er 13,1 mill. kroner høyere enn
budsjettert. Salget av 150 RiK-aksjer til KLP tidligere i år gjør at kommunen kan
inntektsføre en gevinst på 13,9 mill. kroner i tillegg til renteinntekter på 0,8 mill kroner.
Noen budsjetterte inntekter og utgifter i 2014 inneholder større usikkerhet enn andre:






Skatteinntekter med inntektsutgjevning: En budsjettjustering i april senket
kommunens skatteanslag med 26 mill. kroner, noe som er i tråd med anslag fra KS
og Departementet. Tilflytning til kommunen første halvår og innbyggernes
lønnsutvikling vil påvirke det endelige resultatet. Mottatt skatt så langt i året antyder
at budsjettnivået som nå er lagt vil stemme godt. Skatteinngangen for landet for
øvrig avgjør Ringerikes inntekter fra inntekts-utgjevningen. Endelig svar på
inntektsutgjevning kommer i januar 2015, men foreløpige landsprognoser antyder en
skattevekst for landet på 2,4 % i forhold til 2013, i statsbudsjettet for 2014 er det
forutsatt en skattevekst på 3 %.
Pensjonsutgifter: Kommunen mottar hver høst reguleringspremie fra KLP, og
størrelsen på denne påvirkes av årets lønnsoppgjør, andre bevegelser i ansattes
pensjonsgrunnlag og regulering av grunnbeløpet i folketrygden. Regnskapsført
pensjonskostnad vil ikke være helt kjent før aktuaroppgave med beregnet
pensjonskostnad for året mottas i midten av januar 2015. Inntil da brukes anslag og
prognoser fra KLP som grunnlag for årsprognosen som legges frem i denne
rapporten.
Andre usikkerhetsfaktorer: Regnskapstekniske disposisjoner kan få uforutsette
resultateffekter både positivt og negativt. Et eksempel kan være tapsføringer.

Budsjettjusteringer:

Det foreslås budsjettjusteringer i investeringsbudsjettet for 2014. Justeringene er en del av
forberedelsene til årets regnskapsavslutning. Noen midler foreslås omdisponert fra ett
prosjekt til et annet for å dekke eventuelt merforbruk med midler fra prosjekter som har
mindreforbruk. Noen omdisponeringer foretas også for å rydde i prosjektregnskapet og
klargjøre for 2015.
Avsetninger foreslås også. Dette er midler som er budsjettert i 2014, men som ikke vil bli
brukt før i 2015. Det er derfor nødvendig å senke budsjetterte investeringsutgifter og dermed
også budsjettert bruk av lån. Tidligere i år (KS-sak 82/14) ble det avdekket urealiserte
midler som ble samlet i investeringsbudsjettet som uspesifiserte midler, og 9 mill. kroner av
disse foreslås nå avsatt til ubundet investeringsfond.

Økonomiske forhold
Månedsrapporten er ikke en sak med økonomiske konsekvenser i seg selv. Rapporten skal gi
et bilde av den økonomiske situasjonen basert på det vi vet på nåværende tidspunkt av året.

Rådmannens vurdering
Rådmannen registrerer at det hittil i år har vært utfordrende å drifte innenfor budsjetterte
rammer for driftsområdene. I all hovedsak driftes det fornuftig og godt ute i enhetene i
forhold til de rammer som er tilgjengelige. Utfordringene ligger mer på de sentrale
styringsområdene, og skyldes behov i befolkningen som har vært utfordrende å finne gode
løsninger på innenfor gitte rammer og tilgjengelige inntekter. Det er imidlertid gledelig at vi
allikevel ser ut til å komme ut som budsjettert totalt sett for kommunen, men det presiseres
at dette skjer på grunn av ekstraordinære inntekter som vi ikke kan forvente i neste driftsår.
Det økonomiske presset opprettholdes på alle driftsområder for å tette avvikene så mye som
mulig frem mot regnskapsavslutningen.
Det er så langt i år gjort et godt arbeid i organisasjonen for å jobbe på tvers av sektorer med
å finne gode løsninger som sikrer best mulig tjenester for kommunens innbyggere. Ansatte
og ledere på alle nivå samarbeider godt for en best mulig utnyttelse av ressursene. Det
legges også merke til at det tas nødvendige politiske grep for å skape en best mulig fremtid
for Ringerikes befolkning.
Det er godt å registrere at det skjer mye positivt og er høy aktivitet fra mange aktører i
Ringerike for tiden. Dette legger et godt grunnlag for vekst og positivitet som vil sikre
kommunens innbyggere gode offentlige tjenester også i årene som kommer. Tjenestenivå og
tjenestebehov vil være i konstant endring, og det er viktig at kommunen skaffer seg
nødvendig økonomisk handlingsrom til å håndtere dette videre.

Vedlegg
Månedsrapport oktober 2014
Vedlegg trykkes ikke i papirversjon. De foreligger på Ipad og kommunens internettsider.
Kontakt servicetorget ved behov for papirutskrift.

Ringerike kommune, 18.11.2014

Tore Isaksen
rådmann
leder: Gyrid Løvli
saksbehandler: Roger Mathiesen

Ringerike kommune
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RINGERIKE KOMMUNE
Månedsrapport – oktober 2014
1. Innledning
Denne rapporten skal gi en status over driften i Ringerike kommune i forhold til de økonomiske
planer som er lagt for 2014. Kommunen har budsjettert 2014 med 1,9 milliarder kroner i
driftsinntekter. Det er mange valg som skal tas i utarbeidelse av et budsjett, og det vil alltid oppstå
uforutsette økonomiske hendelser i løpet av driftsåret både positivt og negativt. Et avvik på 1 % vil
utgjøre 19 mill. kroner og svingninger innenfor +/- 1 % vil ikke være unormalt.
Årsprognosen som her legges frem er utarbeidet på grunnlag av regnskapstall pr 31.10.2014 samt
den viten man i dag har om fremtidig utvikling og utfordringer frem til 31.12.2014. Samtlige
enhetsleder i kommunen med budsjettansvar, har sammen med sine ledere og økonomirådgivere,
utviklet en prognose som tar høyde for de forventninger man har til driften fremover, effekten av
iverksatte tiltak og planlagte tiltak. Endelig prognose er fremlagt og godkjent av rådmannen.
Det må tas høyde for at uforutsette hendelser, regnskapstekniske disposisjoner ved årets slutt samt
usikkerhet rundt regnskapsmessig føring av endelige pensjonsutgifter etter aktuaroppgave, kan få
uforutsett resultateffekt både positivt og negativt i forhold til prognosen.

2. Sammendrag
Rapportert årsprognose indikerer at kommunen vil oppnå et regnskapsresultat i 2014 som viser et
mindreforbruk i forhold til budsjett på 2,3 mill. kroner. Det er en endring på 4,3 mill. kroner i forhold
til forrige månedsrapport. Endringen skjer hovedsakelig innen oppvekst og kultur.
Alle tall i 1000 kr
Regnskap
Område
2013 (pr okt)
Samlet resultat
-27 556
0 Folkevalgte og revisjon
5 499
1 Rådmann og strategiske tiltak
14 732
2 Adm støtteenheter og fellesutg
62 913
3 Oppvekst og kultur
384 385
4 Helse og omsorg
577 731
5 Tekniske områder
114 279
7 Avsetninger og overføringer
-2 227
8 Skatt, rammetilskudd mv.
-1 218 748
9 Renter, avdrag mm
33 881

Regnskap
hittil 2014
-23 391
4 253
19 248
60 262
466 454
546 239
119 574
-11 052
-1 236 758
8 389

ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT

-2 348
6 487
22 862
69 063
553 033
630 854
176 648
-31 132
-1 473 729
43 566

0
6 657
21 597
70 170
546 266
613 098
178 548
-33 132
-1 478 969
75 766

PROGNOSE
ÅRSAVVIK

2 348
169
-1 266
1 108
-6 767
-17 756
1 900
-2 000
-5 240
32 200

Avvik Avvik forrige
i % mnd rapport
3%
-6 %
2%
-1 %
-3 %
1%
-6 %
0%
42 %

Det er økonomiske driftsutfordringer spesielt innen oppvekst og kultur, helse og omsorg og rådmann
og strategiske tiltak. Helse og omsorg har det største avviket i kroner. Tekniske områder og
administrative støtteenheter melder om mindreforbruk. Det er et merforbruk på 25 mill. kroner
samlet for tjenesteområdene (område 0 til 7). Høye utbytteinntekter og andre finansinntekter
forbedrer den totale prognosen.
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Det forventes nå en skattevekst for landet på 2,4 % i 2014 sammenlignet med 2013. For Ringerike
betyr dette at inntektsutgjevningen vil bli ca 8 mill. kroner lavere enn budsjettert, og noe av dette
oppveies ved ekstra tildelte skjønnsmidler og noe høyere statlige tilskudd enn budsjettert.
Kommunen har et akkumulert underskudd fra tidligere år på 28 mill. kroner, og budsjett 2014 legger
opp til at 10,2 mill. kroner av disse skal dekkes inn i år. Blir resultatet slik prognosen nå indikerer vil
inndekning av tidligere års underskudd bli som budsjettert.
Oppvekst og kultur melder om merforbruk knyttet spesielt til tilskudd til ikke- kommunale
barnehager, tiltak til barn med spesielle behov i barnehage, barnevern og avlastningstjenester for
barn og unge. Helse og omsorg har høyere aktivitet innenfor hjemmetjenester og flere kjøp av
eksterne institusjonsplasser enn budsjettet tar høyde for. Det er også noen økonomiske utfordringer
på område 1, rådmann og strategiske tiltak, som skyldes flere barnevernsaker i fylkesnemda enn
antatt, rekruttering av nye kommunalsjefer og kompetansetiltak for å sikre de tiltak som må
gjennomføres av ledere på alle nivå i kommunen.
Tiltakene som i år gjennomføres for å komme i balanse:


Ledere på alle nivå har justert tjenesten/ driften for å sikre budsjettbalanse uten tilførsel av
midler til lønnsvekst.



Kommunalsjefer følger opp prognosen sammen med sine ledere for å finne økonomiske
løsninger for å komme nærmere budsjettbalanse for driftsområde i løpet av året. Dette skjer
gjennom bemanningsreduksjon i de ulike tjenestene. Eksempler på tiltak som har påvirket
bemanningen i 2014 er turnusendringer, nedlegging Stranden skole og ikke kompensert
lønnsvekst ute i enhetene. Kommunen har et synkende antall årsverk gjennom året. Politiske
saker legges frem fortløpende ved behov for vesentlige endringer i tjenestetilbudet.

Ringeriks-Kraft AS har utdelt utbytte for 2013 på totalt 30 mill. kroner, av dette har Ringerike
kommune mottatt 21,9 mill. kroner. Det er 13,1 mill. kroner høyere enn budsjettert. Salget av 150
RiK-aksjer til KLP tidligere i år gjør at kommunen kan inntektsføre en gevinst på 13,9 mill. kroner i
tillegg til renteinntekter på 0,8 mill kroner.
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3. Kommunens overordnede mål
Ringerike kommune har vedtatt noen overordnede mål som skal prege arbeidet i 2014 og fremover
mot 2017. Disse er beskrevet nærmere i kommunens Handlingsprogram 2014-2017. Status på disse
målene vil bli presentert i tertialrapportene gjennom året.
Mål innen 2017
1. En økonomi i balanse og
økonomisk handlefrihet. Ut
av ROBEK.

Delmål 2014
 Ha gjennomført utviklingsprosjekt med nødvendige politiske
vedtak og avklaringer slik at Ringerike kommune er tilrettelagt
for målsettingen om fremtidig vekst og økonomisk
handlingsrom
 Ha lagt til rette for at Ringerike kommune nedbetaler
akkumulert underskudd i 2015

2. Tilrettelegge for økt
befolkningsvekst

 Gjennom kommuneplanarbeidet ha lagt til rette for
- effektiv arealplanlegging
- befolkningsvekst
- styrket næringsgrunnlag
 Ha lagt til rette for forutsigbarhet for tiltakshavere og
næringsliv

3. Bedret folkehelse

 Ha lagt til rette for forebyggende helse i kommuneplanarbeidet
 Ha redusert antall hoftebrudd med 30 % innen 2016 i forhold til
2012
 Ha samsvar mellom antall mobbesaker som skolene jobber
med og forekomsten av mobbing i elevundersøkelsen
 Ha system for tidlig å oppdage barn med spesielle behov og
risiko for skjevutvikling er etablert og skal forankres i
organisasjonen
 Ha lagt til rette for praksisplasser for å få folk tilbake i jobb
 Ha lagt til rette for tursti langs elva fra Benterud til Hovsenga
med merking og skilt

4. Ringerike kommune skal
være en anerkjent i Norge
for sitt arbeid på omdømme,
service og kommunikasjon

 Ha gjennomført brukerundersøkelser og etablert tiltak for å
bedre service og omdømme for prioriterte områder
 Ha etablert plan for flere selvbetjente tjenester og startet
etablering av disse
 Ha revidert kommunikasjonsplanen i tråd med målsettingen
 Være aktiv overfor media, andre kommuner og på fagarenaer
om det positive som skjer i Ringerike kommune
 Ha videreført en kultur hvor medarbeidere framsnakker
hverandre både i arbeidssammenheng og privat
5
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4. Sentrale økonomiske utfordringer
Noen budsjetterte inntekter og utgifter i 2014 inneholder større usikkerhet enn andre:






Skatteinntekter med inntektsutgjevning: En budsjettjustering i april senket kommunens
skatteanslag med 26 mill. kroner, noe som er i tråd med anslag fra KS og Departementet.
Tilflytning til kommunen første halvår og innbyggernes lønnsutvikling vil påvirke det endelige
resultatet. Mottatt skatt så langt i året antyder at budsjettnivået som nå er lagt vil stemme
godt. Skatteinngangen for landet for øvrig avgjør Ringerikes inntekter fra inntektsutgjevningen. Endelig svar på inntektsutgjevning kommer i januar 2015, men foreløpige
landsprognoser antyder en skattevekst for landet på 2,4 % i forhold til 2013, i statsbudsjettet
for 2014 er det forutsatt en skattevekst på 3 %.
Pensjonsutgifter: Kommunen mottar hver høst reguleringspremie fra KLP, og størrelsen på
denne påvirkes av årets lønnsoppgjør, andre bevegelser i ansattes pensjonsgrunnlag og
regulering av grunnbeløpet i folketrygden. Regnskapsført pensjonskostnad vil ikke være helt
kjent før aktuaroppgave med beregnet pensjonskostnad for året mottas i midten av januar
2015. Inntil da brukes anslag og prognoser fra KLP som grunnlag for årsprognosen som legges
frem i denne rapporten.
Andre usikkerhetsfaktorer: Regnskapstekniske disposisjoner kan få uforutsette
resultateffekter både positivt og negativt. Et eksempel kan være tapsføringer.
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5. Økonomisk prognose med kommentarer pr hovedområde
Ringerike kommune har delt sitt driftsregnskap inn i 9 regnskapsområder. Disse er fordelt etter
tjenestetype, og i årsbudsjettet vedtas de økonomiske rammene for hvert av disse områdene.

Folkevalgte og revisjon (område 0)
Inneholder utgifter til folkevalgte, kontroll og revisjon. Årsprognosen viser et mindreforbruk på 0,2
mill. kroner.
Folkevalgte og revisjon
Alle tall i 1000 kr
Driftsregnskap
Driftsresultat
Driftsutgifter
Driftsinntekter
Finansresultat
Finansutgifter
Finansinntekter

Regnskap
2013 (pr okt)

Regnskap
hittil 2014

5 499

4 253

5 548

4 892

5 666

5 120

-118

-228

-49

-639

0

0

-49

-639

ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT

6 487
6 442
6 640
-198
45
55
-10

6 657
6 612
6 865
-253
45
55
-10

PROGNOSE
ÅRSAVVIK

169
169
224
-55
0
0
0

Avvik Avvik forrige
i % mnd rapport
3%
200
3%
200
3%
255
22 %
-55
0%
0
0%
0
0%
0

Rådmann og strategiske tiltak (område 1)
Inneholder utgifter til kommunens øverste ledelse med stab, og midler til organisasjons- og
samfunnsutvikling. Årsprognosen viser et merforbruk på 1,3 mill. kroner.
Rådmann og strategiske tiltak
Regnskap
Alle tall i 1000 kr
2013 (pr okt)
Driftsregnskap
14 732
Driftsresultat
15 147
Driftsutgifter
16 456
Driftsinntekter
-1 309
Finansresultat
-415
Finansutgifter
0
Finansinntekter
-415

Regnskap
hittil 2014
19 248
19 807
21 506
-1 699
-559
1
-560

ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT

22 862
22 962
24 542
-1 579
-100
0
-100

21 597
21 697
22 828
-1 132
-100
0
-100

PROGNOSE
ÅRSAVVIK

Avvik Avvik forrige
i % mnd rapport
-1 266
-6 %
-1 993
-1 266
-6 %
-1 993
-1 713
-8 %
-2 141
447 -40 %
147
0
0%
0

0
0

0%

Merforbruket skyldes i all hovedsak at det ikke er budsjettert med rekruttering av nye
kommunalsjefer og månedlige ledersamlinger for å drive igjennom omstillingsprosessen i
organisasjonen. I tillegg er det ikke budsjettert med kjøp av advokatbistand til barnevernssaker i det
omfang som det nå er behov for.
Rådmannen har søkt fylkesmannen og Kommunenes sentralforbund om støtte til gjennomføring av
ledersamlinger. Fylkesmannen har tildelt kommunen ekstra skjønnsmidler på til sammen 2 mill.
kroner. Noe av denne tildelingen (0,6 mill. kroner) er begrunnet i lederutvikling. Inntekten
regnskapsføres på område for skatt og rammetilskudd.
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Adm støtteenheter og fellesutgifter (område 2)
Inneholder utgifter og inntekter i forbindelse med kommunens administrative støtteenheter som
regnskap, lønn, IT, servicetorg, skattekontor og annet. Årsprognosen viser et mindreforbruk på 1,1
mill. kroner.
Adm støtteenheter og fellesutg Regnskap
Alle tall i 1000 kr
2013 (pr okt)
Driftsregnskap
62 913
Driftsresultat
63 188
Driftsutgifter
67 301
Driftsinntekter
-4 113
Finansresultat
-275
Finansutgifter
5
Finansinntekter
-280

Regnskap
hittil 2014
60 262
60 397
63 343
-2 946
-135
13
-148

ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT

69 063
69 255
73 140
-3 885
-192
8
-200

70 170
70 764
75 354
-4 590
-594
6
-600

PROGNOSE
ÅRSAVVIK

1 108
1 510
2 215
-705
-402
-2
-400

Avvik Avvik forrige
i % mnd rapport
2%
841
2%
994
3%
1 983
15 %
-989
68 %
-152
-39 %
-2
67 %
-150

Hovedårsaken til mindreforbruket skyldes at IT- avdelingen melder om et mindreforbruk på rundt 2
mill. kroner. Lønnskostnadene blir lavere enn først antatt i påvente av nye lokaler og IKT samarbeid,
og også innkjøp er noe lavere enn budsjettert. IT- avdelingen har foreløpig ikke bemannet opp i det
tempo som var planlagt etter at kommunen har tatt over driftsansvaret for Lønns-, Personal- og
Økonomisystemene for 5 kommuner.
Manglende gebyrer og renteinntekter (ca 1 mill. kroner) i forbindelse med utfakturering i nytt
økonomisystem 1.halvår bidrar til å redusere mindreforbruket på området samlet.
Det jobbes med gjennomføring av en plan for omstilling og nedbemanning med løpende
personalplanlegging for de neste 4 årene sett under ett. En kombinasjon av langsiktige og kortsiktige
bemanningstiltak gjør at området i år vil ha lønnskostnader innenfor budsjetterte rammer.

Oppvekst og kultur (område 3)
Inneholder utgifter og inntekter i forbindelse med drift av skoler, barnehager, spesialpedagogiske
tiltak, SFO, bibliotek, kulturskole og tilskudd kulturformål . Barnevern, avlastning barn/unge med
spesielle behov, helsestasjonstjenester, utekontakt samt fritidstilbud til barn og unge er også
innlemmet i dette området. Årsprognosen viser et merforbruk på 6,8 mill. kroner.
Oppvekst og kultur
Alle tall i 1000 kr
Driftsregnskap
Driftsresultat
Driftsutgifter
Driftsinntekter
Finansresultat
Finansutgifter
Finansinntekter

Regnskap
2013 (pr okt)

Regnskap
hittil 2014

384 385

466 454

385 165

467 322

452 703

542 739

-67 538

-75 417

-780

-868

35

8

-815

-876

ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT

553 033
553 356
661 484
-108 128
-323
10
-333

546 266
546 445
651 022
-104 578
-179
10
-189

PROGNOSE
ÅRSAVVIK

-6 767
-6 911
-10 462
3 551
144
0
144

Avvik Avvik forrige
i % mnd rapport
-1 %
-10 413
-1 %
-10 438
-2 %
-11 239
-3 %
801
-80 %
25
0%
0
-76 %
25
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Den økonomiske prognosen er forbedret med 3,6 mill. kroner siden forrige rapportering. Dette
skyldes at svært mange enheter har redusert lønnsutgiftene gjennom høsten, en del
refusjonsinntekter er ikke brukt til vikarhjelp og barnehageinntektene er noe høyere enn budsjettert
som følge av ny sats og endrede barnegrupper. Det er nå også en nedgang i lønnsforbruk og utgifter
knyttet til spesialpedagogiske tiltak innenfor barnehageområdet.
Enhetene har gjennom året hatt som mål å holde budsjett, få til et overskudd om mulig og ellers
tilpasse driften til et nivå som gjør det er mulig å drifte innenfor økonomiske rammer i 2015.
Merforbruket på 6,8 mill skyldes merutgifter på kommunalt tilskudd til private barnehager,
opprettelse av flere private og kommunale barnehageplasser, økte tiltak barn og unge, fortsatt
ekstraordinært mange og dyre tiltak i barnevernet samt en økning i kostnadskrevende
avlastningstiltak/barneboliger for barn og unge. Det er også et avvik på kultur-området som skyldes
ekstraordinære utbetalinger av tilskudd samt bortfall av inntekter.

Helse og omsorg (område 4)
Kommunens største budsjettområde inneholder NAV, rus og psykiatri, institusjoner,
hjemmetjenester, tjenestetildelingskontor, kjøp av helse og omsorgstjenester og Ringerikskjøkken.
Årsprognosen viser et merforbruk på 17,8 mill. kroner.
Helse og omsorg
Alle tall i 1000 kr
Driftsregnskap
Driftsresultat
Driftsutgifter
Driftsinntekter
Finansresultat
Finansutgifter
Finansinntekter

Regnskap
2013 (pr okt)

Regnskap
hittil 2014

577 731

546 239

581 294

552 806

717 587

697 325

-136 293

-144 518

-3 563

-6 567

724

854

-4 286

-7 422

ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT

630 854
634 174
817 036
-182 862
-3 320
1 006
-4 326

613 098
613 296
780 876
-167 581
-198
450
-648

PROGNOSE
ÅRSAVVIK

-17 756
-20 878
-36 160
15 282
3 122
-556
3 678

Avvik Avvik forrige
i % mnd rapport
-3 %
-17 570
-3 %
-20 461
-5 %
-35 621
-9 %
15 160
-1578 %
2 891
-124 %
-302
-568 %
3 193

Det er kun små endringer i prognosen fra forrige månedsrapport. Det er noe lavere merforbruk i
driften (ca 1 mill. kroner), men dette blir oppveiet av at refusjonskrav rundt beboere på Hønen gård
bo- og mestringssenter har økt fra 1,6 mill. kroner til 2,7 mill. kroner. Statsbudsjettet som ble lagt
frem 8. oktober endrer på innslagspunktet for refusjon i tilknytning til ressurskrevende brukere. For
Ringerike kommune vil dette bety 1,8 mill. kroner lavere inntekter enn først antatt. Dette er
innarbeidet i prognosen.
Avviket skyldes fortsatt for høy aktivitet innen:
- hjemmetjenestene. Spesielt innenfor tjenesten BPA (brukerstyrt personlig ass.) har det vært en
økning, og det meldes om flere søknader til tjenesten.
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- kjøp av institusjonsplasser/plasser i omsorgsbolig. Holdes på et jevnt, men for høyt nivå i forhold til
budsjettet. Vanskelig å redusere antall plasser da kommunen mangler den kompetanse som er
nødvendig for å kunne plassere personene i egen kommune.
- kommunens egne institusjonstjenester melder samlet sett en prognose på 3 mill. i merforbruk.
Gjennomgang av turnusplaner, nedbemanning og fokus på lavere sykefravær er noen av tiltakene
som er igangsatt.
I tillegg har kommunen har fått refusjonskrav fra andre kommuner i forhold til oppholdsutgifter for
beboer på Hønen Gård bo- og mestringssenter(Blindehjemmet). Det er endringer i regelverket som
gjør at de nå krever tilbakebetalt oppholdsutgifter på 2,7 mill. kroner. Saken vil fra kommunens side
bli arbeidet videre med, men beløpet er lagt inn i prognosen.

Tekniske områder (område 5)
Inneholder brann og redning, miljø- og arealplanlegging, eiendomsforvaltning, vann og avløp,
byggtjenester og tjenester knyttet til vei, park og idrett. Årsprognosen viser et mindreforbruk på 1,9
mill. kroner.
Tekniske områder
Alle tall i 1000 kr
Driftsregnskap
Driftsresultat
Driftsutgifter
Driftsinntekter
Finansresultat
Finansutgifter
Finansinntekter

Regnskap
2013 (pr okt)

Regnskap
hittil 2014

114 279

119 575

114 589

119 936

244 609

264 093

-130 020

-144 156

-310

-362

11

17

-321

-379

ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT

176 648
175 116
336 186
-161 070
1 532
1 532
0

178 548
177 376
339 716
-162 340
1 172
1 172
0

PROGNOSE
ÅRSAVVIK

1 900
2 260
3 530
-1 270
-360
-360
0

Avvik Avvik forrige
i % mnd rapport
1%
1 988
1%
2 349
1%
3 400
1%
-1 051
-31 %
-360
-31 %
-360

0

Energikostnadene er lavere enn budsjettert og det ligger an til mindreforbruk på deler av lønnsbudsjettet på teknisk. Ved miljø- og arealforvaltningen er det negativt avvik på lønn samt at
gebyrinntektene er lavere enn budsjettert. Rådmannen vil i tråd med forslag til budsjett 2015 komme
tilbake med en egen sak vedr gebyrene på miljø- og arealforvaltningen. Dette sammen med
sommerens ekstrautfordringer med mange uttrykninger i forbindelse med brann og
kjelleroversvømmelser dekkes fortsatt innenfor tildelte rammer for området som helhet.
Fra 1.januar 2015 organiseres eiendomsområdet og kommunaltekniske tjenester (vei, vann, avløp,
park/idrett mm) etter en bestiller/utfører-modell. Arbeidet med ansettelse av nye enhetsledere er i
gang.
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Avsetninger og overføringer (område 7)
Inneholder sentrale avsetninger til reguleringspremie (pensjonsutgift), tilskudd kirkelig fellesråd og
andre tilskudd/ avsetninger. Årsprognosen anslår et merforbruk på 2 mill. kroner.
Avsetninger og overføringer
Alle tall i 1000 kr
Driftsregnskap
Driftsresultat
Driftsutgifter
Driftsinntekter
Finansresultat
Finansutgifter
Finansinntekter

Regnskap
2013 (pr okt)

Regnskap
hittil 2014

-2 227

-11 052

1 822

-4 438

5 558

-171

-3 736

-4 268

-4 049

-6 614

203

124

-4 252

-6 738

ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT

-31 132
-31 132
-31 079
-54
0
50 000
-50 000

-33 132
-33 132
-33 079
-54
0
50 000
-50 000

PROGNOSE
ÅRSAVVIK

Avvik Avvik forrige
i % mnd rapport
-2 000
6%
-2 000
-2 000
6%
-2 000
-2 000
6%
-2 000
0
0%
0

0
0
0

0%
0%

0
0
0

Det knyttes en viss usikkerhet til prognosen helt frem til aktuaroppgave foreligger i januar 2015 og
regnskapsmessige disposisjoner er gjennomført i avslutningen av årsregnskapet. Foreløpige
beregninger antyder et merforbruk i forbindelse med pensjonsutgifter, i denne prognosen anslått til
ca 2 mill. kroner.

Skatt, rammetilskudd mv. (område 8)
Her samles alle kommunens sentrale inntekter som skatt på formue og inntekt, rammetilskudd,
inntektsutgjevning, eiendomsskatt, mva-kompensasjon og lignende. Årsprognosen viser et negativt
avvik på 5,2 mill. kroner.
Skatt, rammetilskudd mv.
Alle tall i 1000 kr
Driftsregnskap
Driftsresultat
Driftsutgifter
Driftsinntekter
Finansresultat
Finansutgifter
Finansinntekter

Regnskap
2013 (pr okt)

Regnskap
hittil 2014

-1 218 748

-1 236 758

-1 218 748

-1 236 758

17

17

-1 218 765

-1 236 775

0

0

0

0

0

0

ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT

-1 473 729
-1 473 729
207
-1 473 936
0
0
0

-1 478 969
-1 478 969
207
-1 479 176
0
0
0

PROGNOSE
ÅRSAVVIK

Avvik Avvik forrige
i % mnd rapport
-5 240
0%
-5 240
-5 240
0%
-5 240
0
0%
0
-5 240
0%
-5 240

0
0
0

0
0
0

Kommunestyret vedtok i april å senke skatteanslaget med 26 mill. kroner i en budsjettregulering og
skatteinntektene ser ut til å bli omtrent som revidert budsjett. Skatteveksten for landet påvirker
kommunens inntekter gjennom inntektsutgjevningen. Statsbudsjettet som ble fremlagt 8. oktober
anslår en skattevekst for landet i år på 2,4 % sammenlignet med 2013. Dette er lavere enn forventet,
og vil gi Ringerike 8 mill. kroner lavere inntekter enn budsjettert. Dette er lagt inn i prognosen.
Ringerike kommune er tildelt 2 mill. kroner i ekstra skjønnsmidler fra Fylkesmannen, som ikke er
budsjettert, og mottar i tillegg 0,8 mill. kroner mer enn budsjettert i vertskommunetilskudd i 2014.
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Renter, avdrag mm (område 9)
Størstedelen av kommunens finanstransaksjoner er samlet på dette området; renteinntekter,
renteutgifter, låneavdrag, utbytte fra selskaper og lignende. Årsprognosen viser 32,2 mill. kroner i
høyere inntekter enn budsjettert.
Renter, avdrag mm
Alle tall i 1000 kr
Driftsregnskap
Driftsresultat
Driftsutgifter
Driftsinntekter
Finansresultat
Finansutgifter
Finansinntekter

Regnskap
2013 (pr okt)

Regnskap
hittil 2014

33 881

8 389

33

321

25

321

8

0

33 848

8 068

94 723

48 976

-60 875

-40 908

ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT

43 566
0
0
0
43 566
87 983
-44 417

75 766
0
0
0
75 766
92 983
-17 217

PROGNOSE
ÅRSAVVIK

Avvik Avvik forrige
i % mnd rapport
32 200
42 %
32 200

0
0
0
32 200
5 000
27 200

42 %
5%
-158 %

Årsaken til avviket skyldes i all hovedsak et høyere utbytte fra Ringeriks-Kraft AS enn budsjettert,
gevinst ved salg av aksjeandeler i RiK til KLP og noe lavere renteutgifter enn budsjettert.

6. Likviditetssituasjonen
Ringerike kommune er i en presset likviditetssituasjon, og for å være sikker på og til enhver tid kunne
betale sine forpliktelser er det videreført en driftskreditt på 150 mill. kroner knyttet til konsernkontoen. Kontokreditten har ikke vært brukt i oktober.
Salget av aksjer i Ringeriks- Kraft AS har bedret likviditetssituasjonen noe og 121 mill. kroner av
salgssummen er satt på sparekontoer i Sparebank1 Ringerike og Hadeland (111 mill. kroner) og KLP
(10 mill. kroner). Årets låneopptak vil gjennomføres i november/ desember. Dette for å unngå
unødige renteutgifter. Likviditetsanalyser viser foreløpig at kontokreditten kan komme i bruk i
desember.
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0
0
0
32 200
5 000
27 200

RINGERIKE KOMMUNE
Månedsrapport – oktober 2014
7. Bemanningsutvikling
Det gjennomføres flere tiltak i 2014 for å tilpasse kommunens utgifter til inntektsnivået. I dette
arbeidet vil det være fokus på antall årsverk og sikre at organisasjonen holder seg til lover og
regelverk i dette omstillingsarbeidet.
Årsrapporten til Ringerike kommune viser at antall årsverk ble redusert i 2013 fra 1858 ved
inngangen av året til 1854 ved utgangen av året. Antall ansatte ble redusert i samme periode fra
2526 til 2254.
Status så langt i 2014 ser slik ut:

Dato: 01.01.2014 12.07.2014 12.10.2014
Antall årsverk
Antall ansatte

1854
2254

1809
2317

1771
2253

Tabellen viser en nedgang hittil i år på 83 årsverk ved utlønning i oktober. Samtidig er antall ansatte
redusert med kun en, noe som antyder at flere ansatte har deltidsstillinger nå enn ved starten av
året.
01.01.2014 var antall ansatte med deltidsstilling 1211 som tilsvarer 54 % av totalt antall ansatte. I
september 2014 var antallet 1309 som tilsvarer 58 % av totalt antall ansatte.
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Finansreglement for Ringerike kommune

1 Innledning
Kommunestyret skal gi regler for kommunens finansforvaltning jfr. Kommuneloven
§ 52 (sitat).
1. Kommunestyret og fylkestinget skal selv gi regler for kommunens eller
fylkeskommunens finansforvaltning.
Reglementet skal vedtas minst en gang i hver kommunestyre- og
fylkestingsperiode.
2. Departementet kan i forskrift gi nærmere regler om disposisjoner som
innebærer finansiell risiko.
3. Kommuner og fylkeskommuner skal forvalte sine midler slik at tilfredsstillende
avkastning kan oppnås, uten at det innebærer vesentlig finansiell risiko, og
under hensyn til at kommunen og fylkeskommunen skal ha midler til å dekke
sine betalingsforpliktelser ved forfall.
Reglementet skal omfatte følgende forvaltningsområder:
a) Ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål. Ved slik forvaltning
skal det legges vekt på lav finansiell risiko og høy likviditet.
b) Plassering og forvaltning av langsiktige finansielle aktiva adskilt fra kommunens
midler beregnet for driftsformål.
c) Forvaltning av gjeldsporteføljen og øvrige finansieringsavtaler, herunder også
metoder og rutiner ved opptak av lån.
Under hvert enkelt forvaltningsområde skal reglementet som minimum angi:
a) Formålet med forvaltningen.
b) Hva som regnes som langsiktige finansielle aktiva.
c) Rammer og begrensninger for forvaltningen av de ulike forvaltningstyper
som angitt ovenfor, herunder tillatt risikonivå, krav til risikospredning og
tillatte finansielle instrumenter.
d) Tidspunkt for og innhold i statusrapporteringen for finansforvaltningen.
e) Håndtering av avvik fra finansreglementet.
Reglementet erstatter gjeldende finansreglement for Ringerike kommune vedtatt av
kommunestyret 24.06.2010, sak 61/10.
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1.1 Formål med kommunens finansreglement
Reglementet skal gi rammer og retningslinjer for kommunens finansforvaltning.
Reglementet gir en samlet oversikt over de rammer og begrensninger som gjelder,
og underliggende fullmakter, instrukser og rutiner som hjemles i reglementet.
Reglementet skal ivareta grunnprinsippet i kommunelovens formålsbestemmelse
om optimal utnyttelse av kommunens tilgjengelige ressurser med sikte på å kunne
gi kommunens innbyggere best mulig tjenestetilbud.
Reglementet definerer de avkastnings- og risikonivå som er akseptable for
plasseringer og forvaltning av likvide midler og midler beregnet for driftsformål,
opptak av lån/gjeldsforvaltning og plassering og forvaltning av langsiktige
finansielle aktiva.
Kommunestyret skal gjennom tertialrapporteringen føre tilsyn med at rammer og
retningslinjer blir fulgt. Siden finansrapporteringen har et eget og spesifikt formål
og er hjemlet i egne bestemmelser, skal det utarbeides egen separat rapport på
finansområdet i forbindelse med årsrapporten.
Reglementet dekker hele kommunens finansforvaltning, og er gjeldende til
kommunestyret vedtar nytt reglement.

1.2 Hjemmel
Foreliggende finansstrategi oppfyller de krav som er satt til kommunens
finansforvaltning etter Kommunelovens § 52 samt ny forskrift om kommuners og
fylkeskommuners finansforvaltning fastsatt av Kommunal- og
regionaldepartementet 9. Juni 2009.

1.3 Ansvar og fullmakter
Kommunestyret vedtar finansreglementet og skal således være et retningsgivende
og kontrollerende utvalg.
Kommunestyret delegerer følgende fullmakter til rådmannen:




Plassering og forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for
driftsformål, jfr. kapittel 3.
Plassering og forvaltning av langsiktige finansielle aktiva adskilt fra kommunens
midler beregnet for driftsformål, jfr. kapittel 4.
Forvaltning av gjeldsporteføljen og øvrige finansieringsavtaler, jfr. kapittel 5.

Innenfor de rammer og retningslinjer som følger av finansreglementet fastsetter
rådmannen en detaljert instruks og rutiner for forvaltningen.
Rådmannen kan delegere sine fullmakter videre innen administrasjonen (jfr.
kommunens delegasjonsreglement).
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1.4 Kvalitetssikring
Finansforskriften pålegger kommunestyret å benytte uavhengig kompetanse for å
vurdere om finansreglementet legger rammer for en finansforvaltning som er i tråd
med kommunelovens regler og reglene i finansforskriften. I tillegg skal uavhengig
kompetanse vurdere rutinene for vurdering og håndtering av finansiell risiko, og
rutiner for å avdekke avvik fra finansreglementet.
Med uavhengig kompetanse menes kompetanse som er uavhengig av
kommuneadministrasjonen og som ikke er knyttet til de miljøer som skal forvalte
kommunens portefølje.
Rådmannen delegeres ansvar for at slike vurderinger innhentes, eksternt eller
gjennom kommunerevisjonen. Det rapporteres på utført kvalitetssikring av rutinene
som en del av den årlige rapporteringen.

2 Overordnet finansiell strategi
Med utgangspunkt i kommunelovens grunnprinsipper om optimal utnyttelse av
tilgjengelige ressurser og med sikte på å kunne gi et best mulig stabilt
tjenestetilbud, skal finansforvaltningen:


sikre at Ringerike kommune til enhver tid har tilstrekkelig likviditet til
dekning av løpende betalingsforpliktelser.



sikre stor grad av forutsigbarhet i kommunens finansielle stilling. Strategien
skal bidra til stabilitet og langsiktig finansforvaltning.



sikre en helhet hvor en søker å oppnå en rimelig avkastning samt stabile og
lave netto finansutgifter innenfor definerte risikorammer.



være slik at kommunen ikke investerer i kompliserte produkter som krever
daglig oppfølging eller pådra seg finansiell risiko utover rammen som er
vedtatt i dette reglementet.



sikre en god langsiktig avkastning med akseptabel risiko på forvaltning av
langsiktige finansielle aktiva («Fossefondet»).
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3 Plassering og forvaltning av ledig likviditet og
andre midler beregnet for driftsformål
3.1 Formålet med forvaltningen av ledig likviditet
Etter Kommunelovens § 52 nr. 3 skal kommunen ha midler til å dekke sine
betalingsforpliktelser til forfall. Kommunen må vurdere hvor mye likvide midler som
er nødvendig for å dekke utbetalinger. Med likvider menes kontanter,
bankinnskudd, trekkrettigheter og verdipapirer med en gjenstående løpetid på inntil
3 måneder.
Det er en forutsetning for forvaltningen av kommunens likvide midler at det
foreligger prognose for utviklingen av kommunens likviditetsbehov for det aktuelle
budsjettår. Prognosen skal minimum vise forventet likviditetsbehov pr. måned.
Ved forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål skal det
legges vekt på lav finansiell risiko og høy likviditet.
Med ledig likviditet til driftsformål menes:







Løpende inntekter som skal dekke løpende utgifter.
En andel av midler på disposisjonsfond eller ubundet investeringsfond.
Ubrukte øremerkete drifts- og investeringstilskudd.
Midler på selvkostfond.
Midler på bundne fond, hvor det eventuelt er fastsatt krav om at midler skal
være disponible til enhver tid.
Ubrukte lånemidler, herunder ubrukte lånemidler tatt opp til eget lånefond.

Sammensetning av kommunens likvide kortsiktige midler
Kommunens likvide midler vil bestå av følgende deler:
Driftslikviditeten; skal sikre det behov for likviditet som oppstår som følge av
tidsforskjell mellom inn- og utbetalinger. Driftslikviditeten inkluderer trekkrettighet i
konsernkontosystemet.
Overskuddslikviditet: kortsiktig likviditetsoverskudd bestående av likvide midler
utover den nødvendige driftslikviditet.
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3.2 Rammer og begrensninger for forvaltning av ledig
likviditet og andre midler beregnet for driftsformål
Rådmannen gis fullmakt til å plassere kommunens midler til driftsformål (herunder
ledig likviditet) i bankinnskudd, pengemarkedsfond og rentebærende verdipapirer
med kort løpetid. Alle plasseringer skal gjøres i norske kroner (NOK).
Kommunen kan inngå rammeavtale for å ivareta det løpende behov for
banktjenester. Ved valg av hovedbankforbindelse stilles det krav om minimum
internasjonal kredittrating A- eller tilsvarende kredittvurdering. Det kan gjøres
avtale om trekkrettighet.
Driftslikviditeten skal som hovedregel plasseres innenfor konsernkonto hos den
bank hvor slik avtale er inngått eller som øvrige løpende oppsigelig bankinnskudd i
banker spesifisert iht 3.3.
Plassering av kommunens overskuddslikviditet kan gjøres innenfor den
investeringshorisont som avdekkes via likviditetsprognosen. For plassering av
kommunens overskuddslikviditet skal en forsøke å begrense kursrisikoen til et
minimum. Overskuddslikviditet plasseres på bankkonti, pengemarkedsfond eller
rentebærende verdipapirer. Overskuddslikviditet kan ikke plasseres i aksjer eller
grunnfondsbevis eller verdipapirfond som inneholder denne type instrumenter.
Kommunen kan benytte følgende aktivaklasser og enkeltplasseringer med rammer
som angitt:
Plasseringsalternativ
Innskudd i bank

Rammer
Inntil 100 %

Andeler i enkeltsertifikater og
pengemarkedsfond (0-1 år)

Inntil 100 %

Avkastningsmål
Hovedbankavtalen
Statsobligasjoner
(0,25 år)

Innskudd i bank
Kommunen kan plassere midler i norske finansinstitusjoner og utenlandske
finansinstitusjoner etablert i Norge. Ved plassering i utenlandske finansinstitusjoner
skal innskuddene være sikret på nivå med innskudd i norske banker (opptil 2
millioner kroner gjennom Bankenes sikringsfond).
Ved avkastningsmål bør det i løpet av plasseringsperioden oppnås en
meravkastning utover den avkastning som ville vært oppnådd ved plassering på
konsernkonto i tråd med bankavtalen.
Plassering i enkeltsertifikater og pengemarkedsfond
Ved plassering i enkeltinstrumenter skal det sørges for spredning på flere
utstedere. Eksponering av utsteder (enkeltselskaper) skal ikke utgjøre mer en 30%
av totale likvide midler plassert.
Ved sammenligningsindeks skal det benyttes Oslo børs statsobligasjonsindeks med
fast durasjon 0,25 år (ST1X).
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3.3 Finansiell risiko
Forvaltningen skal forgå på en slik måte at kommunen ikke påføres vesentlig
finansiell risiko. Slik risiko kan være kredittrisiko, renterisiko, likviditetsrisiko m.v.
Ulike typer finansielle risiki er definert i felles punkt under avsnitt 10.
Likviditet og kredittvurdering
Bankinnskudd kan gjøres hos banker med kredittrating BBB eller bedre og en
forvaltningskapital på minimum 10 milliarder kroner. Størrelsen på kommunens
innskudd skal vurderes i forhold til bankens størrelse.
Sertifikater og obligasjoner skal være utstedt av solide norske foretak med en
kredittrating tilsvarende Standard & Poors BBB- eller bedre.
Verdipapirfond skal være eksponert mot selskaper med kredittrating BBB- eller
bedre (Investment Grade). Det skal ikke være begrensninger på uttaksretten i
valgte verdipapirfond, og midlene skal alltid være tilgjengelige på få dager.

3.4 Risikospredning
Det skal sørges for tilstrekkelig spredning på flere utstedere både hva angår
plassering i bank, enkeltinstrumenter og fond.

3.5 Rutiner for rapportering
Se eget felles avsnitt for rapportering under kapittel 7.
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4 Forvaltning av langsiktige finansielle aktiva
Plassering og forvaltning av langsiktige finansielle aktiva, adskilt fra kommunens
midler beregnet for driftsformål, skiller seg fra sistnevnte ved at forvaltningen av
disse midlene ikke er utslagsgivende for kommunens tjenesteproduksjon på kort
sikt. Kommunen skal ved slik forvaltning fokusere på langsiktig avkastning og
mindre på kortsiktige svingninger. Det skal likevel ikke tas finansiell risiko som
anses vesentlig jfr. Kommunelovens § 52 nr. 3.
Ringerike kommunes langsiktige finansielle aktiva består av «Fossefondet»:



Grunnkapital i Fossefondet utgjør kr 121.097.400 som kommunen fikk som
oppgjør etter salg av aksjer i Ringeriks- Kraft AS i 2014.
Realverdikapitalen i Fossefondet vil være grunnkapital samt akkumulerte
avsetninger som blir gjort for å bevare realverdien av Fossefondet.

4.1 Formålet med forvaltningen
Ringerike kommune har som formål å forvalte de langsiktige finansielle aktiva på
slik måte at kommunen over tid får en god avkastning som skal komme både
dagens og fremtidige innbyggere til gode.
Investeringshorisont
For forvaltningen av Fossefondet skal kommunen ha en rullerende investeringshorisont på 10 år. Samtidig skal en søke å oppnå en tilfredsstillende årlig bokført
avkastning.
Begrensninger på uttak fra den langsiktige forvaltningen
Uttak av midler skal fortrinnsvis skje uten at det reduserer realverdien på langsiktig
investert kapital.

4.2 Rammer for plassering av langsiktig finansielle aktiva
Plassering av langsiktige finansielle aktiva har som formål å forvalte frigjort kapital
fra salg av eiendommer og andre midler etter kommunestyrets vedtak, og sikre en
langsiktig avkastning som kan bidra til å gi innbyggerne et godt tjenestetilbud. Det
styres etter en langsiktig investeringshorisont, samtidig som en søker en rimelig
avkastning.
Fossefondet skal ikke benyttes til å finansiere investeringer eller nedbetale gjeld.
Fossefondet er sparekapital som skal gi avkastning over tid.
Midlene skal til enhver tid forvaltes etter kriteriene:





Likviditet
Avkastning
Sikkerhet
Risikospredning
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Investeringene skal skje i børsnoterte verdipapirer med rimelig god omsetning og
andre papirer med tilsvarende god likviditet. Likviditetsrisikoen reduseres ved å øke
andelen statspapirer i porteføljen, da disse er mer likvide enn andre rentebærende
papirer.
Kommunestyret definerer selv årlig mål for avkastningen i Fossefondet, jf
reglementets kapittel 4.3.
Det tolereres enn viss risiko i investeringsporteføljen for å oppnå det fastsatte
avkastningsmålet. Kommunestyret skal selv definere rammene for hvilken risiko
som skal tas gjennom dette reglementet.
Kommunen skal ha en fordeling på plassering av Fossefondet basert på en nøytral
posisjon i markedet, og med minimums- og maksimumsrammer for taktisk
aktivaallokering. Kommunestyret definerer selv disse nivåene, jf reglementets
kapittel 4.5.

4.3 Avkastningsmål og benyttelse
Fossefondets forventede realavkastning fastsettes årlig av kommunestyret i
forbindelse med behandling av handlingsprogrammet og budsjett for kommende år.
Avkastningen skal benyttes til, i prioritert rekkefølge:
1. Tilbakebetaling av tidligere års driftsunderskudd eller dekke et eventuelt
driftsunderskudd inneværende regnskapsår.
2. Opprettholde realverdien av Fossefondet ved at det avsettes til Fossefondet –
avsettes et beløp til Fossefondet tilsvarende SSB’s konsumprisindeks (KPI)
med utgangspunkt i verdien på fondet pr 31.12 året før.
3. Eventuell meravkastning utover dette avsettes som bufferkapital.
4. Anses bufferkapital som tilstrekkelig skal eventuell meravkastning (utover
punktene 1 og 2) avsettes til vedtatte investeringer.
Bufferkapital bør ikke anses som tilstrekkelig før den utgjør minst 15 % av
Fossefondets realverdikapital.
Dersom det et år ikke er tilstrekkelig realavkastning til å opprettholde realverdien
av Fossefondet (punkt 2) skal det likevel avsettes til Fossefondet- realverdikapital
ved at bufferkapital benyttes til avsetningen.
Kommunestyret selv kan bestemme at bufferkapital også kan benyttes til
investeringer dersom det viser seg at avkastning beregnet til vedtatte investeringer
(punkt 4) blir lavere enn budsjettert.
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4.4 Finansiell risiko - risikoklasser
Ulike typer finansielle risiki er definert i felles punkt under avsnitt 10.
Følgende instrumenter er tilgjengelig for inkludering i en forvaltningsportefølje:
Risikoklasse 1



Obligasjoner/ sertifikater utstedt av stat eller foretak med statsgaranti
innenfor OECD
Statsobligasjonsfond

Risikoklasse 2





Obligasjoner med fortrinnsrett
Obligasjoner/ sertifikater utstedt av statsforetak, fylkeskommuner,
kommuner, kraftverk med garanti fra kommune/ fylkeskommune, banker,
forsikringsselskap og kredittforetak.
Innskudd i banker
Verdipapirfond med tilsvarende risiko

Risikoklasse 3



Obligasjoner/ sertifikater utstedt av industriforetak med kredittrating BBB
eller bedre
Verdipapirfond med tilsvarende risiko

Risikoklasse 4





Aksjefond
Ansvarlige lån
Kombinasjonsfond
Infrastruktur og eiendom

Risikoklasse 5





Enkeltaksjer
Grunnfondsbevis
High yield obligasjoner
Private equity og strukturerte produkter/ obligasjoner med ikke- lineær
kredittrisiko

Risikoklasse 6




Valutatrading
Krafttrading
Gearede produkter (forvaltet beløp settes høyere enn innskutt egenkapital)
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Ringerike kommune skal ha følgende plasseringsbegrensninger basert på
risikoklasser:





Minimum 20 % av total forvaltningskapital skal være plassert med
risikoklasse 1 eller 2.
Maksimalt 30 % av total forvaltningskapital skal være plassert med
risikoklasse 3.
Maksimalt 60 % av total forvaltningskapital skal være plassert med
risikoklasse 4.
Kapital skal ikke plasseres med risikoklasse 5 eller 6.

I den grad høyere risikoklasse ikke er utnyttet fullt ut, skal tilsvarende «ledig»
andel kunne øke rammer for klasse med lavere risiko med de begrensninger som
følger av reglementets kapittel 4.5 om aktivafordeling.
Forvaltningen bør fordeles på flere av de tillatte aktivaklasser for å sikre en god
diversifisering. Kommunen skal legge vekt på å benytte forvaltere med et
investeringsmandat og risikoprofil som passer med kommunens
investeringsstrategi.
Kommunen skal ha en lav til moderat risikoprofil med fokus på å redusere i hvilken
grad endringer i finansmarkedene vil påvirke kommunens finansielle stilling.
Ved bruk av utenlandske rentepapirer/ rentefond skal plasseringen valutasikres til
norske kroner (NOK)
Ved plassering i utenlandske aksjefond skal valutasikring til norske kroner (NOK)
vurderes, og eventuelle valutaterminer skal maksimalt ha 12 måneders løpetid.

4.5 Strategi for aktivaallokering
Plassering av Fossefondet i markedet skal fordeles på hovedgrupper av finansielle
eiendeler (aktivaklasser) i henhold til følgende valgte strategi:
Aktivaklasser
Renteinstrumenter:
Pengemarked/ bankinnskudd
Obligasjoner
Egenkapitalinstrumenter:
Norske aksjer
Globale aksjer

Minimum
40 %
10 %
30 %

Nøytral
60 %
20 %
40 %

10 %
0%
10 %

40 %
10 %
30 %

Maksimum
90 %
30 %
60 %
60 %
20 %
40 %

Ulik prisutvikling mellom aktivaklassene vil over tid føre til at de faktiske vektene
endrer seg, og avviker fra de strategiske vektene kommunestyret har bestemt.
Rebalansering av porteføljen skal da foretas ved kjøp eller salg av aktiva for å
bringe vektene tilbake innenfor vedtatt strategi. En slik rebalansering medfører
transaksjonskostnader og skal begrenses i antall. Rebalansering skal foretas
dersom minimums- og maksimumsgrensene brytes og ellers vurderes i forbindelse
med rapportering om finansforvaltningen.
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4.6 Rutiner for rapportering
Se eget felles avsnitt for rapportering under kapittel 7.

5 Forvaltning av gjeldsporteføljen og øvrige
finansieringsavtaler
5.1 Formål med låneforvaltningen
Formålet med forvaltning av gjeldsporteføljen og øvrig finansavtaler er å skaffe
kommunen finansiering til gunstigst mulig betingelser, uten at man påføres
vesentlig finansiell risiko.

5.2 Rammer og begrensninger for låneforvaltningen
Sammensetning og risiko
Kommunestyret fatter vedtak om opptak av nye lån i budsjettåret. Slikt vedtak skal
som minimum angi lånebeløp fordelt på rentable og ikke- rentable investeringer.
Tidspunkt for låneopptak skal vurderes opp mot likviditetsbehov, vedtatte
investeringsbudsjett og forventninger om fremtidig renteutvikling.
Låneopptak skal gjøres i norske kroner (NOK).
Låneopptak skal søkes gjennomført til markedets gunstigste betingelser. Det skal
normalt innhentes konkurrerende tilbud, jf forskrift om offentlige innkjøp § 1–3.
Låneopptak gjøres fortrinnsvis som direkte lån i offentlige og private finansinstitusjoner. Det er adgang til å legge ut lån i sertifikat- og obligasjonsmarkedet.
Låneporteføljen bør bestå av færrest mulig lån, dog slik at refinansieringsrisikoen
begrenses. Generelt skal følgende gjelde:


Enkeltlån bør normalt ikke utgjøre mer enn 30 % av den samlede
låneporteføljen.



Lån med forfall inntil 1 år frem i tid skal maksimalt utgjøre 40 % av den
samlede låneporteføljen.

Ved refinansiering og opptak av nye lån skal eventuelt rentebinding skje slik at
renterisikoen for kommunens netto gjeld holdes innenfor fastsatte rammer og
målsettinger fastsatt av kommunestyret i den årlige budsjettbehandlingen.
Finansieringskilder
Ved opptak av lån kan kommunen ta i bruk alle tilgjengelige finansieringskilder.
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Fullmakter ved låneopptak
Innenfor de generelle retningslinjer som følger av dette dokument delegeres
følgende fullmakter til rådmannen ved låneopptak:






Gjennomføre opptak av lån etter lovlig vedtak fattet av kommunestyret.
Gjennomføre refinansiering av eksisterende lån.
Godkjenne nye rentebetingelser på forfalte lån.
Fullmakt til å underskrive lånedokumenter.

5.3 Risiko og risikospredning
Kommunens gjeldsforvaltning skal ivaretas slik at kommunen ikke påføres vesentlig
finansiell risiko. Med finansiell risiko menes i denne sammenheng; usikkerhet mht
fremtidig lånekostnad for kommunens gjeldsportefølje.
Det skal bygges en låneportefølje med ulik tid til forfall, slik at kommunen ikke
opplever et (re)finansieringsproblem dersom rentenivået endres betydelig.
Låneporteføljen bør ha en sammensetning av lån med ulik rentebinding. Styring av
låneporteføljen skal skje ved å optimalisere låneopptak og rentebindingsperiode i
forhold til oppfatning om fremtidig renteutvikling og innenfor et akseptabelt
risikonivå gitt et overordnet ønske om forutsigbarhet og stabilitet i lånekostnader.
Forvaltningen legges opp i henhold til følgende:




Refinansieringsrisiko skal reduseres ved å spre tidspunkt for renteregulering/
forfall.
Gjennomsnittlig rentebinding (durasjon – vektet renteløpetid) på samlet
rentebærende gjeld skal til en hver tid være mellom 1 og 5 år.
Gjeldsporteføljen skal ha en fastrenteandel på minimum 25 % og maksimalt
75 % (lån med rentebinding 1 år frem i tid og over).

For å oppnå ønsket rentebinding kan kommunen ta i bruk rentesikringsinstrumenter
som; fremtidige renteavtaler (FRA) og rentebytteavtaler (SWAP). Rentesikringsinstrumentene kan benyttes i den hensikt å endre renteeksponeringen for
kommunens lånegjeld. Det skal kun benyttes større banker med bred dokumentert
erfaring innenfor finansielle derivater som motpart ved slike kontrakter. Hensikten
bak hver derivatkontrakt skal dokumenteres og kontrakten skal knyttes til
underliggende lån eller låneportefølje.

5.4 Rutiner for rapportering
Se eget felles avsnitt for rapportering under kapittel 7.

14

Finansreglement for Ringerike kommune

6 Etiske retningslinjer
Ringerike kommune skal ikke foreta investeringer i selskaper eller
investeringsprodukter der det anses å være en uakseptabel risiko for å medvirke
til:






Grove eller systematiske krenkelser av menneskerettighetene som for
eksempel drap, tortur, frihetsberøvelse, tvangsarbeid, de verste former for
barnearbeid og annen utnytting av barn.
Alvorlige krenkelser av individets rettigheter i krig eller konfliktsituasjoner.
Alvorlig miljøskade.
Grov korrupsjon.
Andre særlige grove brudd på grunnleggende etiske normer.

Ringerike kommune skal ikke gjennomføre egne analyser for å sikre at de etiske
retningslinjene blir oppfylt, men støtte seg til tilgjengelig dokumentasjon fra
anerkjente nasjonale og internasjonale analysemiljøer. Dersom kommunen blir
gjort oppmerksom på at det hos en forvalter er plasseringer i selskaper med en
uakseptabel etisk profil skal dette tas opp til diskusjon med forvalteren. Plassering
foretatt av forvalteren kan da opphøre, eller at kommunen trekker seg ut av det
aktuelle produkt hos forvalteren.

7 Rapportering
Kommunestyret er ansvarlig for kommunens finansforvaltning og skal, dersom ikke
annet er bestemt, motta rapport hvert tertial. Årsrapporten skal utgjøre en separat
rapport vedrørende finansforvaltningen adskilt fra den ordinære årsberetningen.
Formålet med rapporteringen er å informere om finansforvaltningens faktiske
resultater og resultat i forhold til relevant sammenligningsindeks, samt
finansforvaltningens eksponering i forhold til de rammer og retningslinjer som er
fastsatt i strategien.
Rapporteringen skal videre angi hvor høy risikoprofilen er på rapporteringstidspunktet, absolutt og relativt, samt hvordan risikoen fordeler seg. Rapporten skal
vise tall samlet og for henholdsvis kortsiktig plassering, langsiktig plassering og
gjeld siste tertial og hittil i år.
Videre skal det rapporteres om vesentlige endringer i markedet, herunder en
vurdering av hvilken betydning dette har for kommunen. Det skal også rapporteres
om endringer i den finansielle risiko som kommunen er utsatt for, og det skal gis en
vurdering av dette.
Dersom det oppstår avvik mellom kravene i finansreglementet og den faktiske
forvaltning, skal dette angis i rapporten. Det bør angis hvordan avviket håndteres.
Ved vesentlige endringer i finansmarkedene som gjør det nødvendig å foreta store
tilpasninger av finansporteføljen, skal formannskapet straks orienteres.
Årsapporten skal inneholde en egen redegjørelse for hvordan kommunens
finansportefølje har blitt forvaltet i det aktuelle regnskapsår. Herunder skal
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vesentlige endringer i finansporteføljens sammensetning og risikoprofil presiseres
særskilt. Redegjørelsen skal inneholde en evaluering av porteføljens avkastning i
forhold til relevant sammenligningsindeks.
Rådmannen har ansvar for etablering av rutiner for vurdering og håndtering av
finansiell risiko, og rutiner for å avdekke avvik fra finansreglementet.

8 Internkontroll
8.1 Administrative rutiner for internkontroll
Rådmannen skal sørge for at Ringerike kommune har kunnskap om
finansforvaltning som til enhver tid er tilstrekkelig for at kommunen kan utøve sin
finansforvaltning i tråd med reglementet, jf finansforskriften § 3 tredje ledd.
Kommunestyret pålegger rådmannen å utarbeide administrative rutiner som sørger
for at finansforvaltningen utøves i tråd med kommunens finansreglement,
gjeldende lover og forskrifter, og at finansforvaltningen er gjenstand for
betryggende kontroll.
Rådmannen skal utarbeide egne administrative rutiner for følgende forhold:






Prosedyrer og retningslinjer for vurdering av alle typer av finansiell risiko i
finansielle avtaler før avtaleinngåelse
Prosedyrer og retningslinjer for forsvarlig og betryggende saksutredning før
avtaler inngås
Prosedyrer og retningslinjer for overvåking og vurdering av utviklingen av
den finansielle risikoen kommunen er utsatt for, og forholdet til tillatt
risikonivå og krav til risikospredning fastsatt i reglementet
Prosedyrer og retningslinjer for cash- management og kontohold
Prosedyrer og retningslinjer for dokumentasjon av derivat- kontrakter

8.2 Avvik
Planlagt fravikelse av finansreglementet skal ikke forekomme. Dersom
finansforvaltningen skal innrettes på en annen måte enn det reglementet tilsier,
krever dette at kommunestyret endrer reglementet.
Ved konstatering av avvik mellom faktisk finansforvaltning og finansreglementets
rammer, skal slikt avvik umiddelbart lukkes. Eventuell økonomisk konsekvens av
avviket, dersom dette er større enn 5 mill. kroner, skal, sammen med årsak til
avviket, rapporteres uten ugrunnet opphold til formannskapet.
Dersom realavkastningen avviker fra det budsjetterte, og rådmannen forventer at
dette ikke kan rettes opp i løpet av budsjettåret, skal rådmannen melde dette til
kommunestyret som må foreta endringer i budsjettet, jf Kommuneloven § 47 nr 2.
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9 Bruk av ekstern kompetanse
Aktiviteten i kommunens finansforvaltning skal konkurranseutsettes i henhold til lov
om offentlige anskaffelser med tilhørende forskrifter samt kommunens egne
innkjøpsbestemmelser. Dette gjelder all form for eksterne motparter ved plassering
av midler, opptak av lån, rente- og valutasikring, kapitalforvaltning med mer. Dette
prinsippet kan fravikes ved låneopptak i statsbank, for eksempel etableringslån i
Husbanken.

9.1 Eksterne kapitalforvaltere
Fossefondet skal forvaltes av profesjonelle kapitalforvaltere gjennom fond eller
mandater (aktiv, diskresjonær forvaltning).
Kapitalforvalteren skal være et verdipapirforetak som har Finanstilsynets tillatelse
til å drive forvaltning av andres finansielle instrumenter, i henhold til Lov om
verdipapirhandel, eller utenlandsk institusjon som har tillatelse lignende dette og
som står under tilsyn av myndighet eller annet tilsvarende organ. Ringerike
kommunes kapital skal ikke utgjøre mer enn 10 % av forvalterens totale forvaltede
kapital.
Oppdrag skal baseres på skriftlig avtale. Det skal utarbeides forvaltningsmandat for
hver delportefølje.
Følgende utvalgskriterier skal legges til grunn for beslutning om valg av
forvalter(e):









Organisasjon: eierforhold og finansiell styrke
Ansvarlige forvalteres kompetanse og erfaring
Forvaltningsressurser innen det aktuelle plasseringsområdet
Arbeidsmåte: Investeringsfilosofi og investeringsmetodikk
Historiske prestasjoner og mulighet for fremtidige gjentakelser av disse
Risikohåndtering og intern kontroll
Administrasjon og rapportering
Pris

Dersom forvalteren ikke har klart å nå avtalt avkastningsmål eller har et betydelig
avvik sammenlignet med aktuell referanseindeks, skal rådmannen foreta en
vurdering av forvaltningen og vurdere et bytte.
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10 Risikoformer og definisjoner
Kredittrisiko
Markedsrisiko

Renterisiko

Likviditetsrisiko
Valutarisiko
Systematisk
risiko i
aksjemarkedet
Usystematisk
risiko i
aksjemarkedet

Risiko for at kommunen ikke får tilbakebetalt sitt
tilgodehavende ved forfall.
Risikoen for tap eller økte kostnader som følge av endringer
i priser og kurssvingninger i de markedene kommunene er
eksponert.
Risiko for at verdien på lån og plasseringer i rentebærende
verdipapirer endrer seg når renten endrer seg. Går renten
opp, går verdien av plasseringer i rentebærende
verdipapirer ned (og motsatt).
Risiko for at midler ikke kan transformeres til kontanter i
løpet av kort tid, uten at det oppstår vesentlig prisfall på
plasseringene i forbindelse med realisasjon.
Risiko for tap pga. endringer i valutakurser.
Systematisk risiko er forbundet med sannsynligheten for at
det aktuelle aksjemarkedet vil stige eller falle - både på
kort og lang sikt.
Usystematisk risiko er forbundet med risikoen for at
verdien av det aktuelle investeringsobjekt (selskap) en
investerer i, vil stige eller falle i forhold til verdien på
markedet - både på kort og lang sikt.

11 Ikrafttreden
Reglementet trer i kraft 15.12.2014
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SAKSFRAMLEGG
Formannskapet
Kommunestyret

Arkivsaksnr.: 14/2809-1

Arkiv:

Forvaltning av midler etter salg RiK- aksjer

Forslag til vedtak:
1. Frigjort kapital, kr 121.097.400, etter salg av aksjepost i Ringeriks- Kraft AS til KLP
skal anses som langsiktig finansielle aktiva og forvaltes i tråd med kommunens
finansreglement.
2. Kr 121.097.400 avsettes til ubundne investeringsfond og skilles ut i balansen under
navnet ”Fossefondet”.
3. Det rapporteres hvert tertial på utviklingen i forvaltningen av ”Fossefondet”.
4. Avkastningen (positiv eller negativ) i ”Fossefondet” går i sin helhet inn i
driftsregnskapet så lenge kommunen er registrert i ROBEK.
5. Detaljer om ”Fossefondet”, og forvaltning av dette, innarbeides i eget kapittel i
revidert finansreglement.

Innledning / bakgrunn
Våren 2014 besluttet Kommunestyret i Ringerike kommune (KS sak 36/14) å selge en
aksjepost i Ringeriks-Kraft AS tilsvarende 15 % av selskapet til KLP. Kommunen reduserte
sin eierandel fra 88 % til 73 % av selskapet. Salgssummen ble satt til 135 mill. kroner med
salgsdato 31.12.2013.

Beskrivelse av saken
Ved salg av finansielle anleggsmidler (aksjer i dette tilfellet) finnes klare føringer på
hvordan dette skal behandles i kommuneregnskapet. ”Forskrift om årsregnskap og
årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner)” sier følgende i § 3:
”Ved salg av finansielle anleggsmidler , skal en andel av salgsinntekten regnes som
avkastning på innskutt kapital. Første setning kommer kun til anvendelse dersom kommunen
eller fylkeskommunen har bestemmende innflytelse i selskapet. Avkastning på innskutt
kapital skal regnes som løpende inntekt. Som avkastning på innskutt kapital skal regnes det
beløpet kommunen eller fylkeskommunen maksimalt kunne fått i utbytte etter lov 13. juni
1997 nr 44 om aksjeselskaper § 8-1, beregnet ved siste årsskifte før salgsdato, fratrukket
utbytte utbetalt i salgsåret.”
Avkastning i forbindelse med salget er beregnet til kr 13.902.600 som er inntektsført i
driftsregnskapet 2014. Resterende kr 121.097.400 er ført til salgsinntekt i
investeringsregnskapet. En slik salgsinntekt kan kun benyttes til avsetning til ubundne
investeringsfond, finansiering av fremtidige investeringer eller nedbetaling av langsiktig

gjeld tilknyttet kommunens tidligere investeringer.
Ved avsetning til investeringsfond med tanke på forvaltning for å oppnå en avkastning og
ivareta kapitalen på lang sikt har Ringerike kommune vedtatt et eget finansreglement.
Kapittel 4 i dette reglementet gir føringer for hvordan forvaltning av langsiktige finansielle
aktiva, adskilt fra kommunens midler beregnet for driftsformål, skal behandles for å ivareta
Kommunelovens bestemmelser.
Kommunelovens § 52, punkt 3 sier:
”Kommuner og fylkeskommuner skal forvalte sine midler slik at tilfredsstillende avkastning
kan oppnås, uten at det innebærer vesentlig finansiell risiko, og under hensyn til at
kommunen og fylkeskommunen skal ha midler til å dekke sine betalingsforpliktelser ved
forfall.”

Tidligere behandlinger og vedtak
-

KS sak 36/14, arkivsaksnr 12/4481: Eierstyring/ salg av Rik- aksjer
KS sak 146/14, arkivsaksnr 14/2749: Forvaltning av midler etter salg av RiK- aksjer.
Vedtak: «Saken utsettes og fremmes i forbindelse med fremleggelsen av revidert
finansreglement innen 31.12.14.
Rådmannen legger frem alternative måter for investering av kr. 121.097.400 frigjort
etter salg av aksjepost i RingeriksKraft.»

Økonomiske forhold
Frigjøring av kapital gjennom salg av finansielle anleggsmidler påvirker først og fremst
kommunens investeringsregnskap og finansielle posisjon til å finansiere fremtidige
investeringer. Avkastningen på slik kapital, positiv eller negativ, vil påvirke
driftsregnskapet. Ved en drift i balanse hvor kommunens utgifter ikke overstiger inntektene
kan kommunen overføre positiv avkastning (helt eller delvis) fra driftsregnskapet til
investeringsregnskapet og bygge opp investeringsfond eller finansiere årets investeringer.
Overføring fra investeringsregnskap til driftsregnskap er ikke tillatt.

Alternative løsninger
Aternativ 1:
Frigjort kapital, kr 121.097.400, etter salg av aksjepost i Ringeriks- Kraft AS skal brukes til
nedbetaling av kommunens langsiktige gjeld. Dette vil redusere årlige driftskostnader med
ca 2,7 mill. kroner i renteutgifter ved dagens rentenivå. Denne reduksjonen vil være varig
dersom kommunen opprettholder dagens nivå på avdragsbetaling, som da vil utgjøre
beregnet minimumsavdrag pluss ca 6 mill. kroner.
Dersom kommunen kun forholder seg til beregnet minimumsavdrag i tiden fremover vil den
økonomiske effekten være avtagende og borte etter ca 20 år.
Alternativ 2:
Frigjort kapital, kr 121.097.400, etter salg av aksjepost i Ringeriks- Kraft AS overføres til
ubundne investeringsfond. Dette vil kunne benyttes som egenkapital ved finansiering av
fremtidige investeringer for å begrense lånebehovet. Midlene vil inntil videre inngå som en
del av kommunens kortsiktige likvide midler og behandles i tråd med kommunens
finansreglement. Økonomisk effekt blir mye som beskrevet i alternativ 1.
Alternativ 3:
Kombinere alternative løsninger 1 og 2.

Rådmannens vurdering
Salg av aksjer i Ringeriks- Kraft AS skaper engasjement og debatt i lokalsamfunnet.
Gjennom transaksjonen som nå er foretatt har Ringerike kommune skaffet seg muligheter til
å forvalte kommunens kapital på en bredere, og etter rådmannens vurdering, en bedre måte.
I
tillegg har kommunen beholdt eierskapet og kontrollen i selskapet som største aksjonær med
73 % av aksjene. Salget som frigjorde 135 mill. kroner av kommunens verdier forteller oss
at selskapet i dag har en markedsverdi på rundt 1 milliard kroner. Det betyr at kommunen
fremdeles har i overkant av 700 mill. kroner bundet opp i selskapet.
Rådmannen innstiller på at de frigjorte midlene tas godt vare på for fremtidige generasjoner.
En fornuftig forvaltning gjennom bruk av renteprodukter, obligasjonsfond og langsiktige
avkastningsmuligheter på aksjemarkedet vil gi en avkastning som kan måles mot den
avkastning vi ville fått om kapitalen fortsatt ville vært plassert som aksjer i ett enkelt
selskap, Ringerike- Kraft AS.
Kommunen har utfordringer i balansen mellom driftsutgifter og inntekter. Tjenestenivået
som leveres holder god standard sammenlignet med mange andre kommuner og dette er noe
vi skal ta med oss. Det er derfor viktig at inntekter også blir en del av fremtidig planlegging
for å kunne gi gode tjenester til Ringerikes befolkning. Vi mottar årlig utbytte fra RingeriksKraft AS og har dermed en fordel som ikke alle andre kommuner har. Vi er en såkalt
”kraftkommune”.
Rådmannen mener at denne fordelen ikke utnyttes godt nok, noe de siste års
utbyttebetalinger underbygger. Muligheten som nå har dukket opp bør utnyttes på en slik
måte at frigjort kapital beholdes for fremtiden og høstes av ved behov. Det finnes gode
eksempler på dette i Norge, for eksempel gjennom det statlige ”oljefondet”, og flere
kommuner har benyttet seg av muligheten til å opprette lignende fond for å skaffe løpende
inntekter fremfor å tære på oppspart kapital.

Vedlegg
Saksprotokoll fra formannskapets møte 16.09.2014, sak 146/14
Ringerike kommune, 14.11.2014
Tore Isaksen
rådmann
leder: Gyrid Løvli
saksbehandler: Roger Mathiesen

Saksprotokoll
Arkivsaksnr.: 14/2749-2

Arkiv: 255

Sak: 146/14
FORVALTNING AV MIDLER ETTER SALG AV RIK-AKSJER
Vedtak i Formannskapet:
Saken utsettes og fremmes i forbindelse med fremleggelsen av revidert finansreglement
innen 31.12.14.
Rådmannen legger frem alternative måter for investering av kr. 121.097.400 frigjort etter salg
av aksjepost i RingeriksKraft.

Behandling i Formannskapet 16.09.2014:
Forslag fra Runar Johansen (H) p.v.a. Ap, H, V og Krf:
«Saken utsettes og fremmes i forbindelse med fremleggelsen av revidert finansreglement
innen 31.12.14.
Rådmannen legger frem alternative måter for investering av kr. 121.097.400 frigjort etter salg
av aksjepost i RingeriksKraft.»
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:
Johansens forslag ble enstemmig vedtatt.

SAKSFRAMLEGG
Formannskapet
Kommunestyret

Arkivsaksnr.: 14/2813-1

Arkiv: 217

Forvaltningsrevisjonsrapport September 2014 Arkivordningen,arkivering, journalføring og saksbehandling
Forslag til vedtak:
1. Rapporten fra Buskerud Kommunerevisjon IKS, datert 3.9.2014, om Arkivordningen i
Ringerike kommune til orientering.
2. Rådmannen rapporterer tilbake til kontrollutvalget om iverksatte tiltak innen utgangen av
mars måned 2015.
Beskrivelse av saken
Kontrollutvalget bestilte i møte den 16.11.2013 et forvaltningsrevisjonsprosjekt fra
Buskerud kommunerevisjon IKS innen arkivordningen i Ringerike kommune.
Prosjektet er avsluttet og rapportert til kontrollutvalget den 3.9.2014. Vedtaket i
kontrollutvalget følger som innstilling/forslag til vedtak i denne sak. Likeens rådmannens
tilsvar til foreløpig rapport av4.7.2014.
Vedlegg


Forvaltningsrevisjonsrapport september 2014, - Arkivering, journalføring og
saksbehandling fra Buskerud Kommunerevisjon IKS av 3.9.2014.



Rådmannens tilsvar på foreløpig rapport av 4.7.2014

Ringerike kommune, 14.11.2014
Tore Isaksen
rådmann
saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923

RINGERIKE KOMMUNE
Forvaltning og drift

Buskerud Kommunerevisjon IKS
Postboks 4197
3005 DRAMMEN
Saksnr.
13/4664-4

Løpenr.
16925/14

Arkivkode
217 &40

Deres ref.

Dato
04.07.2014

UTTALELSE TIL RAPPORTUTKASTET OM
FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET INNEN ARKIVORDNINGEN
Det vises til forvaltningsrevisjonsrapport om arkivordningen i Ringerike kommune.
Rådmannen mener at rapporten er nyttig og gir oss god innsikt i forbedringsområder.
Rådmannen er kjent med at dette har vært nedprioritert område og har derfor allerede anskaffet
kompetanse og iverksatt tiltak. Rådmannen vil fortsette å jobbe med forbedringer i tråd med
rapportens anbefalinger og prioritere å sørge for at:
- det utarbeides en felles arkivplan for Ringerike kommune i henhold til gjeldende regelverk;
- det utarbeides rutiner for restanseoppfølging og systematisk kvalitetssikring av kommunens
dokumenthåndteringssystem;
- det skaffes nødvendig kompetanse slik at arkivarbeidet kan utføres på en forsvarlig måte og i
henhold til lov og forskrifter på området.

Med hilsen

Tore Isaksen
Rådmann
Elisabeth Djønne
Konstituert kommunalsjef

Saksbehandler: Agnieszka Dylewska

POSTADRESSE
KONTORADRESSE
Postboks 123 Sentrum
3502 HØNEFOSS
Osloveien 1
email-adresse: postmottak@ringerike.kommune.no

TELEFAX

TELEFON

32 12 50 30

32 11 74 00

SAKSFRAMLEGG
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Arkivsaksnr.: 14/2954-1

Arkiv:

TREKKRETTIGHET FOR 2015 - KOMMUNENS LIKVIDITETSSITUASJON

Forslag til vedtak:
1. Redegjørelsen om kommunens likviditetssituasjon tas til orientering.
2. Det godkjennes bruk av trekkrettighet med inntil 150 mill. kroner ved eventuelt behov i
2015. Trekkrettigheten skal benyttes så lite som mulig.
3. Det søkes Fylkesmannen om godkjenning av slik trekkrettighet.

Sammendrag
Likviditetsbudsjettet for 2015 viser ingen vesentlig bedring i situasjonen sammenlignet med
2014, selv om det er tegn til at likviditeten bedrer seg mot slutten av neste år. Det er et
behov for å ha en trekkrettighet i 2015 tilsvarende den i 2014. På bakgrunn av utarbeidet
likviditetsbudsjett for 2015 foreslås det å søke om en trekkrettighet på 150 mill. kroner.

Innledning / bakgrunn
Etter kommunelovens § 52 nr 3 skal kommunen ha midler til å dekke sine
betalingsforpliktelser ved forfall. Med likvider menes kontanter, bankinnskudd og
verdipapirer med en gjenstående løpetid på 3 måneder.
Kommunen har i tidligere år brukt mer penger enn den har hatt tilgjengelig og dermed
bygget opp et vesentlig akkumulert underskudd. Kommunen er derfor i en svak
likviditetsstilling.
Kommunen har gjennom premieavviksordningen bygget opp et stort positivt premieavvik.
Premieavviket er pensjonskostnader som kommunen skyver foran seg til senere år. Det vil si
at kommunen med loven i hånd har kunnet aktivere kostnader som har blåst opp kommunens
balanseverdier og resultatverdier. Dette er problematisk fordi disse oppblåste verdiene kan
gi inntrykk av at det står bedre til med økonomien og likviditeten enn hva faktum er.
For å sikre at kommunen til enhver tid i 2015 kan betale sine forpliktelser, er det nødvendig
med en trekkrettighet, eller kassakreditt. Denne må godkjennes av Fylkesmannen, fordi
Ringerike kommune er registrert i ROBEK-registeret.

Beskrivelse av saken
Likviditetssituasjonen i 2014
Ringerike kommune har en godkjent trekkrettighet på inntil 150 millioner kroner i 2014.
Trekkrettigheten er ikke benyttet så langt grunnet lavere investeringsfremdrift enn planlagt.
Det er budsjettert med dårligere likviditet mot slutten av året, og midler på konsernkontoen
er ikke betryggende store, slik at det fortsatt er uvisst om trekkrettigheten må benyttes
inneværende år. Avsetninger av investeringsmidler på tampen av året øker sannsynligheten
for at trekkrettigheten ikke må benyttes. Men det er helt klart at kommunen pr dags dato
ikke har alle ubrukte lånemidler i form av likvider. For at kommunen skal befinne seg i en
situasjon der investeringene er á jour med vedtak samtidig som den har likvide midler på
konsernkonto og ingen skyldig kassekreditt, må innbetalingene være større enn
utbetalingene. Kommunen må med andre ord drifte med overskudd som har tilstrekkelig
positiv likviditetseffekt. Likviditetsmessig er det ingen hjelp i inntektsføring av
premieavvik, snarere tvert imot.
Likviditetsbudsjett for 2015
For å sikre at kommunen har midler til å dekke sine betalingsforpliktelser ved forfall, er det
utarbeidet et likviditetsbudsjett for 2015 som viser ventede inn- og utbetalinger gjennom
året, gitt forslaget til drifts- og investeringsbudsjett slik det ligger i rådmannens
grunnlagsdokument. Likviditetsbudsjettet vil danne grunnlaget for styringen av likviditeten i
2015.
Det er en rekke usikkerhetsfaktorer knyttet til et likviditetsbudsjett, og budsjettet vil måtte
oppdateres og kvalitetssikres ytterligere parallelt med den videre budsjettprosessen. Viktige
usikre momenter er tidspunkt for låneopptak til investeringer i 2015 og den løpende
skatteinngangen for kommunen. I tillegg knytter det seg en viss spenning til inntektsnivået i
budsjettet for 2015 som påvirker likviditetsbudsjettet direkte. Nivået på lønnsutgiftene vil ha
stor betydning for hvor mye likviditet som behøves. På tross av usikkerhetsmomentene
mener rådmannen det er viktig å skissere et bilde av likviditetssituasjonen i 2015, slik den
nå kan se ut til å bli.
Behov for trekkrettighet i 2015
Hensikten med en trekkrettighet er å dekke opp tidsforskyvninger mellom innbetalinger og
utbetalinger, særlig ved svak likviditet. For å finne behovet for trekkrettighet må likviditeten
innen hver måned også analyseres nærmere. I figuren nedenfor er likviditetsbudsjettet brutt
ytterligere ned, i et forsøk på å forutsi svingningene innenfor hver måned:

Likviditetsbudsjett 2015
400 000 000,00

350 000 000,00

300 000 000,00

250 000 000,00

200 000 000,00

150 000 000,00

100 000 000,00

50 000 000,00

-

-50 000 000,00

-100 000 000,00

-150 000 000,00

Det er særlig i forbindelse med lønnsutbetaling at kommunens likviditet svekkes.
Lønnsutbetaling (inkludert skattetrekk og arbeidsgiveravgift) er den største
enkeltbelastningen kommunen har, og det er disse utbetalingene som danner bunnene i
diagrammet over. Det er viktig å ha en trekkrettighet som sikrer at kommunen kan håndtere
denne utbetalingen hver måned.

Økonomiske forhold
Det inngår i kommunens hovedbankavtale at kommunen skal ha en trekkrettighet, uten at
det påløper ytterligere kostnader i form av etableringsgebyr eller andre gebyrer. Det vil altså
ikke i seg selv koste noe å ha en trekkrettighet. Etter innføringen av strengere
egenkapitalkrav for bankene, er det inngått en avtale mellom banken og kommunen om å
melde ifra og aktivere trekkrettigheten ved behov. Det betyr at kommunen må ha en tett
likviditetsoppfølging i 2015.
Det er den faktiske bruken av trekkrettigheten som har en kostnad for kommunen i form av
renteutgifter. I rådmannens grunnlagsdokument er det ikke budsjettert med renteutgifter for
bruk av trekkrettighet i 2015, da målet er å unngå bruk av denne. Men risikoen for bruk er til
stede, og mangel på likvide midler kan gi store konsekvenser. Det er derfor naturlig for
kommunen å ha en trekkrettighet som er stor nok til å dekke løpende forpliktelser og som i
seg selv ikke koster noe å ha.

Rådmannens vurdering
Basert på likviditetsbudsjettet for 2015 vil rådmannen anbefale at det søkes om en
trekkrettighet på 150 mill. kroner for 2015. Dette representerer samme nivå som i 2014.

Bakgrunnen for ny søknad om bruk av trekkrettighet er at likviditeten fortsatt ikke er solid
nok. I den grafiske fremstillingen av likviditetsbudsjettet vises negativ likviditet i de første
månedene og i september og november i 2015. Fremstillingen bygger på mange usikre
verdier, blant annet inngangsverdien i 2015, tidspunkt for låneopptak og fremdriften på
investeringene i 2015.
Ringerike kommune er en stor og kompleks virksomhet. Ventede driftsutgifter i 2015 er hele
2 mrd. kroner. Det kan oppstå uforutsette behov for utbetalinger som ikke er fanget opp i
likviditetsbudsjettet.
I tillegg kommer at Ringerike kommune er registrert i ROBEK-registeret. Det medfører at
enhver økning utover godkjent trekkramme må få ny godkjenning av Fylkesmannen.
Behandlingsgangen blir da at det må fattes et gyldig politisk vedtak i kommunen, som så må
godkjennes av Fylkesmannen, og deretter effektueres i kommunens hovedbank som økt
trekkrettighet. Dette vil kunne ta tid. Selv om trekkrettigheten helst ikke skal overstige
akkumulert underskudd, ser kommunen det som mest effektivt og hensiktsmessig å søke om
en trekkrettighet som er tilstrekkelig til å ta høyde for usikkerhetsmomentene. Det er også nå
kjent at premieavviksordningen medfører en flytting av akkumulert underskudd til
premieavvik som ikke har noen likviditetsmessig effekt. Premieavviket må derfor
medregnes når størrelsen på trekkrettigheten skal besluttes.
Etter rådmannens vurdering er det for risikabelt for en så stor virksomhet ikke å ha en større
likviditetsbuffer. I tillegg er det ikke forbundet kostnader til størrelsen på trekkrettigheten.
Derfor foreslås det å søke om en trekkrettighet som er omtrent på størrelse med summen av
akkumulert underskudd og balanseført premieavvik.
Rådmannen vil understreke at driftskreditten skal benyttes så lite som mulig i 2015, slik det
også er gjort i årene 2009-2012. I 2013 og så langt i 2014 er den ikke benyttet.

Ringerike kommune, 18.11.2014

Tore Isaksen
rådmann
leder: Gyrid Løvli
saksbehandler: Anette Skjolden
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Arkivsaksnr.: 14/2817-2

Arkiv:

Nytt sprinkleranlegg Tyribo omsorgssenter

Forslag til vedtak:
1. Sprinkleranlegg installeres i hele Tyribo omsorgssenter så raskt som mulig.
2. Sprinkleranlegget finansieres ved at prosjekt 0080 Helse- og omsorgsbygg styrkes
med 2,3 millioner kroner ved overføring fra Uspesifisert prosjekt 001.

Sammendrag
Ringerike brann og redningstjeneste(RBR) har gjennomført en risiko og sårbarhetsanalyse
for Ringerike og Hole kommune. I den forbindelse ble det avdekket et stort avvik for
brannsikkerheten ved Tyribo omsorgssenter.
For å løse dette avviket er det nødvendig å installere sprinkleranlegg på hele Tyribo
omsorgssenter, så raskt som mulig.

Beskrivelse av saken
Tyribo omsorgssenter består av en gammel fløy og en nyere fløy. Den gamle fløyen i 2
etasjer på, med et areal på ca. 300 m2 BTA, har allerede installert sprinkleranlegg. Den
nyeste fløyen fra 1987, totalt ca. 1910 m2 BTA, har ikke installert sprinkleranlegg. Den
nyste fløyen har bare en etasje og mulighet for rømning direkte ut på bakkeplan.
I følge dimensjoneringsforskriftens § 4-8 Innsatstid; skal innsatstiden til sykehjem o.l. ikke
overstige 10 minutter. RBR har lenger innsatstid med dagens organisering enn da siste
byggetrinn på Tyribo ble gjennomført i 1987, siden det på det tidspunkt var en
bibrannstasjon på Tyristrand. Bibrannstasjonen på Tyristrand ble avviklet som følge av
sparekrav i årsbudsjett 2001.
Avviket er derfor ikke fanget opp før brannvesenet nå har vurdert innsatstider i kommunen
på nytt.

Brannvesenet ser denne saken som det største enkelte risikoelementet i kommunen og
ønsker at tiltak blir gjennomført raskt. Konsekvensene ved en brann vil høyst sannsynlig
være katastrofal, spesielt ved en hendelse på natten når det få ansatte tilstede på
omsorgssenteret til å gjennomføre evakuering av pasienter.
Innsatstiden kan i særskilte tilfeller være lengre dersom det er gjennomført tiltak som
kompenserer den økte risikoen.
Ved installering av sprinkleranlegg i hele omsorgssenteret vil risikoen ble redusert til et
akseptabelt nivå.
Rådmannen er i gang med en anbudsprosess for å få anskaffet og installert sprinkleranlegg
på hele Tyribo omsorgssenter. På grunn av høy prosjektkostnad må anskaffelsen etter Lov
om offentlige anskaffelser publiseres på Doffin. Det tar derfor minimum ca. 2-3 måneder før
valg av leverandør er utført og anslagsvis 3-4 måneder å gjennomføre installasjonen av
sprinkleranlegget. Det vil derfor ta 6-7 måneder før nytt spinkleranlegg er satt i drift.
Inntil nytt sprinkleranlegg er satt i drift blir risikoen redusert så langt det er mulig gjennom
organisatoriske tiltak i form av bedre opplæring, øvelser og en økning i bemanningen på
Tyribo omsorgssenter på natt. Ny brannteknisk vurdering er gjennomført.

Juridiske forhold
Ringerike kommune er som eier av Tyribo omsorgssenter ansvarlig for at virksomheten på
stedet drives på forsvarlig måte.

Økonomiske forhold
Eiendomsdrift har laget en grov budsjettpris basert på m2-priser i Norsk prisbok av 2014.
Med en usikkerhet knyttet til omfang av følgearbeider er det estimert at en installasjon av
sprinkleranlegg vil kunne koste 2- 2,3 millioner kroner. Det foreligger pr nå ikke dekning på
investeringsprosjekt 0080 – Eiendom – Helse og omsorgsbygg til å finansiere
sprinkleranlegget. Det er imidlertid tidligere i 2014 overført 11 mill kr fra Samlokalisering
teknisk (ikke-rentabel investering) som er avsatt som generelt på Uspesifisert prosjekt 0001.

Alternative løsninger
Det er ingen organisatoriske løsninger som i tilstrekkelig grad kan kompensere for
manglende sprinkleranlegg. Reetablering av bibrannstasjon ville gitt en tilfredsstillende
innsatstid, men vært kostnadskrevende og har ikke vært vurdert i denne saken.

Prinsipielle avklaringer
Ingen

Rådmannens vurdering
Rådmannen følger den faglige anbefalingen fra brann- og redningstjenesten og ønsker derfor
å installere sprinkleranlegg på Tyribo så raskt som mulig for å redusere risikoen for ansatte
og beboere til et minimum.

Ringerike kommune, 14.11.2014

Tore Isaksen
rådmann
leder: Knut E. Helland
saksbehandler: Roger Sørslett
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Arkivsaksnr.: 14/2898-1

Arkiv:

Likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager i Lokale retningslinjer for Ringerike kommune

Forslag til vedtak:
Lokale retningslinjer for praktisering av likeverdig behandling ved tildeling av offentlige
tilskudd til ikke-kommunale barnehager i Ringerike kommune, vedtatt i KS-sak 29/11-12,
sak 131/12, oppheves fra 01.01.2015.

Innledning / bakgrunn
Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale
barnehager, regulerer Ringerike kommunes plikt til å yte økonomisk drifts- og
kapitaltilskudd til private barnehager i kommunen.
Forskriften er fastsatt med hjemmel i Barnehagelovens § 14, med tilhørende rundskriv.
Vedtak om kommunalt tilskudd er enkeltvedtak etter Forvaltningsloven.
Ringerike kommune utarbeidet høsten 2012 i tillegg egne retningslinjer. Formålet var å
skape forutsigbarhet for de private barnehagene, i forhold til hvordan kommunen ville
praktisere ordningen. Det var også nødvendig å ta stilling til hvordan kommunen i praksis
ønsket å håndtere det handlingsrommet som lå i forskriftens bestemmelser.
Retningslinjene ble vedtatt av kommunestyret og gjort gjeldende fra 1. januar 2013, og er
siden ikke endret. Retningslinjene må oppdateres eller oppheves fra 01.01.2014.

Juridiske forhold
Kommunale retningslinjer kan kun endres med virkning fra nytt kalenderår, ved vedtak i
kommunestyret.
Kommunale retningslinjer er underordnet lov, forskrift og rundskriv til denne.

Tidligere behandlinger og vedtak
Gjeldende kommunale retningslinjer ble vedtatt av kommunestyret 29/11-12, sak 131/12.

Rådmannens vurdering

Etter at Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikkekommunale barnehager trådte i kraft 1. januar 2011 har Kunnskapsdepartementet vedtatt
mange endringer.
Nye bestemmelser og hvordan disse skulle håndheves, er blitt innarbeidet i tilhørende
rundskriv. Siste er Rundskriv Udir-7-2014 gjeldende fra 1. januar 2015.
Stadige endringer i forskrift og/eller rundskriv har gjort at kommunale retningslinjer fort blir
utdatert. Dette da det f.eks. i 2013 kom endringer i forskrift gjeldende fra 1/8-2013 og
retningslinjene kan i h.h.t. forskriften ikke edres midt i året.
Tilskuddsordningen har nå vært etablert noen år og det er gjort tilpasninger og presiseringer
i rundskrivet som gjør at det ikke lenger er nødvendig med egne kommunale retningslinjer.

Vedlegg
1. Lokale retningslinjer for praktisering av likeverdig behandling ved tildeling av offentlige
tilskudd til ikke-kommunale barnehager i Ringerike kommune
2. Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale
barnehager
3. Rundskriv Udir-7-2014

Ringerike kommune, 17.11.2014

Tore Isaksen
rådmann
leder: Gyrid Løvli
saksbehandler: Anne Katrine Korneliussen

Lokale retningslinjer
Likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikkekommunale barnehager i Ringerike kommune
________________________________________________________________________________
Ikrafttredelse: fra 01.01.2013
Vedtatt av Kommunestyret i Ringerike: 29/11-2012, sak 131/12.
Disse lokale retningslinjene er utarbeidet i hht:
Lov om barnehager av 17.06.2005, sist endret fra 01.01.2012, med tilhørende forskrift og rundskriv. (Bhl.)
Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker av 10.02.67, sist endret 01.11.2011, med tilhørende forskrifter
og rundskriv. (Fvl.)
Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager,
gjeldende fra 01.01.2011, sist endret fra 01.08.2011. ( F nr 1379)
Rundskriv Nr F-05/2011 til Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikkekommunale barnehager , gjeldende fra 01.01.2011, sist endret fra 01.08.2011. (R nr F-05/11)

1. Formål og virkeområde
Retningslinjene omhandler de lokale tilpasninger og vurderinger kommunen vil praktisere, og som det gis
adgang til i Barnehagelovens § 14 med tilhørende forskrift og rundskriv.
Retningslinjene gir ikke fyllestgjørende informasjon om praktiseringen uten referanse til lov, forskrift og
rundskriv til forskriften.
Retningslinjene gjelder for ikke-kommunale barnehager i Ringerike kommune registrert på det tidspunktet
barnehagesektoren ble rammefinansiert den 01.01.2011, og de som senere er godkjent og fått innvilget
økonomisk tilskudd.
Hjemmel: Bhl. §10, §11 og §14, Fvl., F nr 1379 §1, R nr F-05/11
Retningslinjene omhandler ikke kommunens behandling av følgende tilskudd:




Tilskudd til tiltak for barn med nedsatt funksjonsevne
Tilskudd for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder
Refusjon for redusert foreldrebetaling grunnet søskenmoderasjon, spesialpedagogisk hjelp, ekstra
bemanning for barn med nedsatt funksjonsevne samt foreldreinntekt under 3G.

Retningslinjene kan endres med virkning fra nytt kalenderår, ved vedtak i Kommunestyre

2. Kommunens ansvar
Kommunen yter ikke særskilt drifts- og kapitaltilskudd utover det som følger av Forskriftens regler og de til
enhver tid statlige føringer.
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Minumumsdekningen fra høsten 2012 er 92% av kommunal sats for ordinære barnehager og 92% av
nasjonal sats for familiebarnehager.
Hjemmel: Bhl. §14, Fvl., F nr 1379 §2 og § 4, R nr F-05/11

3. Det kommunale tilskuddet til ordinær drift
Søknad om kommunal finansiering av nye plasser vil bli behandlet fortløpende gjennom året.
Det er en forutsetning at arealet for nye plasser er godkjent, før søknad om økonomisk tilskudd (kapital- og
driftstilskudd) behandles. Det vil likevel være naturlig at kommunen i en prosess med etablering av for
eksempel en ny barnehage eller utbygging av eksisterende barnehage, gir et foreløpig tilsagn om at tilskudd
vil bli gitt etter at godkjenning foreligger. Dette ut fra kommunens til enhver tid definerte behov for
barnehageplasser, slik det praktiseres i dag.
Hjemmel: Bhl. §14, Fvl., F nr 1379 §3, R nr F-05/11

4. Tilskudd til driftskostnader
Tilskuddssatser
Kommunen beregner hvert år en kommunal gjennomsnittlig sats, som grunnlag for driftstilskudd til ikkekommunale ordinære barnehager.
Kommunale barnehager som har budsjetterte driftskostnader som er minimum 25% høyere enn
gjennomsnittlige budsjetterte driftskostnader i tilsvarende barnehager, vil bli holdt utenfor
beregningsgrunnlaget for den kommunale tilskuddssatsen. Kostnader knyttet til kommunale barnehager
som opprettes eller legges ned i løpet av året, trekkes også ut av beregningsgrunnlaget.
I den tekniske beregningen av den kommunale tilskuddssatsen blir kostnader, inntekter og aktivitet for disse
barnehagene, holdt utenfor.
Satsen for driftstilskudd beregnes på grunnlag av rapportering av barn i de kommunale barnehagene pr
15/12 foregående år og kommunens barnehagebudsjett for tilskuddsåret.
Tilskudd utbetales til de ikke-kommunale barnehagene i henhold til den enkelte barnehages innmeldte antall
barn, alder og oppholdstid ved telling 15/12 foregående år.

Eksempel:
Satsen for driftstilskudd 2013 beregnes på grunnlag av rapportering av antall barn, alder og oppholdstid i de
kommunale barnehagene pr 15/12-2012 og kommunens barnehagebudsjett for 2013.
Tilskudd for 2013 utbetales i henhold til den enkelte ikke-kommunale barnehages innmeldte antall barn,
alder og oppholdstid ved telling 15/12-2012.

For familiebarnehager og åpne barnehager, gis det driftstilskudd etter nasjonale satser, da kommunen selv
ikke driver slike barnehager. Fra høsten 2012 er det fastsatt en minimumsdekning på 92% av statlig sats.
Nyetablerte barnehager
Det utbetales driftstilskudd for hel måned for plasser som tas i bruk i perioden 1. til 15. i måneden.
Tilsvarende gis det tilskudd for en halv måned, for plasser som tas i bruk etter den 15. i hver måned.
Tilskuddet utbetales første gang innen utgangen av første driftsmåned, og senere hvert kvartal.
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Utvidelse eller reduksjon av plasser i eksisterende barnehager
Se pkt. 7 om aktivitetsendringer.
Drifts- og kapitaltilskudd utbetales samlet, forskuddsvis hvert kvartal: første virkedag i januar, april juli og
oktober
Hjemmel: Fvl., F nr 1379 §3 og §13 , R nr F-05/11

5. Tilskudd til kapitalkostnader
Ringerike kommune gir tilskudd til ikke-kommunale barnehager til kapitalkostnader og benytter nasjonale
satser fastsatt av departementet.
Kommunen yter ikke tilskudd til kapitalkostnader utover 100% av nasjonale satser.
Fra høsten 2012 er det fastsatt en minimumsdekning på 92% av statlig sats.
Hjemmel: Fvl., F nr 1379 §5 og §13, R nr F-05/11
Nyetablerte barnehager
Det utbetales kapitaltilskudd for hel måned for plasser som tas i bruk i perioden 1. til 15. i måneden.
Tilsvarende gis det tilskudd for en halv måned, for plasser som tas i bruk etter den 15. i hver måned.
Tilskuddet utbetales første gang innen utgangen av første driftsmåned, og senere hvert kvartal.
Utvidelse eller reduksjon av plasser i eksisterende barnehager
Se pkt. 7 om aktivitetsendringer.
Drifts- og kapitaltilskuddet utbetales samlet, forskuddsvis hvert kvartal: første virkedag i januar, april juli og
oktober.

6. Reduksjon av kommunalt tilskudd
Kommunen vil foreta en helthetsvurdering og redusere det kommunale tilskuddet i tråd med Forskriftens §
6. Vurderingen av en reduksjon i det kommunale tilskuddet gjøres i forbindelse med etterjustering av det
årlige tilskuddet. Se punkt 8.
Hjemmel: Fvl., F nr 1379 §3 og §6, R nr F-05/11

7. Opplysningsplikt
Eier av ikke-kommunale barnehager skal 15. desember hvert år rapportere om antall barn, og barnas alder
og oppholdstid i barnehagen, på skjema fastsatt av departementet. Dette danner grunnlaget for utmålingen
av kommunalt drifts- og kapitaltilskudd påfølgende år.
Aktivitetsendringer
Aktivitetsendringer skal meldes fra til kommunen, og vil medføre omregning av kommunalt tilskudd.
Rapporteringer skjer på eget skjema.
Større aktivitetsendring i ordinære barnehager defineres slik:
En økning eller reduksjon på to hele plasser eller mer, uavhengig av barnets alder, som varer i to hele
kalendermåneder eller mer.
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Større aktivitetsendring i familiebarnehager defineres slik:
En økning eller reduksjon på en hel plass eller mer, uavhengig av barnets alder, som varer i to hele
kalendermåneder eller mer.
Økonomisk tilskudd reguleres fra og med første hele måned endringen gjelder fra, og avregnes på
nærmeste kvartalsvise utbetaling.

Kommunen vil føre tilsyn med barnehagene jfr. Rundskrivets §7.
Hjemmel: Fvl., F nr 1379 §7, R nr F-05/11

8. Endringer i grunnlaget for de kommunale tilskuddssatsene
Kommunens barnehagebudsjett samt antall barn, alder og oppholdstid i kommunale barnehager, ligger til
grunn for beregning av tilskuddssatsene hvert år.
Etter at Kommunestyret har fått seg forelagt kommunens revisorgodkjente regnskaper i mai/juni , tas det en
kontroll og etterberegning av de kommunale tilskuddssatsene for foregående år.
For mye/lite utbetalt tilskudd for foregående år, vil bli avregnet mot tilskudd for 4. kvartal hvert år.
Se også pkt 10 om tilbakebetaling av tilskudd.
Ved etterberegningen av tilskuddet, tas det høyde for den faktiske aktivitetsendringen gjennom året. Det
legges det til grunn en vekting av antall barn, alder og oppholdstid, jfr. tellingen pr 15/12 foregående år og
pr 15/12 i tilskuddsåret.
Eksempelvis vil antall barn 2013 vektes slik: 7/12 av telling pr 15/12-2012 og 5/12 av telling pr 15/12-2013.
Hjemmel: Fvl., F nr 1379 §8, R nr F-05/11

9. Vilkår for kommunalt tilskudd
Kommunen yter tilskudd i henhold til statens minimumssatser.
Se også pkt. 2, 6 og 7.
Hjemmel: Fvl., F nr 1379 §6, §7 og §9, R nr F-05/11

10.

Tilbakebetaling

Kommunen vil fatte vedtak om tilbakebetaling av for meget utbetalt tilskudd til ikke-kommunale
barnehager.
Krav om tilbakebetaling vil skje i forbindelse med den ordinære utbetalingen av tilskudd for 4. kvartal hvert
år.
Hjemmel: Fvl., F nr 1379 §6, §7, §8 og §10, R nr F-05/11
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11.

Refusjon av kostnader knyttet til barn fra andre kommuner

Kommunen vil krever refusjon fra andre kommuner som har sine barn plassert i ikke-kommunale
barnehager i Ringerike kommune. Refusjonen tilsvarerer minimumssats, 92 % av nasjonale satser fra
høsten 2012.
Kravet beregnes forholdsmessig i forhold til plasstørrelsen barnet har.
Hjemmel: Fvl., F nr 1379 §11, R nr F-05/11
Ringerike kommune vil kreve refusjon fra andre kommuner tilsvarende 100 % av nasjonale satser, i henhold
til inngåtte avtaler med den enkelte kommune.

5

Satser for kommunal tilskudd til ikke-kommunale barnehager 2012

Fra høsten 2012 gis 92 % av:
Kr
Satser
Drift og
adm
Ordinære barnehager
78,2
små barn
Ordinære barnehager
store barn

37,7

Fra høsten 2012 gis 92 % av:
Kr
Satser
Drift og
adm
Familiebarnehager
61,6
små barn
Familiebarnehager
store barn

49,4

Pr time
Kapital

Pr heltidsplass
Kapital
Totalt

Totalt

Drift og
adm

3,6

81,8

Kr 169 000

Kr 7 600

Kr 176 600

3,6

41,3

Kr 81 500

Kr 7 600

Kr 89 100

Pr time
Kapital

Pr heltidsplass
Kapital
Totalt

Totalt

Drift og
adm

5,4

67,0

kr 138 000

Kr 12 000

Kr 150 000

5,4

54,8

Kr 105 300

Kr 12 000

Kr 117 300

Satser for refusjon fra andre kommuner ( salg av plasser), 100% av:
Kr
Pr time
Pr heltidsplass
Satser
Drift og
Kapital
Totalt
Drift og
Kapital
Totalt
adm
adm
Ordinære barnehager
79,8
3,6
83,4
Kr 173 500 Kr 7 600
Kr 181 100
små barn
Ordinære barnehager
store barn
Familiebarnehager
små barn

38,9

3,6

42,5

Kr 85 000

Kr 7 600

Kr 92 600

61,6

5,4

67,0

Kr 138 000

12 000

Kr 150 000

Familiebarnehager
store barn

49,4

5,4

54,8

Kr 105 300

12 000

Kr 117 300

Ovenfor vises satsene for 2012.
Satser for ordinære barnehager fastsettes i forhold til kommunalt vedtatt budsjett, og fastsettes endelig for
2013 innen 1.2.2013.
Satsene for kapitaltilskudd og tilskudd til familiebarnehager presenteres i Statsbudsjett for 2013.
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SAKSFRAMLEGG
Formannskapet

Arkivsaksnr.: 14/2981-1

Arkiv: 223

"HANNES SHELTER", - økonomisk støtte
Forslag til vedtak:
1. Ringerike kommune bevilger kr. 50 000,- som støtte til etablering av «HANNES
SHELTER» I Gcilima som ligger i Natal i Sør Afrika.
2. Beløpet belastes formannskapets disposisjonskonto (712000), som da settes til
kr.725 069,-. Beløpet overføres Hannes Minne, konto. nr. 2280 36 52361.
Innledning / bakgrunn
GDCSi skal bidra til at Hannes Shelter, et senter for voldsutsatte kvinner, blir bygget i
Gamalakhe-området. Familien Løvlie er initiativtagere til dette prosjektet
gjennomorganisasjonen “Hannes Minne”.
Organisasjonen «Hannes Minne» er opprettet for å hedre Hanne Ekroll Løvlie som så
tragisk omkom ved regjeringsbygget under terroranslaget i Oslo 22.7. 2011.
Beskrivelse av saken
Formålet til «Hannes Shelter» har sprunget ut av Hanne Ekroll Løvlies opplevelser under
sitt studieopphold og sine reiser i Sør Afrika. Hun hadde et sterkt personlig engasjement for
voldsutsatte kvinner. Familien ønsker gjennom dette prosjektet å videreføre hennes
engasjement.
Vedlagt føler en informasjonsbrosjyre som inviterer til å bidra slik at «Hannes Shelter» blir
en realitet.
Rådmannens vurdering
I samfunn som av ulike grunner blir voldelige, går det først og fremst ut over kvinner.
«Hannes Shelter» vil bli etablert i Gcilima, som statistisk sett er det området hvor flest
kvinner blir utsatt for vold og voldtekter i delstaten KwaZulu Natal. Senteret vil dekke et
område der det bor ca. 450 000 mennesker.
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Gamalakhe Development Center Stiftelse, GDCS, ble opprettet pr. 1.1.2009. Stiftelsen viderefører det
arbeidet som Gamalakhe Development Center Støtteforening formelt har drevet siden 2007, og uformelt siden
2005.

Rådmannen vil berømme familien Løvlies engasjement og initiativ, og anbefaler
formannskapet å støtte opp under etableringen ved å bevilge kr. 50 000,- til «Hannes
Shelter», og på den måten hedre Hanne Ekroll Løvlies minne.
Vedlegg


Presentasjonsbrosjyre «HANNES SHELTER»

Ringerike kommune, 18.11.2014

Tore Isaksen
rådmann

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923

SAKSFRAMLEGG
Formannskapet
Kommunestyret

Arkivsaksnr.: 14/2906-1

Arkiv:

Etterbruk - Stranden skole
Forslag til vedtak:
Stranden skole, gnr/bnr 80/13, legges ut for salg på det åpne markedet

Bakgrunn for saken
Ringerike kommunestyre fattet i sak 66/14 vedtak om at Stranden skole legges ned fra
01.08.14. I vedtakets punkt 4 står det:
Rådmannen kommer tilbake med egen sak om etterbruken av Stranden skole.

Saksutredning
Hva ønsker Ringerike kommune å gjøre med eiendommen og bygningsmassen på Ask, der
nedlagte Stranden skole ligger. Eiendommen er regulert til offentlig formål. Rådmannen har
undersøkt om noe av kommunens virksomhet har slike behov at flytting til Ask er aktuelt,
men noe slikt kommunalt behov har ikke kommet fram.
For eier, Ringerike kommune, vurderes følgende muligheter som aktuelle:
 Salg av eiendommen til Ask utvikling
 Salg av eiendommen på det åpne markedet
 Utleie av eiendom og bygningsmasse
 Oppdeling av eiendommen, og salg etter oppdeling
På eiendommen står en todelt skolebygning fra 1979, og en eldre tidligere skolebygning
med antatt byggeår 1865. Tomtearealet er 15 495 m2.
Tomtestørrelsen tilsier at eiendommen kan deles og selges til ulike formål.
For Ringerike kommune vurderes det ikke som hensiktsmessig å påkoste en oppdeling av
eiendommen, det er også derfor rådmannen foreslår ett salg av eiendommen.
Det er også mulig å leie ut eiendommen til offentlig formål uten omregulering. Siden
Ringerike kommune ikke kan se at noen kommunal virksomhet har behov for denne
eiendommen, vurderes salg som mest fornuftig.
Det har meldt seg noen interessenter for eiendommen. Ask utvikling har sendt kommunen et
skriftlig innspill når det gjelder etterbruk (innspillet følger vedlagt).

Ask utvikling har som intensjon å overta Stranden skole og eiendommen ved kjøp eller leie.
I første omgang sikter de inn på å starte opp en barnehage, og drifte denne etter
Montessoripedagogikkens ideer.
På sikt skisserer Ask utvikling at målet er å starte opp en privat Montessoriskole og en
tilhørende skolefritidsordning (SFO) der.
Barnehagedrift
Barnehageplan for Ringerike kommune 2014 - 2030 ble behandlet og tatt til orientering av
kommunestyret i sak 33/14.
I barnehageplanen er det beskrevet ulike tiltak for å dekke behovet for barnehageplasser på
kort, mellomlag og lang sikt. Ask er ikke konkret nevnt som framtidig sted for å etablere
barnehage.
I vedtaket om barnehageplan punkt 5 står det:
Ved utbygging av barnehager i Ringerike kommune likestilles kommunale og ikkekommunale barnehager.
Tyristrand Landsbyforening uttrykker i brev datert 24.10.14 en støtte til Ask utviklings idé
om etablering av barnehage i lokalene der Stranden skole hadde tilhold (bevet følger
vedlagt).
Eiere av private barnehager må søke om godkjenning av virksomheten. Kommunen er
barnehagemyndighet, og har ansvaret for å behandle slike søknader Godkjenning er en
forutsetning for å få offentlig støtte.

Forholdet til overordnede planer
Ringerike kommunestyre vedtok i sak 56/13 at Ask/Tyristrand skal være et av kommunens
livskraftige lokalsamfunn.
Gjeldende kommuneplan sier i arealdelen om Ask:
- Det har ikke vært mulig å bygge nye boliger på Ask de siste årene fordi det ikke har
vært tilfredsstillende avløpsløsninger i området. Ny overføringsledning for avløp til
renseanlegget på Monserud er satt i drift. Ved vurderingen av behovet for nye
boligarealer på Ask, legges det til grunn at det skal skje en moderat utbygging som
er tilpasset lokalsamfunnet og dets infrastruktur.
Kommuneplanen opererer med et potensiale på 49 nye boenheter i området.

Juridiske forhold
Om eiendommen selges og skal brukes til noe annet enn offentlig formål, krever det
omregulering.
De formål Ask utvikling skisserer krever ikke omregulering.
Rådmannen anbefaler at eiendommen selges uten omregulering, og at kjøper må ta den
risiko det ligger i eventuell søknad om omregulering.

Ringerike kommune har stort behov for barnehageplasser, noe den vedtatte barnehageplanen
klart viser.
Mulig framtidig privat skoledrift må det søkes om. Kunnskapsdepartementet avgjør slike
søknader, og kommunen avgir uttalelse til søknader om å starte private skoler.

Økonomiske forhold; salg og barnehagedrift
For Ringerike kommune er det viktig at eiendommen blir solgt. Driftsutgiftene løper hele
tida, selv om driften de er redusert til et minimum.
Det er innhentet en takst på eiendommen. Markedstaksten er kr. 4 500 000,-. Denne følger
vedlagt.
Økonomi – offentlig tilskudd til private barnehager.
Forskrift om likebehandling av kommunale og private barnehager følger som vedlegg, men
følgende utdrag fra § 5 gjengis:
§ 5. Tilskudd til kapitalkostnader
Kommunen skal gi tilskudd til kapitalkostnader i godkjente ikke-kommunale barnehager per
heltidsplass.
Kommunen velger om den vil gi tilskuddet ut i fra gjennomsnittlige kapitalkostnader per
heltidsplass i egne tilsvarende kommunale barnehager, eller om den vil benytte nasjonale
gjennomsnittssatser for kapitaltilskudd fastsatt av departementet.
Kommunen plikter å gi offentlig tilskudd både til drift pr. barnehageplass samt et
kapitaltilskudd, men det er en forutsetning for å få tilskudd at barnehagemyndigheten
(kommunen) har godkjent barnehagen.
Rådmannen vurderer at et salg til takst, 4,5 millioner kroner vil gi kjøper, om det skulle bli
Ask utvikling, en i utgangspunktet rimelig barnehage, selv om det nok må utføres visse
bygningsmessige endringer før godkjenning kan gis.

Alternative løsninger
Eiendommen gnr/bnr 80/13 selges for takst til Ask utvikling.

Rådmannens vurdering
Rådmannen har undersøkt, og funnet at Ringerike kommunes virksomhet ikke trenger
eiendommen gnr/bnr 80/13 – Stranden skole.
Videre ser rådmannen det som viktig at kommunen ikke har ansvar for og kostnader med
eiendommer virksomheten ikke trenger, og mener et salg er det mest fornuftige.
Ringerike kommune selger ikke eiendommer under takst før det har gått en lang
salgsperiode (jfr. K-sak 74/14) uten at det foreligger bud som oppfattes som reell
markedsverdi.
Rådmannen ønsker primært at eiendommen legges ut for salg på det åpne markedet.
Eiendommen omreguleres ikke før salg. Om kjøper har et annet formål enn offentlig
virksomhet, er utfallet av omregulering kjøpers risiko.

Vedlegg








Saksprotokoll sak 66/14 i Ringerike kommunestyre - nedlegging av Stranden skole
Saksprotokoll sak 71/14 i Ringerike kommunestyre - eiendomssalg
Ask utvikling; innspill til etterbruk av Stranden skole
Takstmannen AS; verditakst Stranden barneskole
Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd – barnehager
Brev fra Tyristrand Landsbyforening – støtte til etablering av barnehage
Kartutsnitt Stranden skole

Lenker
Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De
foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for
papirutskrift.

Ringerike kommune, 20.11.2014

Tore Isaksen
rådmann
saksbehandler: Geir Svingheim

Takstmann AS
Nordre Ringåsen 7
3512 Hønefoss
Telefon 32 13 91 40 Mobil 97 66 14 99
Org.nr: 895195162 MVA

Verditakst
Stranden barneskole, Ask
Aklangveien 2
3519 HØNEFOSS
Gnr. 80 Bnr. 13

RINGERIKE KOMMUNE

Utført av:

Ingeniør Tor Gunnar Sand
Takstmann MNTF

Oppdrag 2014469 Befaringsdato: 05.09.2014

Takstmann AS
Nordre Ringåsen 7
3512 Hønefoss
Telefon 32 13 91 40 Mobil 97 66 14 99
Org.nr: 895195162 MVA

Verditakst
Stranden barneskole, Ask
Aklangveien 2
3519 HØNEFOSS
Gnr. 80 Bnr. 13
RINGERIKE KOMMUNE

Forutsetninger
Denne rapporten er utarbeidet av en frittstående og uavhengig takstmann som ikke har noen bindinger til
andre aktører i eiendomsbransjen.
Verditaksten er utført iht. NTF's regler, NS 3451 og NS 3940. Taksten er kun basert på visuell befaring
uten inngrep i byggverket, evt. supplert med enkle målinger. Merk at en verditakst ikke er en
tilstandsrapport, som beskriver byggverkets tekniske tilstand. Kunden/rekvirenten skal lese gjennom
dokumentet før bruk og gi tilbakemelding til takstmannen hvis det finnes feil/mangler som bør rettes opp.

Andre forutsetninger/opplysninger
Opplysninger om eiendommen er gitt av eier, og er ikke sjekket med kommunen eller grunnboka.
Alle arealene er målt innvendig og beregnet utvendig på byggene.
Takstmannen er ikke ansvarlig for manglende opplysninger om feil/mangler som han ikke kunne ha
oppdaget etter å ha undersøkt takstobjektet slik god skikk tilsier. Taksten er avholdt etter beste skjønn og i
henhold til de gjeldende instruks og retningslinjer.
Takstmannen har ikke undersøkt/vurdert regulering, byggetillatelse eller andre forhold ift bygningsetaten,
forøvrig ingen spesielle forhold takstmannen ble gjort kjent med på befaringsdagen.

Mandat
Oppdraget er gitt av Torunn Kaspersen, Ringerike kommune.
Oppdragsgiver ønsker en takst over eiendommen slik den fremstår i dag. Verdien skal baseres på en
normal markedspris for eiendommen solgt i dagens eiendomsmarked. Normal markedspris er den pris
flere sansynlige invenstorer kan være villige til å betale for eiendommen.

Sammendrag/konklusjon
Sammendrag:

Skolebygg fra 1979-1982. Fin beliggenhet på Ask med gode
profileringsmuligheter. Generelt normalt vedlikeholdt med normal slitasje. Det
er foretatt lite oppgradering og modernisering etter byggeår.
Stor tomt med muligheter.
Kommunalt vann og avløp.
Bygget er planlagt og bygget for skole/undervisning. Ved salg må en regne med
at det blir andre aktiviteter, og at bygget trenger en ombygging/tilpassing.
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Takstmann AS
Nordre Ringåsen 7
3512 Hønefoss
Telefon 32 13 91 40 Mobil 97 66 14 99
Org.nr: 895195162 MVA
Eiendom: Gnr. 80 Bnr. 13 KOMMUNE RINGERIKE
Adresse: Stranden barneskole, Ask - Aklangveien 2, 3519 HØNEFOSS

Markedsverdi
Konklusjon markedsverdi:

Kr

4 500 000

Hønefoss, 21.09.2014

.....................................
Ingeniør Tor Gunnar Sand
Takstmann MNTF
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Rekvirent
Rekvirert av:

Ringerike kommune v/Torunn Kaspersen

Besiktigelse, tilstede
Dato: 05.09.2014

- Svend Helgesen Vaktmester
- Ingeniør Tor Gunnar Sand Takstmann

Dokumentkontroll
Dokumenter fremvist: Situasjonskart
Tegninger
Andre dok./kilder:
Rekvirent
Eiendomsdata.no

Dato 27.08.2014
Tegninger uten mål og uten målestokk
Dato 20.09.2014

Eiendomsdata
Matrikkeldata:

Gnr. 80 Bnr. 13

Hjemmelshaver:

Ringerike kommune

Tomt:

Eiet tomt. Areal 15 495 m²

Konsesjonsplikt:

Konsesjonsfritt

Adkomst:

Offentlig vei

Vann:

Kommunalt vann

Avløp:

Kommunalt avløp

Regulering:

Regulert område

Kommuneplan:

Kommuneplan for Ringerike. Merket som offentlige bygninger

Forsikringsforhold
Kommentar:

Forsikringspapirer er ikke fremvist, forsikringspremie er stipulert.
Forsikringsforhold er ikke sjekket.

Lignings/skattetakst
Ligningstakst:

Ligningsverdi ikke opplyst

Skattetakst:

Skattetakst ikke opplyst

Andre opplysninger
Tomtens anvendelse:

Tomten er stor, og eiendommen er tilkoblet kommunalt vann og avløp.
Det er god plass til event. utvidelse av bygningsmassen eller nybygging. Det er
ikke sjekket med kommunen om en event. slik økning av bygningsmassen

Miljø/forurensning:

Det er ikke sjekket med hensyn på forurensning i grunnen. I lange tider har
eiendommen vært brukt til skole, så det antas at det ikke er noe forurensing i
grunnen.
Det er ikke foretatt noe sjekk vedr. event. radonstråling
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Bygninger på eiendommen
Barneskole hovedbygning
Byggeår:

1982. Anslått byggeår

Barneskole sidebygning
Byggeår:

1979. Anslått byggeår

Gamlehuset
Byggeår:

1865. Anslått byggeår

Arealer og anvendelse
Barneskole hovedbygning - arealer
Bruttoareal Bruksareal
Etasje
BTA m²
BRA m² Anvendelse
1. etasje
472
456 Gang, 5 klasserom, 3 kontorer, kantine/spiserom,
garderober damer og menn, garderober jenter og gutter,
bøttekott
Sum bygning

472

456

Barneskole sidebygning - arealer
Bruttoareal Bruksareal
Etasje
BTA m²
BRA m² Anvendelse
Underetasje
546
507 Gang med trapp opp, gymsal, 2 apparatrom, scene, gang,
hc toalett, felles toaletter, bøttekott, 2 legekontorer,
venterom, tilfluktsrom med jente- og guttegarderober
1. etasje

329

312 Vestibyle med trapp ned og dør ut, datarom, formingsrom,
klasserom, hc-toalett, bøttekott, ventilasjonsrom,
vaktmetserrom

Sum bygning

875

819

Gamlehuset - arealer
Bruttoareal Bruksareal
Etasje
BTA m²
BRA m² Anvendelse
1. etasje
177
166 Ganger i hver ende av bygget, sløydsal, undervisningsrom
Sum bygning

177

166
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Gjenstående arbeider/vedlikehold
Vedlikehold:

Det er ikke foretatt noe oppgraderinger eller modernisering i senere tid. Det
meste av overflater og utstyr er fra byggeår. Det er kun foretatt nødvendig
vedlikehold utvendig og innvendig. Ett ventilasjonsanlegg som brant for noen år
siden er ikke erstattet

KONSTRUKSJONER OG INNVENDIGE FORHOLD
Barneskole hovedbygning
Lokalisering
Barneskole
hovedbygning

Bygningsdel/beskrivelse

200

210

220

225

227

233

235

Bygning, generelt
Bygget er fra ca 1982, bygget i en etasje.
Til å være ett skolebygg, er det generelt normalt vedlikeholdt med
normal slitasje.
Mye tyder på at det er lite som er oppgradert etter 1982.
Grunn og fundamenter, generelt
Tomten er flat.
Fundamentert på støpte såler med støpt plate på mark.
Primære bygningsdeler, generelt
Innvendige bærevegger er i malt Leca.
Vedlikehold ol:
I gang er det en vertikal sprekk.
Yttervegger
Yttervegger er bindingsverk med utvendig stående panel.
Vedlikehold ol:
Normalt utvendig vedlikeholdt, noe malingsslitt
Takkonstruksjoner
Saltak med takstoler, tekket med betongtakstein.
Stål takrenner
Vinduer
Vinduer fra 1982 med 2-lags glass.
På en del er det utvendige motorstyrte persienner.
Vedlikehold ol:
Pga alder på vinduer, må en regne med at glass kan punktere og
lukkemekanismer bli slitt.
Persienner er ikke sjekket.
Ytterdører og porter
Ytterdører er tredører med glass.
Det er dører ut fra alle klassrom (rømningsvei).
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240

245

253

261
270

300

330

360

Sekundære bygningsdeler innvendig, generelt
Innvendige vegger:
I gang er det malt Leca.
Resten er malt og panel.
Til alle klasserom er det lyd- og brannhemmende dører (35 db og B30)
Vedlikehold ol:
Innvendig normal slitasje.
Klasseromsdører er betydelig slitt, ikke alle er like tette.
Himlinger inklusive taklister
Gang er det himlingsplater i porøs huntonitt (lyddempende)
Resten malte plater.
Vedlikehold ol:
Normal slitasje.
Belegg/overflater på innvendige gulv, trapper og ramper inklusive
gulvlister
Bøttekott og toaletter er det fliser. Resten er vinylbelegg.
Vedlikehold ol:
Normal slitasje og elde.
Trapper og ramper
Til loftsrom med ventilasjonsanlegg er det luke med stige.
Fast inventar, generelt
Ett klasserom er det skolekjøkken med benker og kummer.
Spiserom har hybelkjøkkeninnredning.
Vedlikehold ol:
Normal slitasje og elde.
VVS-installasjoner, generelt
Kommunalt vann og avløp. Felles vannmåler for begge byggene.
Klasserom for skolekjøkken er det kummer og kraner.
Spiserom med kum.
Garderober er det servanter, klosetter og pisoar på guttegarderobe.
Bøttekott med kum og opplegg for vaskemaskin.
Varmtvann fra sidebygning.
Vedlikehold ol:
Utstyr fra ca byggeår.
Brannslokking, generelt
I gang er det en brannslange.
Noen pulverapparater.
Alarm til sentral
Luftbehandling, generelt
Bygget har et balansert ventilasjonsanlegg med avtrekk og roterende
varmegjenvinner.
Anlegget står på loft.
Vedlikehold ol:
Anlegget er fra byggeår, i følge vaktmester fungerer anlegget greit.
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400

450

Elkraft, generelt
Åpent/skjult elektrisk opplegg.
I gang er det tavleskap med smelte- og automatsikringer.
Vedlikehold ol:
El.anlegg er ikke vurdert da dette er utenfor takstmannens fagområde.
Anlegget antas å være fra byggeår.
Elvarme, generelt
Fleste rom er det panelovner.
Vedlikehold ol:
Eldre panelovner, ikke sjekket.

Barneskole sidebygning
Lokalisering
Barneskole
sidebygning

Bygningsdel/beskrivelse

200

210

220

225

227

Bygning, generelt
Bygget er fra ca 1979, bygget i en etasje med underetasje. I underetasje
er det gymsal som går over to etasjer.
Bygget er generelt normalt vedlikeholdt med normal slitasje og elde.
Lite oppgradert i senere tid, det meste av utstyr fra byggeår.
Bygget har ikke universell utforming.
Grunn og fundamenter, generelt
Tomten er skrånende, slik at bygget får en underetasje.
Antar støpt grunnmur. En del av synlig grunnmur er isolert utvendig
med eternittplater som beskyttelse for isolasjon.
I underetasje er det tilfluktsrom som brukes som garderober.
Vedlikehold ol:
Eternittplater inneholder asbest og er et problemavfall.
Primære bygningsdeler, generelt
Etasjeskille er plasstøpt betongdekke.
Bærevegger er mur/betong
Yttervegger
Over grunnmur er det bindingsverk med utvendig stående panel.
Vedlikehold ol:
Normalt utvendig vedlikeholdt, noe malingsslitt.
Takkonstruksjoner
Yttertaket er tilnærmet flatt.
Profilerte stålplater med antar isolasjon og membran. Over membran er
taket beskyttet med småstein.
Beslåtte gesimser.
Vedlikehold ol:
Det var ikke mulig å besiktige membran, da det lå et jevnt
beskyttelseslag med stein over hele taket.
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233

235

240

245

253

261
270
300

330

Vinduer
Vinduer fra 1979 med 3-lags glass.
Noen vinduer med motorstyrte utvendige persienner.
Vedlikehold ol:
Pga. alder på vinduer må en regne med at glass kan punktere og
lukkemekanismer bli slitt.
Persienner er ikke sjekket.
Ytterdører og porter
Begge etasjene er det dobble hoveddører med glass.
Fra gymsal og formingsrom er det nødutganger.
Boddører til vifterom og vaktmesterrom.
Sekundære bygningsdeler innvendig, generelt
Innvendige vegger er det malte overflater og noe panel.
Vedlikehold ol:
Innvendig normal slitasje og elde.
Himlinger inklusive taklister
Noen rom er det profilerte stålplater (undersiden av yttertaket).
Underetasje er det meste malt betong. Resten er malte plater.
Vedlikehold ol:
Generelt normal slitasje og elde.
Belegg/overflater på innvendige gulv, trapper og ramper inklusive
gulvlister
Hovedinnganger og noen våtrom er det fliser. Resten er vinylbelegg.
Vedlikehold ol:
Normal slitasje og elde.
Trapper og ramper
Mellom etasjene er det repotrapp.
Fast inventar, generelt
Formingsrom er det malt kjøkkeninnredning.
VVS-installasjoner, generelt
Kommunalt avløp. Kommunalt vann.
Formingsrom er det kum og kraner.
Nødvendig sanitærutstyr for fellestoaletter og gaderober for jenter og
gutter.
Underetasje er det 2 stk 900 liters varmtvannsberedere. Gir varmtvann
for begge byggene.
Vedlikehold ol:
Vann og avløp koblet til kommunalt nett ca 2010.
Kapasitet og standard er ikke sjekket.
Meste av utstyr fra byggeår.
Brannslokking, generelt
Gymsal er det brannslange.
Resten er det pulverapparater.
Nødutganger i begge etasjene.
Fra gymsal er det nødutganglys.
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360

400

450

Alarm til sentral.
Luftbehandling, generelt
Balansert ventilasjonsanlegg med roterende varmegjenvinner for gymsal.
Eget ventilasjonsanlegg med varmegjenvinner for klasserom i 1. etasje
Vedlikehold ol:
Ventilasjonsanlegget for gymsal brant for noen år siden. Har ikke blitt
erstattet med nytt. Gymsal har ikke ventilasjonsanlegg.
Ventilasjonsanlegg for klasserom 1. etasje fungerer.
Elkraft, generelt
Skjult / åpent elektrisk opplegg.
Tilfluktsrom er det eget sikringsskap.
Resten av bygget er det hovedskap og noen mindre biskap.
Vedlikehold ol:
El.anlegg er ikke vurdert da dette er utenfor takstmannens fagområde.
Antar at det meste av el.opplegg er fra byggeår.
Elvarme, generelt
Noe oppvarming via panelovner.
Vedlikehold ol:
Panelovner er ikke sjekket, fleste av eldre dato.

Gamlehuset
Lokalisering
Gamlehuset

Bygningsdel/beskrivelse
200

Bygning, generelt
Gammel tømmerstue som er kledd utvendig.
Fundamentert på en gråsteinsmur.
Vinduer med enkle glass. Malte ytterdører.
Saltak med sperrer, bordtak som undertak og tekket med takstein.
Vedlikehold ol:
Det er kun en del av bygget som ble besiktiget, da resten var avlåst.
Ikke oppgradert/modernisert, betydelig slitasje og elde.
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KONTRAKTER/AREALER
Oversikt over leiekontrakter
Bygning/areal

Etg.

m²

Leie pr år

Kr/m²

Opphør mnd/år

Reg. %

472
472

0

0

12/2014

100

329
546

0
0

0
0

12/2014
12/2014

100
100

0

0

12/2014

100

Kr/m² Leie pr år beregnet

Fra mnd/år

Reg. %

Barneskole hovedbygning
- Skolebygg
Ikke utleid
Sum:

1

Barneskole sidebygning
- Skolebygg
Ikke utleid
Ikke utleid

1
Underet
asje

Sum:

875

Gamlehuset
- Div rom
Ikke utleid
Sum:
Total:

1

177
177
1 524

Markedsleie/ledige lokaler
Bygning/areal

Etg.

m² faktisk

Barneskole hovedbygning
- Skolebygg
Ikke utleid
Sum:

1

472
472

500

236 000
236 000

1/0

100

329
546

500
500

164 500
273 000

1/0
1/0

100
100

1/0

100

Barneskole sidebygning
- Skolebygg
Ikke utleid
Ikke utleid

1
Underet
asje

Sum:

875

437 500

Gamlehuset
- Div rom
Ikke utleid
Sum:
Total:

1

177
177
1 524

50

8 850
8 850
682 350

Kommentar kontrakt/arealer
Kommentar
leiekontrakter:

Bygget er ikke utleid. Det er kun brukt erfaringstall som markedsleie. På Ask er
det heller ikke andre bygg å sammenligne med.
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TOMTEVERDI
Tomteareal:
Tomteverdi:

Tomteareal:
Tomteverdi:

Kr

15 495 m²
600 000

Kr
Kr
Kr

6 610 000
10 500 000
2 660 000

Sum normale byggekostnader:

Kr

19 770 000

Sum normale byggekostnader:
Fradrag for alder, forskriftskrav, gjenst. arbeider ol.:

Kr
Kr

19 770 000
10 000 000

Teknisk verdi uten tomt:
Tillegg for normal tomteverdi:

Kr
Kr

9 770 000
600 000

Teknisk verdi av takstobjektet:

Kr

10 370 000

VERDIGRUNNLAG - TEKNISK VERDI
Normale byggekostnader
Normale byggekostn.: Beregnet for hvert bygg med takstdagens byggepris.
Barneskole hovedbygning
Barneskole sidebygning
Gamlehuset

Teknisk verdi
Grunnlag:

Teknisk verdi:

VERDIGRUNNLAG - NETTOKAPITALISERING
Rentegrunnlag
Rentegrunnlag:

Effektiv risikofri rente, 10 års statsobl.:
- Inflasjon:

2,62 %
-2,50 %

Realrente: kalkulert 0,12 %, avrundet:
Risiko
Beliggenhet
Bruksvennlighet
Standard

0,12 %
4,00 %
2,50 %
2,50 %
2,00 %

Kapitaliseringsrente/realavkastningskrav:

11,12 %

Forutsetninger nettokapitalisering
Kapitaliseringsrenta er satt til ca 11,1%. Der er det tatt hensyn til risiko ved event. muligheter for utleie på
Ask. Det er tatt hensyn til at eiendommen ligger ett stykke fra Hønefoss og at det er lite aktivitet på Ask.
Event. kjøper må hensyn til at bygget må oppgraderes/moderniseres og tilpasses.
Det er tatt hensyn til at en må regne med at ikke alt til en hver tid er utleid, derfor er det brukt 20%
ledighet.
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Brutto leieinntekter
Arealtype
Eiendommens arealtyper

Leiekontrakter
m² Kr/m²

Div rom
Skolebygg
Skolebygg
Sum:

Leie pr år

177
875
472
1 524

Markedsleie/ledige lokaler
m² Kr/m²
Leie pr år
faktisk
ansatt
beregnet
177
50
8 850
875
500
437 500
472
500
236 000
1 524
682 350

Fradrag i brutto leieinntekter
Brutto leieinntekter:
Fradrag:
Off. avgifter og ev. eiendomsskatt:
Forsikringspremie:
Forvaltningskostnader pr år:
Driftskostnader:
Avsetninger til løpende vedlikehold pr år:

Inntektsoverskudd:

Kr
-15 000
-30 000
-10 000
-10 000
-25 000

682 350

Sum normale eierkostnader:
Tap ved ledighet, 20 % av markedsleie:

-90 000
-140 000

Sum:
Eiendommens inntektsoverskudd:

-230 000
Kr

-230 000
452 350

Kr

4 070 000

Tomteverdi:

Kr

600 000

Normale byggekostnader:
Teknisk verdi:
Kapitalisert verdi:
Yield:

Kr
Kr
Kr
%

19 770 000
10 370 000
4 070 000
10,1

På bakgrunn av ovenstående settes markedsverdien til:

Kr

4 500 000

Beregning av kapitalisert verdi
Kapitalisert verdi:
Eiendommens inntektsoverskudd Kr 452 350
kapitalisert med 11,1 % gir (avrundet)

KONKLUSJON MARKEDSVERDI
Grunnlag for
verdifastsettelsen:

Markedsverdi:
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Innspill til Etterbruk av Stranden skole
Stranden oppvekstsenter

Utarbeidet av Ask utvikling 03.11.14
Sammendrag
Ask utvikling har som mål å etablere et lokalt oppvekstsenter på Stranden skole. I tett samarbeid
med Ringerike kommune utvikles et tilbud som skal komme hele kommunens befolkning til
gode, samtidig som det skapes et attraktivt pedagogisk alternativ som kan bidra positivt til
utvikling i regionen. Vi jobber i tråd med Ringerike kommunes egne styringsdokumenter,
deriblant folkehelsemeldingen, og vil på bakgrunn av disse gi bygdesamfunnet et bredt og
livgivende tilbud som skaper vekst og trygghet.
Ask utvikling er nylig etablert som et samvirkeforetak. Dette foretaket skal være et
samarbeidsorgan mellom lokalsamfunnet Ask og Ringerike kommune. Målsetningen til foretaket
er å drive virksomhet som er til allmenn nytte, og det første tiltak som skal planlegges iverksatt
er etablering av barnehage. Det er stor etterspørsel etter et lokalt barnehagetilbud, og vi har som
mål å bidra til å dekke behovet til Ask, samt Tyristrand med omegn. Tilbudet vil i tillegg til å
dekke et primært behov for vårt lokalsamfunn, gi kommunen et godt pedagogisk alternativt med
bruk av Montessoripedagogikken, med vekt på uteaktiviteter og naturopplevelser for barn. Vi
vet at dette vil være et attraktivt tilbud for barnefamilier, og samtidig avhjelpe Ringerike
kommune med tilbud som den har plikt til å levere til sine innbyggere. Tyristrand
Landsbyforening stiller seg bak etableringen som Ask utvikling ønsker tilrettelegge for, da det
også på Tyristrand er mangel på barnehageplasser. Videre vil Ask Utvikling tilrettelegge for
oppveksttilbud som SFO og skole. Barnehage og SFO vil bidra til realisere prosjekter, da de vil
bringe utviklingen fremover finansielt.
Ask/Tyristrand er valgt som prioritert fortettingsområde (sak 56/13) Livskraftige lokalsamfunn
– Innspill til revisjon av kommuneplan. Tiltakene vi ønsker på Stranden skole vil medvirke til å
gjøre fremtidig vekst mulig. Med kommunens forventninger om snarlig utbygging av E16 og
Ringeriksbane, vil Ask få en sentral plassering, trolig som en av de nærmeste bygdene til
nasjonal viktig infrastruktur for vei og bane.
Ask utvikling skal jobbe for tiltak som gir befolkningsvekst og forbedret infrastruktur samt
forutsigbarhet og trygghet for innbyggere som bor i vårt lokalsamfunn. Samtidig ønsker vi den
øvrige Ringeriksbefolkning velkommen til å benytte seg av tilbudet.
Til deres orientering har Ask utvikling sendt inn høringsuttalelse til budsjett 2015.

Bakgrunn
Ask er et stolt og ressurssterkt lokalsamfunn. I 150 år har Stranden skole vært livsnerven i
bygda, og med sin flotte beliggenhet og med engasjerte innbyggere har folk søkt seg til Ask på
samme måte som trekkfuglene hvert år vender tilbake til sandbankene ved elva Sognas utløp, et
steinkast fra skoletrappa.
Ringerike kommune jobber aktivt for å tiltrekke seg unge og ressurssterke mennesker.
Tilgangen på gode barnehage- og skoletilbud er en av de viktigste driverne for de gruppene som
kommunen ønsker som fast bosatte; barnefamilier og unge i etableringsfasen. Dette er en
gruppen mennesker som en ser søker seg ut av storbyen. For at disse menneskene skal velge
Ringerike fremfor de andre regionene innen InterCity triangelet, må vi tilby en attraktiv
kommune. Et oppvekstsenter som har en alternativ og etterspurt pedagogikk og tematikk vil
bidra til dette.
For å forsikre dagens og fremtidens innbyggere et livskraftig lokalsamfunn, skal samvirket Ask
utvikling gjøre sitt beste for å tilrettelegge for gode valgmuligheter.

Stranden oppvekstsenter
Folkehelsemeldingen i Ringerike kommune fokuserer på viktigheten av å ha lokale og
velfungerende barnehager og skoler av høy kvalitet, samt et aktivt oppvekstmiljø.
Folkehelsemeldingen er fremtidsrettet. Det handler om å skape gode rammer for vekst.
Dette vil Stranden oppvekstsenter jobbe aktivt for å oppnå.
1. Barnehage
Rådmann har nå presentert handlingsprogram for de kommende 4 årene og budsjett for 2015.
Det er jevnt økende behov barnehageplasser i kommunen, og de politiske råd skal lede an for
hvordan kommunen skal organisere tilrettelegging for denne økningen. Budsjettforslaget
foreslår i første omgang å øke kapasiteten i eksisterende barnehager. Videre orienteres det om
at behov for barnehageplasser er økende i sentrumsnære områder. Ask utvikling ønsker å kunne
avlaste de sentrumsnære barnehagene.
Ask utvikling har engasjert barnehagefaglig ekspertise til å se på Stranden skoles lokaler.
Konklusjonen er at bygningene egner seg godt til drift av barnehage. Skolen ligger sentralt
plassert med hensyn til adkomst, og vil være attraktiv for familier på Ask sågar innbyggere fra
Tyristrand og Nakkerud, særlig de som pendler til Hønefoss. Ask utvikling ønsker å starte en
privat barnehage så raskt som mulig for å bidra til å dekke den økende etterspørselen. Vi er også
kjent med planene til Oppvekstsektoren og deres arbeid med barnehage. Vi kjenner til at
kommunepolitikerne selv har ytret ønske om å se på mulighet for utredning av alternative
pedagogiske metoder og temabarnehager. Montessoripedagogikken har hatt en sterk økning i
utbredelse de siste årene, og oppfattes som attraktivt blant mange foreldre. I tillegg ønsker Ask
utvikling å legge vekt på natur og miljø, gitt lokalenes gode beliggenhet og tilgangen vi har på
skog, fjord og landbruksareal. Ringerike kommune er innstilt på en jevn befolkningsvekst i årene
fremover. Det ligger dermed i kortene at kommunen vil ha et økende behov for
barnehageplasser.

2. Skole
Nærskole er navet i et lokalsamfunn. Tall fra Folkeregisteret viser nå en jevn tilvekst av barn
som hører til Stranden skolekrets de kommende årene. Dette gir nye muligheter for å
opprettholde skoletilbud i ei bygd med lange tradisjoner for nærskole. Opplysningene som ses i
tabellen under viser tall fra Stranden og Tyristrand skolekrets. Tallene er hentet ut 18. august i
år, tall fra 2014 er dermed ikke fullstendig. Vi ser en positiv tilvekst i vårt nærmiljø.
Postnummer
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3519
3519
3519
3519
3519
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3
11
6
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7
7
5
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27
28
32
20
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21
11

Ask utvikling ønsker å starte Montessoriskole med vekt på uteaktivitet og naturopplevelser for
barna. Det vil bli et attraktivt tilbud for mange barnefamilier. Mange av elevene vil kunne gå eller
sykle til skolen, og spare samfunnet for utgifter til skoleskyss.
En vekstkommune som Ringerike bør tilby et mangfold av barnehage- og skoletilbud for å
tiltrekke seg innflyttere. Montessoriskoler er etterspurt blant foreldre, og er en friskoleform som
vil gi et godt tilbud både i Stranden skolekrets, også for barn utenfra. Vi har innhentet mye
informasjon fra flere ulike Montessoriskoler omkring i Norge, og de fleste har en økende
etterspørsel av sitt tilbud utenfor sin egen skolekrets; Omkring 10 % av elevmassen er hentet fra
andre skolekretser. I Buskerud Fylke er det kun Drammen som kan tilby Montessoripedagogikk i
skole. De har en økende etterspørsel.
Stranden har en av få godkjente skolebygg i kommunen. Nærhet til både fjord og skog, store
utearealer gjør tomta attraktiv som oppvekstsentrum for barn. Det er tradisjon for et godt
samarbeid mellom Stranden skole og grunneiere som stiller sine områder til disposisjon. Det
gjelder eiendom i umiddelbar nærhet til skoletomta, samt store områder på Holleia.
Ringerike kommune har satt seg som mål å utvikle skole-hjem samarbeidet til også å ha fokus på
foreldres muligheter til å bidra i barn og unges læringsliv med de forutsetninger og muligheter
som den enkelte familie har. Stranden skole har god tradisjon for å ha stor medvirkning fra
foreldre, og skole-hjem vil stå sterkt i fokus i et nytt oppvekstsenter. Stranden oppvekstsenter vil
kunne tilby barna på Ringerike et stabilt og rikt opplærings- og oppvekstmiljø.
3. Skolefritids ordning (SFO)
Stranden skole har lang tradisjon og erfaring med å bruke naturen og omgivelsene i
skolehverdagen. SFO kan opprettes for å dekke både etterspørselen fra lokale elever, men
også lage et friluftsbasert SFO-tilbud for elever fra andre skolekretser. Signaler fra foreldre med
barn som benytter SFO-ordninger tilsier at man i økende grad ønsker å stille krav til de tilbud
som er tilrettelagt etter skoletid. Det er opprettet flere private initiativ siste årene. Og det ønskes
mangfold og frihet til å velge på lik linje med valgfrihet i barnehagetilbudet; tema-SFO.

4. Kultur og idrett
Lokalsamfunnet Ask har en lang tradisjon for aktive lag og foreninger. Noen av disse har
benyttet Stranden skolen som øvings- og samlingsplass. Idrettslaget har mistet sin arena for
aktivitet, og på sikt vil dette medføre nedgang i medlemsmassen, da medlemmer vil søke seg til
andre arenaer. Idrettslaget ønsker å benytte seg av lokalene på Stranden skole og ønsker et
fremtidig samarbeid med Ask utvikling. Barnehage, skole og SFO vil føre til bedre grunnlag for
rekruttering og aktivitet i disse foreningene, samt mulighet til å danne andre foreninger som
sikrer kultur- og idrettstilbud i nærmiljøet.
5. Fremdrift og finansiering
Ask utvikling er avhengig av et tett samarbeid med Ringerike kommune for å kunne opprette
Stranden oppvekstsenter. Tett dialog er viktig for å sikre at Stranden oppvekstsenter bidrar til å
nå kommunens overordnede målsettinger og målene for fortettingsområdet Ask/Tyristrand.
Ask utvikling ønsker å diskutere ulike modeller for kjøp/bruk av Stranden skole til allmenn
nytte som oppvekstsentrum. Første prioritet for Ask utvikling er å opprette barnehage. Dette vil
bidra til en sikker finansiering til vedlikehold av bygningsmassen. Det er viktig at aktivitet på
eiendommen igangsettes raskt slik at bygningen ikke forfaller, eller utsettes for hærverk. Det vil
også gi kultur- og idrettsaktiviteter i bygda tilgang på lokaler og mulighet til å gjenoppta sin
virksomhet.
Vi ser for oss tre alternative avtaler med Ringerike kommune:
1. Stranden skole kjøpes til allmennyttig formål, med intensjon om å gi kommunen et
samarbeidsmiljø som vil komme alle til gode. Ringerike kommune bes se dette som en
investering i fremtidig sikkerhet for mange av kommunens innbyggere og derav selge
eiendom gnr. 80/13 til Ask utvikling til en symbolsk kjøpesum. Dette vil gi Ask utvikling
et større handlingsrom, som vil komme barn og unge til gode, ved at vi i en tidlig
oppbyggingsfase kan investere i opprustning av bygningene og gjøre nødvendige
investering av bl.a. utstyr.
2. Ask utvikling inngår en leieavtale med Ringerike kommune med opsjon på kjøp innen en
tidsramme på 10 år.
3. Ask utvikling kjøper eiendom gnr. 80/13 til den gitte takst. Kjøp av eiendom til takst vil
gi vanskeligere økonomiske rammer for Ask utvikling. Selv om vi med dette alternativet
ønsker å realisere våre planer om bl.a. etablering av barnehage som skissert over, vil det
gi et betraktelig mindre handlingsrom i en oppstartsfase.
Det er liten tvil om at Stranden skole har en merverdi for innbyggerne på Ask. En
merverdi som overgår enhver kjøpesum, og at denne verdien neppe kan realiseres på en
annen måte enn ved at innbyggerne selv for råderett over eiendommen.

Ask utvikling kan bidra til å nå Ringerike kommunes mål
Ringerike kommune ligger i pressområdet rundt Oslo og opplever befolkningsvekst. Det er også
kommunens hovedprioritet i planverket å tiltrekke seg flere innbyggere. Ask/Tyristrand er valgt
som prioritert fortettingsområde, se sak 56/13 Livskraftige lokalsamfunn – Innspill til revisjon av
kommuneplan vedtatt i Formannskapet (14.05.13) og Hovedkomiteen for miljø- og
arealforvaltning (10.04.13).
Ringerike kommune forventer en snarlig oppstart av samferdselsutvikling i Ringeriksregionen,
og vi mener Ask har en beliggenhet som vil være svært sentral, og kan være blant de nærmeste
bygdene til både tog og vei. Prognoser som Rådmann presenterte for kommunestyre 27.03.14 i
saken om fremtidig Skoleløsning Hønefoss viser tydelig vekst i elevtallet innenfor gjeldende
Stranden skolekrets; Med vedtak av nye samferdselsplaner og med et attraktivt barnehage- og
skoletilbud, er det grunn til å tro at det vil bli en betydelig vekst for denne gruppen, i denne
delen av kommunen.
Ringerike kommune har i samband med utarbeiding av gjeldende Temautredning lokalsamfunn,
innhentet informasjon som omhandler innbyggeres flyttemønster. Denne undersøkelsen viser at
det er endinger i flyttemønsteret til nordmenn, og at vi i mindre grad enn tidligere flytter pga.
arbeid. Det er nå blitt mer vanlig å begrunne bostedsvalg i individuelle steds- og
familiepreferanser. Stedsmotiv handler blant annet om:





Tilgang på varer, tjenester og aktiviteter
Gode kommunikasjoner, korte avstander
Fysiske og sosiale forhold ved nærmiljøet
Stedstilhørighet, stedsidentitet

Vil vi kunne se et endret flyttemønster til Ask dersom vi sikrer gode tjenester og opprettholder
det tilbud som Ask-samfunnet i alle tider har kunne tilby sine innbyggere?
Ja, et godt oppvekstsenter på Ask vil skape vekst og gode tilbud til innbyggere, både de allerede
etablerte, men også tilbud til omkringliggende skolekretser. Et oppvekstsenter på Ask bygger
opp under flere av målene i gjeldene kommuneplan. Et av målene er å videreutvikle trygge og
gode lokalsamfunn (ref. Pkt 1.2.) Kommuneplanen har mål om å bl.a. tiltrekke og beholde
ungdom i etableringsfasen samt yngre familier. Og å styrke folkehelsa ved å tilrettelegge for
fysisk aktivitet.
For å oppnå dette vil kommunen:




Støtte opp under lokalt engasjement og godt forankrede nærmiljøprosesser.
Videreutvikle partnerskaps-tankegangen i samspillet mellom kommune og innbyggere.
Gode barnehage- og skoletilbud.

Av kommunens folkehelsemelding kan vi lese at Ringerike kommune i dag har lavt utdanningsog inntekstnivå, høy andel uføre og en relativt høy grad av sykelighet i befolkningen
sammenlignet med landsgjennomsnittet. Fokus på gode levekår og utjevning av sosiale
helseforskjeller er en viktig prioritering for kommunen, og hvordan oppnå gode resultater? Vi
må starte med barna og oppvekstmiljø. Kommunens folkevalgte har selv en klart ønske for

prioritering; Satsning på barn og unges oppvekstmiljø, med vekt på skoler og barnehager av høy
kvalitet.
Ringerike kommune har satt seg som mål i gjeldende Folkehelsemelding å få Ringerike
blant landets 10 fremste kommuner på målinger av kvalitet på barn og unges
oppvekstmiljø. Dette skal Stranden oppvekstsenter bidra til å oppnå!

Ask – gode forutsetninger for vekst
Ask har hatt et stabilt innbyggerantall, men lenge hatt en lav tilflyttingsindeks. Dette ser vi nå er
en trend i sterk endring. Indeksen for antall tilbakeflyttere til Ask er derimot er svært positive,
Ask er en av to tettsteder i Ringerike kommune som trekker flest tilbakeflyttere i forhold til
område-størrelse. (NIBR-notat 2012:107)
Norsk Institutt for by- og regionsforskning (NIBR) har i et oppdrag for Ringerike kommune
samlet et statistisk material for å kartlegge bosettingsmønster og befolkningsutvikling i
kommunen. (NIBR-notat 2012:107)
NIBR skriver i sin innledning om Ringerike kommune
”Befolkningens alderssammensetning er vesentlig i forhold til utforming av tjenester og
inntektsgrunnlaget. Ringerike har en høyere andel eldre over 67 år, mens andelen 0-5 år ligger
betydelig under fylkes- og landsgjennomsnittet. En målrettet satsing for å beholde og tiltrekke
ungdom i etableringsfasen og yngre barnefamilier vil kunne endre befolkningssammensetningen i
en mer gunstig retning”
”Ringerike er en kommune med store arealer, hvor befolkningen er fordelt på byen Hønefoss, 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”
Med en positiv trend med hensyn til tilflyttere, og en allerede eksisterende tradisjon for
tilbakeflyttere, ser vi Ask en lys fremtid i møte.
Vi ber Ringerike kommunes administrasjon, og kommunens folkevalgte om å ta vårt
innspill til etterretning i samband med behandling av saken etterbruk av Stranden skole
– skolen som har et potensial for å sikre vekst og stabilitet i et lokalsamfunn som vil gi en
god fremtid til mange av Ringerikes barn- og unge.

Ask utvikling

Kontaktpersoner:
Leder i Ask utvikling, Anders Lerberg Kopstad tlf. 970 08 095

Nestleder i Ask utvikling, Kaja Solbakken tlf. 920 37 534

Saksprotokoll
Arkivsaksnr.: 14/1085-28

Arkiv: A20 &20

Sak: 66/14
NEDLEGGING AV STRANDEN SKOLE FRA SKOLEÅRET 2014/2015
Vedtak i Kommunestyret:
1. Stranden skole legges ned fra 01.08.2014.
2. Elevene kan velge om de vil motta opplæring ved; Kirkeskolen, Eikli skole, Veien
skole, Tyristrand skole eller Helgerud skole.
3. Endret lokal forskrift om opptaksområder for skolene i Ringerike vil bli lagt fram til
politisk behandling høsten 2014.
4. Rådmannen kommer tilbake med egen sak om etterbruken til Stranden skole.
Protokolltilførsel fra Sp som følger saken:
Stemmeforklaring.
Senterpariet er imot enhver nedlegging av Stranden skole. Men da vårt primærforslag er falt
velger vi subsidiert å stemme for Frode Østlunds forslag, som ikke innebærer nedleggelse fra
høsten 2014. Vi bemerker videre at vi er sterkt kritiske til prosessen saken har fått.
Behandling i Kommunestyret 22.05.2014:
Formannskapets innstilling:
1. Stranden skole legges ned fra 01.08.2014
2. Elevene kan velge om de vil motta opplæring ved; Kirkeskolen, Eikli skole, Veien
skole, Tyristrand skole eller Helgerud skole.
3. Endret lokal forskrift om opptaksområder for skolene i Ringerike vil bli lagt fram til
politisk behandling høsten 2014.
4. Rådmannen kommer tilbake med egen sak om etterbruken til Stranden skole.
Forslag fra Frode Østlund (H):
” 1. Stranden skole legges ned fra 01.08.2015.
2. Det gjennomføres en prosess sammen med foreldrene der elevene primært overføres til
nærskole.
3. Endret lokal forskrift om opptaktsområder for skolene i Ringerike legges fram til
politisk behandling 2014.
4. Rådmannen kommer tilbake med egen en sak om etterbruken av Stranden skole før
budsjettmøtet i desember 2014”

Hans-Petter Aasen (Sp) tok opp sitt forslag fremmet i formannskapet:
Stranden skole legges ikke ned.
Viggo Elstad (Frp) tok opp forslagene fremmet av Frp i hovedkomiteen (HOK):
Forslag 1:
1. Saken utsettes.
2. Ny høringsrunde utføres hvor alle relevante dokumenter følger høringsbrevet, og at
alle naturlige høringsinstanser mottar høringsbrevet.
3. Administrasjonen bes kvalitetssikre at saken er tilstrekkelig utredet og at prosess er i
henhold til god forvaltningsskikk.
Forslag 2:
1.
2.

Stranden skole legges ikke ned fra 01.08.2014.
Fremtiden til Stranden skole avgjøres etter at ny kommuneplan, er vedtatt, og
satsningsområder for fremtidlig befolkningsvekst foreligger.

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:
Elstads utsettelsesforslag (1) fikk 12 og falt. Mindretallet besto av Frp, Sol og Sp.
Aasens forslag fikk 12 stemmer og falt. Mindretallet besto av Sp, Sol og Frp.
Elstads forslag (2) fikk 12 stemmer og falt. Mindretallet besto av Frp, Sol og Sp.
Ved alternativ avstemming mellom formannskapets innstilling og Østlunds forslag, fikk
Østlunds forslag 17 stemmer og falt. Mindretallet besto av Østlund, Wathne Andersen og
Henaug (H), Stiksrud og Øhren (V), Frp, Sol og Sp.
Protokolltilførsel fra Sp som følger saken:
”Stemmeforklaring.
Senterpartiet er imot enhver nedlegging av Stranden skole. Men da vårt primærforslag er falt,
velger vi subsidiært å stemme for Frode Østlunds forslag, som ikke innebærer nedleggelse fra
høsten 2014. Vi bemerker videre at vi er sterkt kritiske til prosessen saken har fått”.
Tore Abelvik (Sp) krevde p.v.a. Sp, Sol og Frp lovlighetskontroll:
«Undertegnede ber om at det foretas lovlighetskontroll av om saker er behandlet i henhold til
gjeldende forvaltningsmessige retningslinjer. Undertegnede slutter seg til bemerkninger fra
adv. Kristiansen i brev av 22.05.14 og brev LUFS av 23.04.14.
Saken er videre ikke behandlet politisk før den ble lagt ut på høring. Dette var en ren
administrativ beslutning. Denne beslutningen var ikke i tråd med gjeldende politisk vedtak,
om at skolen ikke skulle legges ned før ny skole står ferdig i Hønefoss syd.
Lovlighetskontrollen er fremmet av representantene: Hans-Petter Aasen (Sp), Lise Kihle
Gravermoen (Sp), Tore Abelvik (Sp), Karl-Petter Endrerud (Solidaritetslista), Einar Zwaig
(Sol), Nanna Kristoffersen (Sol), Ole J. Andersen (Frp), Dag Stenersen (Frp), Hans Kålhus
(Frp), Nena Bjerke (Frp), Viggo Elstad (Frp) og Ulf Magnussen (Frp).»

Saksprotokoll
Arkivsaksnr.: 13/775-16

Arkiv: 614

Sak: 71/14
UTREDNING AV RINGERIKE KOMMUNES BYGNINGSAREAL (
AREALPROSJEKTET )
Vedtak i Kommunestyret:
1. Rådmannens oppfølging av Holthe-rapporten og kommunestyrets vedtak i sak 118/13
tas til orientering.
2. Rådmannen gis fullmakt til salg under takst dersom det etter lang salgsperiode
foreligger bud som må oppfattes som reell markedsverdi.

Behandling i Kommunestyret 22.05.2014:
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av
offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager
Dato
Departement
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder for
Hjemmel
Kunngjort
Rettet
Korttittel

FOR-2010-10-29-1379
Kunnskapsdepartementet
I 2010 hefte 12
01.01.2011
FOR-2014-04-11-691 fra 01.08.2014
FOR-2004-03-19-539
Norge
LOV-2005-06-17-64-§14
02.11.2010
kl. 13.45
Forskrift om tilskudd til barnehager

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res 29. oktober 2010 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 64
om barnehager § 14 tredje ledd. Fremmet av Kunnskapsdepartementet.
Endringer: Endret ved forskrifter 6 juni 2011 nr. 584, 10 juni 2011 nr. 581, 22 juni 2012
nr. 635, 30 nov 2012 nr. 1108, 21 juni 2013 nr. 742, 11 april 2014 nr. 691
Endres 1 jan 2015 ved forskrift 13 juni 2014 nr. 740 som endret ved forskrift 20 juni 2014
nr. 800.
§ 1.Formål og virkeområde
Forskriften skal sørge for at godkjente ikke-kommunale barnehager behandles likeverdig
med kommunale barnehager ved tildeling av offentlige tilskudd.
Forskriften gjelder ved kommunens tildeling av tilskudd til godkjente ikke-kommunale
barnehager etter barnehageloven § 14 første og andre ledd.
�Del paragraf
§ 2.Kommunens ansvar
Kommunen skal sørge for at godkjente ikke-kommunale barnehager i kommunen
behandles likeverdig med kommunale barnehager ved tildeling av offentlige tilskudd til
ordinær drift etter denne forskriften. Kommunen skal dokumentere at tildelingen skjer i
samsvar med denne forskriften.
�Del paragraf
§ 3.Det kommunale tilskuddet til ordinær drift
Det kommunale tilskuddet skal dekke kostnader til ordinær drift i barnehagen som ikke
dekkes av andre offentlige tilskudd og foreldrebetaling. Kostnader til ordinær drift
omfatter driftskostnader, kapitalkostnader og administrasjonskostnader.

Det samlede offentlige tilskuddet til ikke-kommunale barnehager skal utgjøre samme
andel av den gjennomsnittlige offentlige finansieringen av tilsvarende kommunale
barnehager som året før. Tilskuddet skal utgjøre minimum 98 prosent av det som
tilsvarende kommunale barnehager i gjennomsnitt mottar i offentlig finansiering.
Kommunen har ikke plikt til å gi tilskudd slik at det samlede offentlige tilskuddet til den
ikke-kommunale barnehagen overstiger det tilsvarende kommunale barnehager i
gjennomsnitt mottar i offentlig finansiering. Der den ikke-kommunale barnehagen har
lavere foreldrebetaling enn i tilsvarende kommunale barnehager, har kommunen ikke
plikt til å dekke differansen.
Tilskuddet skal begrenses oppad til at den ikke-kommunale barnehagen ikke får tilskudd
for flere barn enn det er plass til innenfor barnehagens godkjenning. Store
aktivitetsendringer i den ikke-kommunale barnehagen medfører at kommunen må
beregne tilskuddet til barnehagen på nytt.
Endret ved forskrifter 6 juni 2011 nr. 584 (i kraft 1 aug 2011), 22 juni 2012 nr. 635 (i
0 kraft 1 aug 2012), 21 juni 2013 nr. 742 (i kraft 1 aug 2013), 11 april 2014 nr. 691 (i kraft
1 aug 2014).
�Del paragraf
§ 4.Tilskudd til driftskostnader
Kommunen skal gi tilskudd til driftskostnader i godkjente ikke-kommunale barnehager.
Tilskuddet skal beregnes ut i fra gjennomsnittlige budsjetterte driftskostnader per
heltidsplass i tilsvarende kommunale barnehager. Kommunale barnehager med
budsjetterte driftskostnader som er minimum 25 prosent høyere enn gjennomsnittlige
budsjetterte driftskostnader i tilsvarende kommunale barnehager kan holdes utenfor
grunnlaget for beregningen. Kommunen skal gi et påslag for administrasjonskostnader
på fire prosent av gjennomsnittlige budsjetterte driftskostnader i tilsvarende kommunale
barnehager. Kommunen skal fastsette tilskuddssatser til driftskostnader per heltidsplass.
Satsene skal beregnes i samsvar med forholdstall for finansiering av plasser for barn
over og under tre år fastsatt av departementet.
Det skal være egne satser per heltidsplass for ordinære barnehager, familiebarnehager
og åpne barnehager. For ordinære barnehager og familiebarnehager skal det settes én
sats for barn over tre år, og én sats for barn under tre år. For åpne barnehager skal det
settes én felles sats gjeldende for barn over og under tre år. Kommunen skal
dokumentere hvordan tilskuddssatsene er beregnet.
Kommunen skal kunngjøre forslag til tilskuddssatser i forbindelse med at årsbudsjettet
legges ut til alminnelig ettersyn, og skal før 1. februar i budsjettåret underrette de ikkekommunale barnehagene om fastsatte tilskuddssatser for driftskostnader.
Kommuner som ikke har kommunale ordinære barnehager, familiebarnehager eller åpne
barnehager, skal benytte nasjonale gjennomsnittssatser for tilskudd til driftskostnader
fastsatt av departementet ved beregningen av tilskudd til driftskostnader til ikkekommunale barnehager.

Endret ved forskrift 10 juni 2011 nr. 581 (i kraft 1 aug 2011). Endres 1 jan 2015 ved
forskrift 13 juni 2014 nr. 740.
�Del paragraf
§ 5.Tilskudd til kapitalkostnader
Kommunen skal gi tilskudd til kapitalkostnader i godkjente ikke-kommunale barnehager
per heltidsplass.
0

Kommunen velger om den vil gi tilskuddet ut i fra gjennomsnittlige kapitalkostnader per
heltidsplass i egne tilsvarende kommunale barnehager, eller om den vil benytte
nasjonale gjennomsnittssatser for kapitaltilskudd fastsatt av departementet.
Der kommunen gir tilskuddet ut fra gjennomsnittlige kapitalkostnader i egne tilsvarende
kommunale barnehager skal det være én sats for ordinære barnehager, én for
familiebarnehager og én sats for åpne barnehager. Kommunen skal dokumentere
hvordan tilskuddssatsene er beregnet.
Kommunen skal kunngjøre forslag til tilskuddssatser i forbindelse med at årsbudsjettet
legges ut til alminnelig ettersyn, og skal før 1. februar budsjettåret underrette de ikkekommunale barnehagene om fastsatte tilskuddssatser for kapitalkostnader.
Kommunen kan gi ekstra tilskudd til kapitalkostnader til ikke-kommunale barnehager
med høye kapitalkostnader.
0 Endres 1 jan 2015 ved forskrift 13 juni 2014 nr. 740.
�Del paragraf
§ 6.(Opphevet 1 jan 2013 ved forskrift 30 nov 2012 nr. 1108.)�Del paragraf
§ 7.Opplysningsplikt
Eiere av ikke-kommunale barnehager skal 15. desember hvert år rapportere om antall
barn, barnas alder og oppholdstid i barnehagen på skjema fastsatt av departementet.
Rapporteringen danner grunnlag for utmålingen av kommunalt tilskudd året etter.
Kommunen kan bestemme at slik rapportering skal gjøres ved flere tidspunkter i året, og
hva som skal til for at tilskuddet skal endres i løpet av året. Dette skal fastsettes i lokale
retningslinjer.
Ikke-kommunale barnehager som i løpet av året har store aktivitetsendringer, blant annet
opprettelse eller nedleggelse av avdeling eller større gruppe, skal melde fra til
kommunen.
�Del paragraf
§ 8.Endringer i grunnlaget for de kommunale tilskuddssatsene
Kommunen skal én gang per år fatte vedtak om tilskudd til ikke-kommunale barnehager i
samsvar med § 4 og § 5.
Kommuner som i løpet av året endrer bevilgningene til ordinær drift i kommunale
barnehager, skal samme året fatte vedtak om etterjustering av tilskudd til ikkekommunale barnehager.

Dersom kommunens regnskap viser at forbruket i de kommunale barnehagene avviker
fra det som lå til grunn for fastsettelsen av tilskuddssatsene etter § 4 og § 5, skal
kommunen i forbindelse med kommunestyrets årlige fastsettelse av årsregnskapet fatte
vedtak om etterjustering av tilskudd til ikke-kommunale barnehager. Etterjustering av
tilskudd det er fattet vedtak om i samsvar med andre ledd skal hensyntas.
0 Endres 1 jan 2015 ved forskrift 13 juni 2014 nr. 740.
�Del paragraf
§ 9.Vilkår for kommunalt tilskudd
Kommunen kan sette rimelige og relevante vilkår knyttet til barnehagedriften for
kommunalt tilskudd.
�Del paragraf
§ 10.Tilbakebetaling
Barnehager som i løpet av året mottar høyere tilskudd enn den har krav på, skal etter
vedtak fra kommunen enten tilbakebetale et tilsvarende beløp eller få trukket fra beløpet
ved senere eller neste års utbetaling av tilskudd.
�Del paragraf
§ 11.Refusjon av kostnader knyttet til barn fra andre kommuner
Kommuner som har ikke-kommunale barnehager med barn som er bosatt i en annen
kommune, har rett til refusjon for kostnader til ordinær drift som ikke dekkes av
foreldrebetalingen og andre offentlige tilskudd fra kommunen der barnet er bosatt.
Refusjonen skal baseres på nasjonale gjennomsnittssatser for tilskudd til driftskostnader
og kapitalkostnader fastsatt av departementet.
�Del paragraf
§ 12.Klage til fylkesmannen
Eier av ikke-kommunal barnehage kan påklage kommunens vedtak om tildeling av
tilskudd etter denne forskriften til fylkesmannen.
�Del paragraf
§ 13.Endringer i forskriften
Departementet kan øke minimumsforpliktelsen i § 3 andre ledd i samsvar med gjeldende
års budsjettvedtak.
�Del paragraf
§ 13a.Overgangsbestemmelser
Tilføyes 1 jan 2015 ved forskrift 13 juni 2014 nr. 740 som endret ved forskrift 20 juni
0
2014 nr. 800.
�Del paragraf
§ 14.Ikraftsetting
Forskriften trer i kraft 1. januar 2011. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 19. mars
2004 nr. 539 om likeverdig behandling av barnehager i forhold til offentlige tilskudd

Trivsel – utvikling – et bedre sted å være

Tyristrand LandsByforening
Postboks 5
3533 Tyristrand
Org. nr. 983 991 173

Tyristrand 24.oktober 2014
Samvirke Ask Utvikling v- anders Lerberg Kopstad
Tyristrand LandsByforening har i styremøte tirsdag 21.10 vedtatt å sende denne uttalelse vedrørende
bruk av lokalen etter Stranden skole.

BRUK AV LOKALENE «STRANDEN SKOLE»

Tyristrand LandsByforening TLB, er kjent med at Stranden skole er nedlagt og lokalene ikke
er tatt i bruk til andre formål.
Lokalene som Stranden skole har benyttet fram til nedleggelse er relativt nye og i god
forfatning. Det vil være tjenlig om disse blir benytta til ny aktivitet, og vi er kjent med at det
er ønskelig fra lokalt hold å ta i bruk disse til andre formål. Samvirke Ask Utvikling ønsker å
kunne etablere en barnehage i de tomme lokalene.
TLB synes dette er en svært god ide og støtter ideen om etablering av barnehage i
lokalene.
Barnehagen på Tyristrand dekker ikke behovet for barnehage i Ringerike sør. Mange
foreldre i Ringerike sør må av den grunn kjøre omveier for å komme til barnehage.
Lokalene på Ask ligger godt til rette langs veien mellom arbeidsplasser nord og sør i
kommunen og eventuelle nabokommuner. Trafikalt vil dette være en god løsning

TLB vil støtte etablering av en barnehage i lokalene i Stranden skole

Kopi: Ordfører
Rådmann

For TLB
Olav Løvlie
leder

Eiendommen gnr/bnr 80/13 Stranden skole

SAKSFRAMLEGG
Formannskapet
Kommunestyret
Arkivsaksnr.: 14/3005-1

Arkiv:

Vegård skole, utredning av fortsatt drift, eller nedleggelse fra 01.08.15
Forslag til vedtak:
Rådmannen bes å utrede nedlegging av Vegård skole fra 01.08.15, og legge fram politisk
sak med sikte på vedtak i løpet av mars 2015

Bakgrunn for saken - saksutredning
I formannskapets forslag til handlingsprogram 2015 – 2018 står følgende på side 23:
Rammeendringene vil føre til redusert lærertetthet skoleåret 2015-2016. Lærertettheten vil
da trolig være under gjennomsnittet for sammenlignbare kommuner og være nær en kritisk
grense. Rådmannen vil derfor også måtte se på strukturelle endringer og vil legge fram en
sak som beskriver en prosess med sikte på nedlegging av Vegård skole fra høsten 2015.
Dette er bakgrunnen for denne saken.
Utredning av mulig nedleggelse av Vegård skole er beregnet å ta minst ca. to måneder. Om
vedtak om utredning blir fattet i desember 2014, kan:


Høringsbrev sendes ut før årsskiftet.
 Høringsperiode vil da vare fram til månedsskiftet februar/mars.
 En politisk sak kan være klar medio mars.

Tidligere vedtak
Kommunestyret fattet i sak 49/14 i år følgende vedtak (utdrag):
Kommunestyrevedtak i sak 135/08, punkt 3, effektueres ved at Eikli skole, Vegård skole, og
Kirkeskolen legges ned når ny skole med flerbrukshall på Benterud, eller annen eiendom i
dette området, står klar.

Behov for informasjon og høringer





Samarbeidsutvalget, SU, ved Vegård skole og andre nærliggende skoler samt
Ringerike kommunale foreldreutvalg, RKFU, er høringsparter.
Elevene er representert i SU, men elevrådet ved Vegård vil også bli invitert til å
uttale seg.
Høringen vil i tillegg være åpen for alle.
Høringsfristen vil bli satt slik at uttalelse må være kommunen i hende innen
01.03.15.

Alternative løsninger
Kommunestyret avviser rådmannens forslag om å utrede nedlegging av Vegård skole fra
01.08.15.

Rådmannens vurdering
Bakgrunnen for at rådmannen nå fremmer denne saken er den krevende økonomiske
situasjonen kommunen er i.

Vedlegg
 Møteprotokoll fra sak 49/14 i kommunestyret

Lenker
Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De
foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for
papirutskrift.

Ringerike kommune, 20.11.2014

Tore Isaksen
rådmann
saksbehandler: Geir Svingheim

Saksprotokoll
Arkivsaksnr.: 13/1434-45

Arkiv: A20

Sak: 49/14
FRAMTIDIG SKOLELØSNING I HØNEFOSS
Vedtak i Kommunestyret:
1.

2.

3.
4.
5.

Kommunestyrevedtak i sak 135/08, punkt 3, effektueres ved at Eikli skole,
Vegård skole, og Kirkeskolen legges ned når ny skole med flerbrukshall på
Benterud, eller annen eiendom i dette området, står klar. Tidspunkt for
nedleggelse av Stranden skole kommer til behandling i mai
Ringerike kommune planlegger å kjøpe eiendommen Benterud, eller annen
eiendom i dette området, til bruk som tomt for ny barneskole med flerbrukshall i
Hønefoss syd. Rådmannen legger fram rapport om grunnforhold og flomfare, samt
resultat av forhandlingene med grunneiere for formannskapet så snart som mulig.
Rådmannen innarbeider kostnader forbundet med ny skole og flerbrukshall i
forslag til handlingsprogram 2015 - 2018 og budsjett 2015.
Tanberglia opprettholdes som tomt for offentlige formål for å møte
befolkningsvekst.
Kragstadmarka anses som uaktuell som skoletomt. Området som er regulert til
”offentlig formål” i kommunedelplan Kragstadmarka frigjøres, og kan vurderes
regulert til andre formål.

Behandling i Kommunestyret 24.04.2014:
Formannskapets innstilling:
1.

2.

3.
4.
5.

Kommunestyrevedtak i sak 135/08, punkt 3, effektueres ved at Eikli skole,
Vegård skole, og Kirkeskolen legges ned når ny skole med flerbrukshall på
Benterud, eller annen eiendom i dette området, står klar. Tidspunkt for
nedleggelse av Stranden skole kommer til behandling i mai
Ringerike kommune planlegger å kjøpe eiendommen Benterud, eller annen
eiendom i dette området, til bruk som tomt for ny barneskole med flerbrukshall i
Hønefoss syd. Rådmannen legger fram rapport om grunnforhold og flomfare, samt
resultat av forhandlingene med grunneiere for formannskapet så snart som mulig.
Rådmannen innarbeider kostnader forbundet med ny skole og flerbrukshall i
forslag til handlingsprogram 2015 - 2018 og budsjett 2015.
Tanberglia opprettholdes som tomt for offentlige formål for å møte
befolkningsvekst.
Kragstadmarka anses som uaktuell som skoletomt. Området som er regulert til
”offentlig formål” i kommunedelplan Kragstadmarka frigjøres, og kan vurderes
regulert til andre formål.

Behandling:

Dag E. Henaug (H) erklærte seg inhabil og forlot møtet. Hans Fredrik Hotvedt (H) tok
Henaugs plass.
Hans-Petter Aasen (Sp) tok oppsitt forslag fremmet i formannskapet:
1. Skolene Stranden, Kirkeskolen og Vegård skole beholdes. Enhetene gjøres mer
robuste gjennom å tilrettelegge for økt boligbygging gjennom kommuneplanarbeidet.
2. Rådmannen fremmer sak om mulighetene for bygging av ny skole for Hønefoss og
Eikli skoler på kommunens areal tilknyttet Livbanen/Søndre park.
3. Parallelt starter man arbeidet med å båndlegge og opparbeide området ved Petersøya
til parkområde, slik at Hønefoss by får et tilgjengelig og godt parktilbud. Utviklingen
skal sikre Hønefoss et bedre og mer tilgjengelig parktilbud enn i dag.
4. Tilkobling til Støalandet/Krakstadmarka vurderes som en del av prosjektet med
gangbro over elva.
5. Området ved Hønefoss skole vurderes solgt. Dette for å frigjøre nødvendig kapital.
6. Tomten ved Eikli skole vurderes benyttet til nytt administrasjonsbygg, for å frigjøre
leide lokaler i blant annet Vikenbygget.
7. Tidshorisonten for bygging av skolen må ses i sammenheng med kommunens
økonomiske situasjon.
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:
Ved alternativ avstemming mellom formannskapets innstilling og Aasens forslag, ble
formannskapets innstilling vedtatt mot 6 stemmer. Mindretallet besto av Sp og Sol.

SAKSFRAMLEGG
Formannskapet

Arkivsaksnr.: 14/2949-1

Arkiv: 007

Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Ringerike kommune
Forslag til vedtak:
1. Etiske retningslinjer for ansatte i Ringerike kommune revideres. De nye etiske
retningslinjene skal gjelde både for ansatte og politikere i Ringerike kommune.
2. Revisjonen foretas av en arbeidsgruppe, med representanter for ansatte og fra
politiskmiljø. Fra politisk side deltar:
· ……………………………………………………
· ……………………………………………………
Innledning / bakgrunn
Dagens «Etiske retningslinjer for Ringerike kommune» ble vedtatt av formannskapet
3.7.1995, sak 0146 (vedlagt saken), og har ikke vært revidert. Retningslinjene er kun
gjeldende for ansatte i kommunen, og med tanke på lovhenvisninger, instrukser og
samfunnsutvikling de siste 20 år er retningslinjene modne for revidering.
Kommunestyret hadde etikk som tema på møte i mai 2013, og kommunen meldte seg
deretter inn i organisasjonen «Transparency Internasjonal»i.

Beskrivelse av saken
Etikk er å forholde seg redelig til et verdigrunnlag, både sitt eget og det verdigrunnlaget som
gjelder i organisasjonen. For kommunens virksomhet bør det i tillegg til det som følger
direkte av lover og regler drøftes og nedfelles hva som skal være organisasjonens etiske
i

Foreningen arbeider for de formål og etter de prinsipper som følger av Transparency Internationals Charter.
Formålet er å motarbeide all former for korrupsjon, og misbruk av stilling og posisjon, og å fremme åpenhet,
ansvarlighet og integritet så vel i privat og offentlig sektor som i sivilsamfunnet. I Norge rettes
oppmerksomheten særskilt mot mangelfull åpenhet og korrupsjon i næringsvirksomhet, kommunal og statlig
forvaltning, og politikk. Internasjonalt settes søkelyset på utenlandske investeringer, bilateral og multilateral
bistand, og internasjonal økonomisk politikk og handel.

retningslinjer, dvs. en felles plattform for hva som oppfattes som moralsk godt, rett og
rettferdig.
Som en åpen organisasjon er kommunens omdømme avhengig av innbyggernes tillit. Denne
svekkes ved mistanke om for eksempel korrupsjon, lovbrudd, maktmisbruk eller andre
uetiske handlinger.
Rådmannens vurdering
17.9.2013 ba rådmannen i sak 116/13 formannskapet å oppnevne politisk representasjon til
et utvalg som skulle utarbeide og foreslå nye etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i
Ringerike kommune (Arkivsaknr.: 13/1176-2). Etter forslag fra Alf meier (Ap) utsatte
formannskapet enstemmig saken inntil ny rådmann var på plass. Saken fremmes derfor nå på
nytt.
Vedlegg


Etiske retningslinjer for ansatte i Ringerike kommune av 3.7.1995

Ringerike kommune, 18.11.2014

Tore Isaksen
rådmann

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923

Etiske retningslinjer for Ringerike kommune, vedtatt av formannskapet 3.7.1995, sak nr.
0146:
1. Ringerike kommune legger stor vekt på redelighet, ærlighet og åpenhet i all sin virksomhet.
Tilsatte har ansvar for å etterleve dette. Som forvaltere av samfunnets fellesmidler stilles det
spesielt høye krav til den enkelte medarbeiders etiske holdninger i sin virksomhet for
kommunen. Alle plikter lojalt å overholde de lover, forskrifter og reglementer som gjelder for
kommunens virksomhet. Dette innebærer også at alle forholder seg lojalt til vedtak som er
truffet (både av folkevalgt organ og administrativ myndighet).
2. Medarbeiderne skal være seg bevisste at de danner grunnlaget for innbyggernes tillit og
holdning til kommunen. De skal derfor ta aktiv avstand fra og bekjempe uetisk
forvaltningspraksis.
3.a. Tilsatte i kommunen skal unngå personlige fordeler av enhver art som kan, eller være
egnet til å, eller gi andre grunn til å tro, at det vil påvirke handlinger, saksforberedelse eller
vedtak. Dette gjelder ikke gaver av ubetydelig verdi, så som reklamemateriell og blomster o.l.
Gaver omfatter ikke bare materielle gjenstander eller penger, men også andre fordeler, f.eks. i
form av personlige rabatter ved kjøp av varer og tjenester. Slike personlige rabatter skal ikke
forekomme, dersom rabatt blir gitt på grunn av arbeidsområde/arbeidsoppgaver som tilsatt i
kommunen.
b. Ved tilbud om gaver o.l. som har et omfang som går utover kommunens retningslinjer, skal
nærmeste overordnede kontaktes. Mottatte gaver skal returneres avsender sammen med brev
som redegjør for kommunens regler om dette. Personer som mottar tjenester fra kommunen,
eller deres foresatte/pårørende, kan ha ønske/behov for å gi utrykk for
anerkjennelse/takknemlighet. Slike ønsker/behov skal en vise respekt for, men forklare
regelverket og underrette nærmeste overordnede. Slike gaver skal eventuelt gis til
tjenesteleder, institusjoner o.l. og spørsmål om å motta gaver av vesentlig verdi forelegges
overordnet myndighet til avgjørelse.
c. Moderate former for gjestfrihet og representasjon kan høre med til samarbeidsforhold og
informasjonsutveksling. Graden av slik oppmerksomhet må imidlertid ikke utvikles slik at
den kan påvirke beslutningsprosessen, eller gi andre grunn til å tro det. Nærmeste
overordnede skal orienteres om slike forhold.
d. Reiseutgifter i faglig sammenheng skal dekkes av kommunen. Unntak fra dette prinsippet
kan bare skje etter særskilt vedtak.
4. Kommunens tilsatte skal unngå å komme i situasjoner som kan medføre konflikt mellom
kommunenes interesser og personlige interesser. Dette kan også gjelde tilfeller som ikke
rammes av forvaltningslovens habilitetsbestemmelser. Dersom personlige interesser kan
påvirke avgjørelsen i en sak en har faglig ansvar for eller for øvrig deltar i behandlingen av,
eller kan gi andre grunn til å tro det, skal en ta dette opp med overordnede. Eksempler på slike
mulige interessekonflikter kan være:
- Forretningsmessige forhold til tidligere arbeidsgiver eller arbeidskolleger
- Lønnet bierverv som kan påvirke ens arbeid i kommunen

- Engasjement i interesseorganisasjon eller politisk virksomhet som berører forhold som den
enkelte arbeider med i kommunen
- Personlige økonomiske interesser som kan føre til at vedkommende medarbeider kommer i
en konkurransesituasjon eller lojalitetskonflikt i forhold til kommunens virksomhet
- Familiære og andre nære sosiale forbindelser
6. Normalinstruks for kommunale/fylkeskommunale innkjøp - vedtatt av Formannskapet
03.10.94 sak nr. 628 og Normalinstruks for kontrahering av bygg- og anleggsarbeider vedtatt av kommunestyret 03.10.94 sak nr. 228 er gjeldende i Ringerike kommune. For øvrig
vises til internkontrollhåndbok C (HMS) vedr krav til produkter.
7. Fortrolige opplysninger som mottas i forbindelse med behandling av saker i kommunen, må
respekteres og ikke brukes til personlig vinning, jfr. for øvrig Forvaltningslovens
bestemmelser. All informasjon som gis i forbindelse med virksomhet for kommunen, skal
være korrekt, pålitelig og i klar forståelig form og ikke med hensikt gis tvetydig formulering.
8. Brudd på disse retningslinjer kan medføre forføyninger etter kommunens Ansettelses- og
arbeidsreglement og Arbeidsmiljøloven.

SAKSFRAMLEGG
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Avtale mellom Gjøvikregionen Hadeland Ringerike Reiseliv og
kommunene
Forslag til vedtak:
1. Ringerike kommunestyre godkjenner forslag til avtale mellom Gjøvikregionen
Hadeland Ringerike Reiseliv og kommunene Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten,
Søndre Land, Nordre Land, Gran, Lunner, Jevnaker, Hole og Ringerike (Avtale
reiseliv – forslag pr. 04.09.14).
2. Godkjenningen er betinget av at samtlige kommuner gir tilsvarende godkjenning.

Innledning / bakgrunn
Reiselivssamarbeidet i regionen har i noen år foregått i regi av Hadeland Ringerike Reiseliv
(HRR) hvor store deler av reiselivsbedriftene har vært medlemmer. I 2012 ble det
gjennomført et profesjonelt utredningsarbeid om den framtidige reiselivsorganiseringen for
Ringerike og Hadeland. Oppdragsgiver var de to regionrådene. Buskerud og Oppland
fylkeskommuner bekostet utredningen. HRR deltok aktivt med innspill til utredningen.
Utredningen konkluderte med følgende anbefaling:
«Hadeland- Ringerike reiseliv bør ta initiativer for å avklare et tettere samarbeid / felles
organisering med reiselivet i Gjøvik-regionen. Det er store likheter både på produkt- og
markedssiden, noe som gjør at en i et samarbeid vil kunne løse felles utfordringer langt mer
effektivt enn i dag. Det vil også være en fordel å være en tyngre organisasjon når arbeidet
med å etablere en felles organisering med reiselivet på Romerike skal gjennomføres».
Det ble videre understreket at den nye organisasjonen må bidra til at den enkelte bedrift kan
få økt lønnsomhet og verdiskaping. Dette forutsetter:
 En spisset forretningsplan som viser hvordan fellesorganisasjonen kan bidra til
bedriftenes vekst.
 Rekruttering av kompetanse innen markeds- og produktinnovasjoner.

Et overveldende flertall av medlemsbedriftene sluttet seg til denne anbefalingen. Det ble
inngått en intensjonsavtale mellom de to reiselivsorganisasjonene om et prosjektsamarbeid
fra 2013 og med sikte på en fusjon fra 2014. Erfaringene fra prosjektperioden har vært svært
gode og fusjonsprosessen er nå gjennomført. Det nye destinasjonsselskapet registreres
formelt under navnet Gjøvikregionen Hadeland Ringerike Reiseliv. Av praktiske grunner vil
man arbeide for et kortere navn til daglig bruk.

Beskrivelse av saken
Nasjonal politikk – forventninger
Regjeringens reiselivsstrategi «Destinasjon Norge» ble utarbeidet av Nærings- og
handelsdepartementet (NHD) i 2012 og presentert for fylkeskommunene i 2013. Målet er å
øke verdiskapingen og produktiviteten. Det er beregnet at det er mulig å frigjøre inntil 165
mill. ved restrukturering av reiselivsarbeidet. Disse midlene ønskes frigjort ved å bruker
mindre på administrasjon og få overført disse midlene til operativt arbeid.
Modellen innebærer at man organiserer reiselivet i 6 regionale selskaper med tilhørende
destinasjonsselskap (DS). Østlandet vil bli delt i to – Fjell-Norge og Øst-Norge. Vår region
vil bli en naturlig del av sistnevnte.
I dag er det nesten 400 DS. Dette ønskes redusert til ca. 40.
For å få dette til har NHD opprette et eget struktureringsprosjekt som skal gjennomføres i
løpet av 5 år.
Målet er:
• Tilnærmet lik finansiering over hele landet.
• Driftsfinansiering av DS vil komme fra staten – egen post på statsbudsjettet.
• Øvrig behov skal dekkes av næring, fylker og kommuner i felleskap.
• Tydelig avtale om leveranse mot privat og offentlig sektor.
Statlige prosessmidler
For å få fram gode eksempler og vinne erfaring med ny modell har NHD avsatt statlige
prosessmidler. Reiselivssamarbeidet mellom HRR og Gjøvikregionen har søkt om og fått
slike midler (450.000 kr). Forutsetningen var at den igangsatte fusjonsprosessen videreføres.
Prosessen i vår region var blant de aller første som fikk slike midler.
Behov for å harmonisere arbeidet
Reiselivsarbeidet på Hadeland/Ringerike og i Gjøvikregionen har ulik historie og har vært
drevet og organisert forskjellig. For at fusjonen skulle la seg gjennomføre var en avhengig
av å harmonisere rammebetingelsen. Dette er spesielt nødvendig for de økonomiske ytelsene
både fra kommunene og næringsaktørene.
Med dette som bakgrunn ble det gjennomført et møte på Lygnasæter 6. september 2013.
Alle ordførerne som omfattes av samarbeidet var invitert til møtet. Eigil Rian fra NHD var
til stede og redegjorde for departementets arbeid.
Her gjengis oppsummeringen fra dette møtet:
1. Møtedeltakerne ga positiv respons på arbeidet med fusjon mellom HRR og
Gjøvikregionen Turistkontor

2. Innlegget fra Eigil Rian, NHD ble av flere kommentert som positivt og på mange
områder støttende for en fusjon
3. Prosessmidler kommer fra NHD, men dette er avhengig av at fusjonsprosessen går
videre.
4. Tjenestene som et fusjonert selskap skal levere er det enighet om skal være som
presentert i møtet
5. Det er forståelse for behovet for langsiktig finansiering av selskapet, min 3 år –
optimalt 5 år
6. Spleiselag mellom det offentlige og næringa er en forutsetning og i et fusjonert
selskap er næringsfinansieringen budsjettert til kr 7,2 mill.
7. Den offentlige andelen er budsjettert til kr 3 658 800 hvorav kr 2 058 800 er fra
Gjøvikregionen og kr 800 000 hver fra Hadeland og Ringerike. Det er aksept for at
partnerskapsmidler kan være en del av finansieringen fra Hadeland og Ringerike i en
overgangsperiode.
8. Adm.ledere av regionrådene utarbeider saksgrunnlag for behandling i kommunene
høst 2013.
9. Endelig fusjonsdato tilpasses fremdrift i kommunenes behandling og skal
gjennomføres innen utgangen av november måned.
På møtet ble følgende forslag til modell for økonomisk bidrag fra kommunene presentert:
Gjøvik
Ringerike
Østre Toten
Gran
Vestre Toten
Lunner
Nordre Land
Jevnaker
Hole
Søndre Land
Sum

982 860
582 860
297 100
297 100
297 100
240 870
240 870
240 870
240 870
240 870
3 661 370

Modellen innebærer en tilnærmet videreføring av dagens nivå for kommunene i
Gjøvikregionen. Modellen treffer konklusjonen i pkt. 7 i oppsummeringa fra møtet 6. sept.
på en god måte.
Differansen mellom Gjøvik og Ringerike utgjør drift av turistinformasjonskontor.
Rådet for Ringeriksregionen behandlet saken 06.11.2013 og fattet følgende vedtak:
1. Rådet for Ringeriksregionen støtter arbeidet som er satt i gang for å etablert ny
reiselivsdestinasjon gjennom fusjon av Hadeland-Ringerike reiseliv og
Gjøvikregionen Turistkontor.
2. På bakgrunn av arbeid som er igangsatt med å utarbeide nasjonal reiselivsstruktur
anbefales det å inngå 3-årig avtale med kommunene.
3. Vurderinger som framkommer i dette saksframlegget må tas hensyn til ved
utarbeidelse av forslag til avtale med kommunene.
4. Regionrådet anbefaler følgende finansieringsmodell lagt til grunn for kommunene på
Ringerike:

a. For 2014 og 2015 bidrar Rådet for Ringeriksregionen og Buskerud
fylkeskommune med støtte i form av utviklingsmidler med samme sum pr år
som i 2013.
b. Fra 2016 overtar kommunene ansvaret for å bidra med støtte til
reiselivssamarbeidet i samsvar med forslag til modell framlagt i møtet på
Lygnasæter 6. september.
c. Jevnaker oppfattes i reiselivssammenheng som en Opplandskommune og yter
bidrag til framtidig reiselivsorganisering i henhold til dette. Det må avklares
hvordan de 50.000 som i dag betales fra Jevnaker via Ringeriksregionen skal
dekkes inn.
Avtale mellom destinasjonsselskapet og kommunene
Representanter for de berørte regionene har i samarbeid med destinasjonsselskapet
utarbeidet et forslag til avtale mellom Gjøvikregionen Hadeland Ringerike Reiseliv og
kommunene.
Avtalen beskriver i korte trekk formålet med reiselivssamarbeidet, hvilke tjenester
reiselivsselskapet skal levere og størrelsen på økonomisk støtte fra kommunene. Summene i
avtalen er de samme som ble presentert som et utgangspunkt på møtet mellom
destinasjonsselskapet og ordførerne 6. september 2013. Det er imidlertid noe ulik
finansiering i de tre regionene:
 I Gjøvikregionen betales alt direkte fra kommunene.
 I Hadelandsregionen (inkl. Jevnaker) er det lagt opp til en blanding av midler
fra kommunene og partnerskapsmidler.
 I Ringeriksregionen (Hole og Ringerike) er det lagt opp til bruk av
partnerskapsmidler fra Buskerud fylkeskommune og Rådet for
Ringeriksregionen de to første årene (2015 og 2016), og betaling direkte fra
kommunene i 2017.
Avtalen vil etter at den er vedtatt gjelde fram til 31. desember 2017. I god tid før utløpsdato
vil avtalen bli evaluert og eventuelt videre samarbeid må drøftes mellom partene. Dersom
det blir aktuelt å reforhandle eller forlenge avtalen, vil dette måtte behandles på nytt i
kommunestyrene.
Rådet for Ringeriksregionen behandlet avtaleforslaget i sitt møte 14. mai i år og vedtok
følgende anbefaling til de tre kommunene:
Rådet for Ringeriksregionen anbefaler at kommunene:
a. godkjenner avtaleforslaget
b. innarbeider beløpene i økonomiplanene
Avtaleforslaget er etter dette oppdatert med det nye navnet på destinasjonsselskapet:
Gjøvikregionen Hadeland Ringerike Reiseliv, og er nå klart til behandling i kommunene.

Økonomiske forhold
Avtalen forplikter de tre ordførerne til å prioritere tildeling av partnerskapsmidler gjennom
Rådet for Ringeriksregionen med de summer som er angitt i avtalen.

Ringerike kommune må i tillegg budsjettere med 582.860 kr 2017.

Rådmannens vurdering
Rådmannen viser til den omfattende og grundige prosessen som ligger til grunn for
fusjonsprosessen og etableringen av Gjøvikregionen Hadeland Ringerike Reiseliv, og til de
sterke nasjonale føringene om etablering av færre og større destinasjonsselskaper.
Rådmannen anbefaler at den foreliggende avtalen godkjennes og legger i den forbindelse
stor vekt på at reiselivsbedriftene i regionen synes å være svært fornøyde med den nye
organisasjonen.

Vedlegg
Trykt vedlegg:
Avtale mellom Gjøvikregionen Hadeland Ringerike Reiseliv og kommunene Gjøvik, Østre
Toten, Vestre Toten, Søndre Land, Nordre Land, Gran, Lunner, Jevnaker, Hole og Ringerike
(Avtale reiseliv – forslag pr. 04.09.14).

Lenker
Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De
foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for
papirutskrift.

Ringerike kommune, 19.11.2014
Tore Isaksen
rådmann
saksbehandler: Lars Olsen

Avtale reiseliv - forslag pr. 04.09.14

Avtale
mellom

Gjøvikregionen Hadeland Ringerike Reiseliv
og kommunene
Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten, Søndre Land, Nordre Land, Gran, Lunner, Jevnaker, Hole

og Ringerike

1. Partene i avtalen

Gjøvikregionen Hadeland Ringerike Reiseliv,heretter kalt destínasjonsselskapet.

Os
Kommunene: Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten, Søndre Land, Nordre Land, Gran, Lunner,

Jevnaker, Hole og Ringerike, heretter kalt kommunene.

2. Formål med avtalen

Formålet med denne avtalen er å regulere forholdet mellom kommunene og
destinasjonsselskapet. l dette ligger både tjenesteinnhold og økonomiske forhold.

3. Formålet med reíselivssamarbeídet og destinasjonsselskapet
Organisasjonenskal fungere som virkemiddelapparat for kommunene for å sikre felles profil
og flere besøkende til regionen i et tett samarbeide med reiselivsnæringen.
Destinasjonsselskapeter en medlemsorganisasjon og det er en felles forståelse av at det er
medlemsbedrifter som skal profileres gjennom organisasjonen. Medlemsmassen består av
(L-ozoeivi)veserovi woo H +_
reiselivsrelaterte bedrifter innen bl.a. overnatting, transport, servering, opplevelser og
handel i tillegg til kommunene. Det er også et formål at kommunene og regionene profileres
gjennom samarbeidet.
fllf-'MV

4. Tjenesteinnhold
Destinasjonsselskapetyter følgende tjenester:
a) Profilering av regionen på web, sosiale medier, messer og trykksaker etc.
b) Tilby arrangementskalender løsning til kommunens nettsider
c) Deltakelse i ulike reiselivsrelaterte prosjekter i regionene
d) Profilering av ikke betalbare attraksjoner og aktiviteter

turstier, turforslag.

som f.eks. kirker,

å?

e) Kontakt opp mot virkemiddelapparat herunder fylkeskommuner og
innovasjon Norge i reiselivsspørsmål
Produktutvikling i samarbeid med reiselivsnæringen og den enkelte

f)

kommune.

g) Kompetansehevendetiltak for reiselivsnæringen

5. Økonomi

Kommunene forplikter segtil å yte følgende tilskudd til drift og utvikling av
destinasjonsselskapet:
Kommune

2015

2016

2017

Merknader

Gjøvikregionen:

Gjcavik
Østre Toten
Vestre Toten
Nordre Land
Søndre Land

982 860
297 100
297 100
240 870
240 870

982 860
297 100
297 100
240 870
240 870

982 860 inkl. turistkontor
297 100
297 100
240 870
240 870

150 000
130 000
130 000
368 840

200 000
160 000
160 000
258 840

200 000
160 000
160 000
258 840

800 000

800 000

Hadelandsregionen:
Gran
Jevnaker
Lunner

Partnerskapsmidier
Hadeland/GFK

Ringeriksregionen:

Hole
Ringerike
Partnerskapsmidler
Ringeriksregionen

240 870
582 860

og Buskerud

Forutsetter
godkjenning

BFK

fylkeskommune
(BFK)

6. ikrafttredelse og varighet
Denne avtalen trer i kraft når alle parter har fattet vedtak om godkjenning av avtalen og
gjeider til 31. desember 2017.

i

7. Oppsigelse
l-lver enkelt part kan ikke si opp denne avtalen i avtaleperioden med mindre alle parter er
enige om dette.

8. Reforhandling

og fornyelse av avtalen

Dersom det i avtaleperioden kommer nye nasjonale føringer i forhold til ny norsk
reiselívsstrategi - Destinasjon Norge, skal partene reforhandle avtalen i den grad de nye
føringene tilsier dette.
Avtalen evalueres innen 1. mars 2017. Deretter møtes partene for å drøfte samarbeidet
videre og evt. reforhandle eller forlenge avtalen.

9.

Tvister

Eventuelle tvister om forståelsen av denne avtalen skal Søkesløst i mânnelíghetgjennom
forhandlinger. Hvistvisten ikke er løst innen 6 måneder kan hver av partene gå til søksmål
ved de ordinære domstoler.

Dato:

Underskrifter:

Ordførerne

i kommunene

Gjøvik

Østre Toten

Gran

Lunner

Vestre Toten

Jevnaker

Søndre Land

Hole

Styreleder i Gjøvikregionen Hadeland Ringerike Reiseliv

Nordre Land

Ringerike

SAKSFRAMLEGG
Formannskapet

Arkivsaksnr.: 14/1924-2

Arkiv: 141

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2015-2030 - 1. GANGSBEHANDLING

Forslag til vedtak:
1. Forslag til kommuneplanens samfunnsdel for Ringerike kommune for perioden
2015-2015 sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn, jf. plan- og
bygningsloven § 11-14.
2. Til sluttbehandling av samfunnsdelen skal rådmannen ha gjennomgått og vurdert
innkomne høringsuttalelser, og foreslå justeringer ut fra dette.
3. Planarbeid for "Byplan Hønefoss" skal startes opp. Planarbeidet skal ta utgangspunkt
i kapittel 5 "Effektiv arealdisponering" i forslag til samfunnsdel.
4. Som en del av planstrategien som skal vedtas i 2016 skal det utarbeides et
visjonsprosjekt som tar for seg Ringerike og Hønefoss i 2060.

Sammendrag
Våren 2013 starta arbeidet med å revidere kommuneplanen for Ringerike. Nå legges forslag
til ny samfunnsdel fram til politisk 1. gangsbehandling. Samfunnsdelen varsler en langsiktig
satsing på befolkningsvekst. Dette er i tråd med anbefalinger i utviklingsprosjektet
Ringerike 2020 og kommunal planstrategi.

Tidligere behandlinger og vedtak





Formannskapet vedtok i møte 12.03.2013, sak 31/13, oppstart av revidering av
kommuneplanen, samt å legge forslag til planprogram ut til offentlig ettersyn.
Kommunal planstrategi for perioden 2013-2015 ble vedtatt av kommunestyret
20.06.2013, sak 75/13.
Felles planprogram for revisjon av kommuneplanens samfunnsdel og arealdel ble
fastsatt av kommunestyret 20.06.2013, sak 76/13.
Kommunestyret vedtok 26.06.2014 sak 85/14 at føringene i rapporten "Ringerike
2020" skal ligge til grunn for revisjon av kommuneplanen, handlingsprogram 20152018 og budsjett.

Beskrivelse av saken
Planforslaget
Planforslaget består av to dokumenter; selve samfunnsdelen og en planbeskrivelse.
Beskrivelsen utdyper samfunnsdelen, og begrunner planforslaget. Planen tar for seg
tidsperspektivet 2015-2030. Samfunnsdelen behandler ikke tematisk de enkelte sektorene i
kommunen. Dette skjer i handlingsplan, budsjett og sektorenes temaplaner.

Forslag til samfunnsdel legges fram før arealdelen. Hensikten med dette er å få en
sammenheng mellom samfunnsdelen og arealdelen. Mål og føringer fra samfunnsdelen skal
legges til grunn for arealdelen og annet plan- og utredningsarbeid.
Langsiktig satsing på vekst
Samfunnsdelen varsler en langsiktig satsing på befolkningsvekst – attraktive og
helsefremmende lokalsamfunn. Ringerike ønsker en planlagt høy vekst, og i samfunnsdelen
er det foreslått følgende målsetting: Innen 2030 skal det bo 40 000 innbyggere i Ringerike
kommune.
Kommuneplanen skal vise at det er mulig å legge til rette for denne veksten innenfor det
som i dag er Ringerike kommune. Dette er en svært høy vekst, som må ses i sammenheng
med planlagte samferdselsprosjekter. Ringeriksregionen må synliggjøres som en naturlig
vekstregion i Oslo-området. Begrunnelsen for å planlegge for en slik høy vekst er blant
annet å bygge opp under de planlagte samferdselsinvesteringene, for å få en bedre
samfunnsnytte av disse.
I første 4-årsperiode 2015-2018 legges det opp til en vekst på i underkant av 1 %, jf. forslag
til handlingsprogram. Kommunen skal bruke denne perioden til å legge til rette for en
høyere vekst videre fram mot 2030. Fra 2020 til 2030 kan det bli en høyere vekst når
samferdselsprosjektene blir realisert. Kommunen skal planlegge for en vekst på om lag 2,5
% vekst i denne perioden.

Forholdet til overordnede planer
I kapittel 6 i planbeskrivelsen (vedlegg 2) er det beskrevet hvordan forslag til ny
samfunnsdel følger opp overordna planer og føringer. Aktuelt her er:
 Nasjonale forventninger
 Statlig planretningslinje for samordna bolig-, areal- og transportplanlegging
 Nasjonale samferdselsprosjekter:
o KVU Hønefoss
o E16
o Ringeriksbanen og InterCity
 Regional planstrategi for Buskerud 2013-2016
 Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling – høringsutkast
 Lokale føringer: kommunal planstrategi, gjeldende kommuneplan,
Energi&klimaplan, Folkehelsemeldinga, Ringerike 2020, planprogram m.m.
Kommunal planstrategi
Kommunal planstrategi fastslår at både kommuneplanens samfunnsdel og arealdel skal
revideres. Satsingsområder skal være befolkningsvekst, styrka næringsgrunnlag og effektiv
arealdisponering. Dette er fulgt opp i forslag til samfunnsdel.

Juridiske forhold
Kommuneplanens samfunnsdel er kommunens overordna styringsdokument. Samfunnsdelen
tar stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet
og kommunen som organisasjon, jf. plan- og bygningsloven § 11-2.
Det kan ikke fremmes innsigelse til kommuneplanens samfunnsdel. Samfunnsdelen danner

grunnlag for handlingsdelen, årlige budsjett og annet planarbeid. Kommuneplanens arealdel
skal følge opp føringene i samfunnsdelen.

Økonomiske forhold
I handlingsprogramperioden 2015-2018 er det lagt opp til en befolkningsvekst i Ringerike
kommune i underkant av 1 %. Det er ikke lagt inn økning i tjenesteproduksjonen. Denne
perioden vil bli brukt til å investere for å bli mer effektive, med fokus på byen Hønefoss og
prioriterte lokalsamfunn og løfte den kommunale bygningsmassen opp på ett tidsriktig nivå
for å kunne drive effektive tjenester.
På flere infrastrukturområder er kapasitetstaket nesten nådd, og kommunen må derfor
investere i å øke kapasiteten. For å finansiere dette må driftsnivået i tjenestene tas ned, og
det må tas ut en effektiviseringsgevinst. I hele handlingsprogramperioden må behovet for
økt volum i tjenestene tas innenfor dagens driftsnivå. Økte inntekter fra skatt og
rammetilskudd må brukes til å finansiere økte finanskostnader fra investeringer, økte
pensjonskostnader og økt egenfinansiering av investeringer. Unntaket er barnehageplasser,
hvor utbygging av plasser for å kunne tilby plass på 1-årsdagen vil bli prioritert.
I 2020 forventes det at økningen i antall eldre vil gi behov for flere sykehjemsplasser.
Kommunen må ha kontinuerlig fokus på å gi de eldre best mulig livskvalitet gjennom
tjenestetilbudet, samtidig som de kommunale ressursene utnyttes mest mulig effektivt.
I perioden 2020 til 2030 vil Ringerike være rustet til å ta imot en befolkningsvekst med
effektive og moderne tjenester. Økte inntekter som følge av befolkningsveksten kan benyttes
til å øke volumet i tjenestene. Økte inntekter vil også være med på å dekke økte
finanskostnader til investeringene i tjenester til den eldste delen av befolkningen.

Behov for informasjon og høringer
I kapittel 7 i planbeskrivelsen (vedlegg 2) er opplegg for medvirkning så langt i
planprosessen beskrevet. Kort oppsummert er følgende utført:
 Innspill til oppstart av planarbeidet.
 Gjestebud.
 Barn og unge: Barnetråkkregistrering og medvirkningsdag i skoler.
 Møte med lokale foreninger.
 Møter med næringslivet og Ringeriksvirkninger.
 Intern organisering som sikrer medvirkning fra alle sektorer.
 Innspill på Ringeriksdagen.
 Formannskapet har som kommuneplanutvalg vært tett involvert i prosessen.
Skriftlige innspill til planarbeidet
Ringerike kommune varsla oppstart av planarbeidet til berørte parter i brev 21.03.2013, og
kunngjorde det i Ringerikes Blad 23.03.2013, samt på kommunens nettsider. Det kom inn
totalt 17 uttalelser i denne perioden. Disse ble oppsummert og vurdert i sak om fastsetting av
planprogram.
Videre ble det invitert til innspill gjennom annonse i Ringerikes blad 29.06.2013. I samme
annonse ble vedtatt planstrategi og fastsatt planprogram kunngjort. Fristen for innspill til
innhold i ny plan var 30.08.2013. Det kom da inn ca. 120 innspill til innhold i ny
kommuneplan. De aller fleste av disse innspillene dreide seg om konkrete forslag til ny

arealbruk. Formannskapet fikk alle innspill til orientering i sak 136/13 15.10.2013.
Innspillene som gjelder samfunnsdelen er oppsummert og kommentert i vedlegg 4. Høsten
2014 mottok rådmannen skriftlige innspill fra 4 partier. Disse følger som vedlegg 5.
Ringerike venstre sendte et eget innspill i 2013, og dette er oppsummert og kommentert i
vedlegg 4.

Rådmannens vurdering
Innspill
Rådmannens vurdering av innspill til innhold i samfunnsdelen framgår i vedlegg 4.
Innspill fra formannskapet og politiske partier er brukt i rådmannens framstilling.
Rådmannen har gjennomgått og vurdert innspillene, og gjort noen justeringer som følge av
disse.
Arealdel og byplan for Hønefoss
Det er behov for en byplan for Hønefoss. I løpet av det nærmeste halvåret vil det trolig
komme flere avklaringer i de store samferdselsprosjektene, og det vil være enklere å ta fatt
på arbeidet med en byplan. KVU Hønefoss og planene for E16 og Ringeriksbanen nærmer
seg planavklaringer. Arbeidet med byplan vil starte opp parallelt med revidering av
arealdelen.
Kommunal planstrategi 2016
Kommunal planstrategi skal vedtas hver kommunestyreperiode, seinest et år etter at nytt
kommunestyre er konstituert. Det vil si at neste planstrategi skal vedtas seinest høsten 2016.
Rådmannen foreslår at det som en del av neste planstrategi jobbes med et visjonsprosjekt
som tar for seg Ringerike og Hønefoss i 2060.
Langsiktig satsing på vekst
Rådmannen presiserer at målet om 40 000 innbyggere i 2030 forutsetter en svært høy vekst.
Rådmannen mener det er urealistisk å gå høyere.
Samla vurdering
Forslag til samfunnsdel er grundig gjennomarbeida og legger et godt grunnlag for
utfordringene Ringerike står ovenfor i åra som kommer. Med bakgrunn i dette anbefaler
rådmannen at forslaget sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn.

Vedlegg
1.
2.
3.
4.
5.

Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2014, rådmannens forslag datert 18.11.2014.
Planbeskrivelse til kommuneplanens samfunnsdel 2015-2030, datert 18.11.2014.
Attraktivitetsanalyse fra Telemarksforskning, utkast mottatt 17.11.2014.
Oppsummering og vurdering av innspill, datert 18.11.2014.
*Mottatte innspill fra politiske partier høsten 2014:
a. Arbeiderpartiet.
b. Høyre.
c. Kristelig folkeparti.
d. Senterpartiet.
6. *Rapport fra gjestebud, datert 20.08.2014.
7. *Planprogram for revisjon av kommuneplan, fastsatt av kommunestyret 20.06.2013.
8. *Kommunal planstrategi, vedtatt av kommunestyret 20.06.2013.

Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De
foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for
papirutskrift.

Ringerike kommune, 18.11.2014

Tore Isaksen
rådmann
enhetsleder miljø- og arealforvaltning: Heidi Skagnæs
leder areal- og byplankontoret: Grethe Tollefsen
saksbehandler: Guro Skinnes
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1 INNLEDNING OG BAKGRUNN
1.1 Plansystemet
I begynnelsen av hver kommunestyreperiode skal det vedtas en kommunal planstrategi.
Planstrategien skal avklare hvilke planoppgaver kommunen skal prioritere i valgperioden for
å møte kommunens behov.
Kommuneplanens samfunnsdel er kommunens overordna styringsdokument. Samfunnsdelen
tar stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og
kommunen som organisasjon. Samfunnsdelen danner grunnlag for handlingsdelen, årlige
budsjett og annet planarbeid. Kommuneplanens arealdel skal følge opp føringene i
samfunnsdelen.

Figur 1. Kilde: Veileder T-1492 Miljøverndepartementet.

1.2 Plansystemet i Ringerike
Ringerike kommunes overordna mål og strategier har i hovedsak ligget fast gjennom flere
rulleringer av kommuneplanen. Dette har bidratt til forutsigbarhet for aktører som
samarbeider med kommunen, eller driver sin virksomhet i Ringerike.
Kommunal planstrategi for Ringerike for perioden 2013-2015 ble vedtatt av kommunestyret
20.06.2013. Planstrategien fastslår at hele kommuneplanen skal revideres, både samfunns- og
arealdel. Satsingsområder skal være:
Befolkningsvekst
Styrka næringsgrunnlag
Effektiv arealdisponering
Tidsperspektivet i denne kommuneplanen er 2015-2030. Planen varsler en langsiktig satsing
på befolkningsvekst – attraktive og helsefremmende lokalsamfunn. Det er også lagt vekt på å
spesifisere konkrete mål og peke ut satsingsområder for å få en mer handlingsretta plan.
Samfunnsdelen behandler ikke tematisk de enkelte sektorene i kommunen. Dette skjer i
handlingsplan, budsjett og sektorenes temaplaner.
I forbindelse med revisjon av kommuneplanen er det utarbeida en rekke temautredninger, som
er en del av kunnskapsgrunnlaget for planarbeidet. Oversikt over temautredningene finnes i
planbeskrivelsen. Planbeskrivelsen utdyper temaene i dette dokumentet, og begrunner
planforslaget. Planbeskrivelse følger vedlagt, og følger samme disposisjon som
samfunnsdelen.
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2 RINGERIKES UTVIKLING
2.1 Hønefoss og lokalsamfunna
Ringerike er en stor kommune med nærmere 30 000 innbyggere, og et areal på 1552 km2.
Ringerike er både en bykommune og en landkommune. De fleste innbyggerne bor sentralt, i
og rundt Hønefoss, mens i andre områder bor folk dels i tettstedene og dels spredt. Lange
avstander gjør at flere av lokalsamfunna i kommunen har viktige funksjoner, selv om byen
Hønefoss må inneha de viktigste.
Hønefoss by skal være motoren i samfunnsutviklinga, samtidig som det skal være et gjensidig
godt samspill mellom byen og lokalsamfunna rundt. Framtidig vekst skal være knytta til de
prioriterte lokalsamfunna for å styrke lokale tilbud her. I tillegg til Hønefoss er de prioriterte
lokalsamfunna Haugsbygd, Heradsbygda, Hallingby, Nes i Ådal, Sokna og Ask/Tyristrand.

2.2 Befolkning
I forhold til sammenlignbare kommuner har Ringerike en befolkning med større andel eldre
og færre i de yngste aldersklassene. Befolkninga har et lavere utdanningsnivå og lavere
gjennomsnittsinntekt. I følge SSBs prognoser vil aldersgruppa 67-79 år i 2040 være 62 %
høyere enn i 2014. Aldersgruppa 80 + vil nesten fordoble seg fra 2014 til 2040.

Figur 2. Folketall i Ringerike kommune.
Kilde: Telemarksforskning.
Ringerike har hatt en ganske jevn vekst i befolkninga de siste åra (mellom 0,5 og 1 %), og
nærmer seg 30 000 innbyggere. I år 2000 passerte vi 28 000 innbyggere, slik det var satt mål
om i den første kommuneplanen i 1988!
Veksten har likevel vært svak i forhold til landet og fylket. De siste åra har vi ligget under
landssnittet og SSBs framskrivninger for middels nasjonal vekst. Ringerike har i denne
perioden mista et betydelig antall arbeidsplasser. Ringerike har veksla på å ha netto
innflytting og netto utflytting til andre deler av Norge, og samtidig veksla mellom å ha
5 av 17

fødselsoverskudd og underskudd. Lavt fødselsoverskudd har sammenheng med
aldersstrukturen. Veksten skyldes innvandring fra utlandet.
Ringerike rekrutterer innflyttere, men har en utfordring i å beholde flere innbyggere. Det er
med andre ord et vekstpotensial i å få folk til å bli boende på Ringerike. Denne målgruppa er
lettere å nå enn potensielle innflyttere. Ringerike har hatt en bedre nettoflytting enn
arbeidsplassveksten skulle tilsi. En del av forklaringen er at Ringerike drar fordel av å være en
forholdsvis stor kommune. Nettoflyttinga har likevel vært bedre enn forventa, selv etter å ha
trukket fra fordelen ved å være en stor kommune.
Dette tyder på at Ringerike er en attraktiv bostedskommune.

2.3 Næring
Antall arbeidsplasser i Ringerike har økt med 4,1 % siden 2000, mens Norge har hatt en vekst
på 15,8 % i samme periode. Offentlig sektor har vokst, mens nesten 700 arbeidsplasser i
næringslivet har blitt borte siden 2008. Basisnæringene (landbruk, industri og teknologiske
tjenester) har hatt en kraftig nedgang. Dette skyldes først og fremst nedgang i industrien, med
en halvering av antall arbeidsplasser siden 2000. Ringerike har hatt en uheldig bransjestruktur
i basisnæringene, med mange arbeidsplasser i bransjer med sterk nedgang. Besøksnæringene
(butikker, overnatting, servering og aktiviteter) har nesten ikke hatt vekst.
Ringerike har imidlertid hatt ganske sterk vekst i de regionale næringene, som består av bygg
og anlegg, engros, transport og diverse tjenesteytende næringer. Dette viser at kommunen har
vekst med utgangspunkt Hønefoss sin rolle som regionsenter.
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3 UTFORDRINGER OG MULIGHETER
3.1 Økonomisk bærekraft
I handlingsprogramperioden 2015-2018 er det lagt opp til en befolkningsvekst i Ringerike
kommune i underkant av 1 %. Ut fra dette, er det ikke lagt inn økninger i
tjenesteproduksjonen. Denne tidsperioden vil bli brukt til å investere for å bli mer effektive,
med fokus på byen Hønefoss og prioriterte lokalsamfunn og løfte den kommunale
bygningsmassen opp på ett tidsriktig nivå for å kunne drive effektive tjenester.
På flere infrastrukturområder er kapasitetstaket nesten nådd, og kommunen må derfor
investere i å øke kapasiteten. For å finansiere dette må driftsnivået i tjenestene tas ned, og det
må tas ut en effektiviseringsgevinst. I hele handlingsprogramperioden må behovet for økt
volum i tjenestene tas innenfor dagens driftsnivå. Økte inntekter fra skatt og rammetilskudd
må brukes til å finansiere økte finanskostnader fra investeringer, økte pensjonskostnader og
økt egenfinansiering av investeringer. Unntaket er barnehageplasser, hvor utbygging av
plasser for å kunne tilby plass på 1-årsdagen vil bli prioritert.
I 2020 forventes det at økningen i antall eldre vil gi behov for flere sykehjemsplasser.
Kommunen må ha kontinuerlig fokus på å gi de eldre best mulig livskvalitet gjennom
tjenestetilbudet, samtidig som de kommunale ressursene utnyttes mest mulig effektivt.
I perioden 2020 til 2030 vil Ringerike kommune være rustet til å ta imot en befolkningsvekst
med effektive og moderne tjenester. Økte inntekter som følge av befolkningsveksten kan
benyttes til å øke volumet i tjenestene. Økte inntekter vil også være med på å dekke økte
finanskostnader til investeringene i tjenester til den eldste delen av befolkningen.

3.2 Vekst
Ringerike har hatt befolkningsvekst i nedgangstider, og dette tyder på at det er et stort
potensiale for vekst i regionen. Vekst medfører både utfordringer og muligheter. Økt
befolkning tilfører kommunen aktivitet, nye impulser og inntekter, og bidrar til å skape
omdømme som en attraktiv kommune. Målet med økt vekst er å få mulighetene til å utvikle
en enda bedre kommune.
Samtidig må det legges til rette for veksten med utvikling av kommunale tjenester som
barnehage, skole, helse og infrastruktur. Det må settes av arealer til utbygging av bolig,
næring og sosial og teknisk infrastruktur. Usikkerhet knytta til befolkningsutvikling gjør at
Ringerike må ha god planberedskap. Dette gjelder både arealressurser og en effektiv
organisasjon som kan ta i mot initiativ.
Ringerike ønsker en planlagt høy vekst, og har følgende målsetting:
Innen 2030 skal det bo 40 000 innbyggere i Ringerike kommune.
Kommuneplanen skal vise at det er mulig å legge til rette for denne veksten innenfor det som i
dag er Ringerike kommune. Dette er en svært høy vekst, som må ses i sammenheng med
planlagte samferdselsprosjekter. Ringeriksregionen må synliggjøres som en naturlig
vekstregion i Oslo-området. Begrunnelsen for å planlegge for en slik høy vekst er blant annet
å bygge opp under de planlagte samferdselsinvesteringene, for å få en bedre samfunnsnytte av
disse.
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2015
Nykommuneplanfor Ringerike
vedtas.Dette leggertil rette for
ønsketvekstog utvikling.

fram mot 2020

fra 2020og utover

Arbeidemedoverordna
arealbruksstrategierog
tilretteleggefor vekst
(kommunaletjenester,
infrastruktur ogveg/bane)

Evaluerevekstog utviklingav
Ringerikssamfunnet.
"Hvahar skjeddsiden
kommuneplanenble vedtatt i
2015?Erdet behovfor revidering
av kommuneplanen?"

Hvordanbør Ringerikeseut i
2060?

Stakeut kursenframover...

Figur 3. Flytskjemasomviserulike faserfremmot2030i kommunensplanlegging.

I første4-årsperiode2015-2018leggesdetopptil envekstpåca.1 %, jf. forslagtil
handlingsprogram.
Kommunenskalbrukedenneperioden til å leggetil rettefor enhøyere
vekstviderefram mot 2030.Fra2020til 2030kandet bli enhøyerevekstnår
samferdselsprosjektene
blir realisert.Kommunenskal planleggefor envekstpåom lag 2,5 %
veksti denneperioden.

40 000innbyggereinnen 2030
40 304

41 000

38 000
Planlagthøy
befolkningsvekst

35 000

32 000
29 661
29 000
2015

2020

2025

2030

Figur 4. Illustrasjonav mulig befolkningsutvikling
.
Kilde: Folketall er hentafra SSBog viserantall innbyggerevedinngangeni 3. kvartal 2014.
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3.3 Ringeriksregionen og samferdsel
Ringerike er en del av et regionalt bo- og arbeidsmarked. I denne kommuneplanperioden har
Ringeriksregionen ut fra beliggenhet og planlagte samferdselsprosjekter bedre forutsetninger
enn de aller fleste andre regioner for å utvikle seg til et attraktivt samfunn for bolig- og
næringsutvikling. Dette krever god samhandling i regionen.
Arbeidsmarkedsintegrasjon handler om hvordan et sted henger sammen med områdene
utenfor. Dette påvirker vekst og utvikling, og pendling er en indikator. Bedre
samferdselsløsninger vil bidra til økt arbeidsmarkedsintegrasjon og vekst.
Gode kommunikasjonsløsninger er nødvendig for å utnytte Ringeriksregionens potensial, og
en forutsetning for å realisere vekstambisjonene. Bedre forbindelser bidrar til økt vekst, og økt
vekst gjør samferdselsinvesteringene mer samfunnsøkonomisk lønnsomme.
Jo flere passasjerer, jo større nytte får samfunnet av investeringene.
Utbygging av Ringeriksbanen og E16 mot Sandvika og Gardermoen vil bidra til en vesentlig
høyere vekst enn SSBs framskrivinger viser. Disse prosjektene vil redusere reisetida til Oslo
og Gardermoen. Dette vil øke regionens attraktivitet, både når det gjelder bosted, bedrift og
besøk. KVU (konseptvalgutredning) for transportsystemet i Hønefoss-området og ei eventuell
Ringerikspakke vil kunne bidra til et miljøvennlig og effektivt transportsystem i Hønefossområdet.

Figur 5 IC prosjektene. Dagens reisetid med jernbane står i parentes.
Kilde: Jernbaneverkets presentasjon på ROM-konferansen 21.10.14.
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3.4 Attraktivitet
Innbygger, ildsjeler, næringsliv, folkevalgte
og byråkrater påvirker alle kommunens
attraktivitet. Tilhørighet til lokalsamfunnet
og egen kommune er viktig for at innbyggere
skal være gode ambassadører for Ringerike.
Strategien i tida framover må være å
kommunisere og forbedre Ringerikes
attraktivitet.
Figuren til høyre viser tre dimensjoner for
attraktivitet, som alle er viktige å jobbe med
for å oppnå vekst.
Figur 6. Attraktivitetsmodellen
Kilde: Telemarksforskning

3.5 Folkehelse
God helse innebærer evne til å mestre hverdagens utfordringer, og handler både om
livskvalitet for den enkelte og god samfunnsøkonomi. Helsefremmende arbeid er å gjøre folk
i stand til å ta vare på egen helse, og gir gevinst flere år fram i tid. Helse skapes i
lokalsamfunna, der vi lever våre liv. Kommunen skal legge til rette for økt mestring i
befolkninga, og dermed en bedre folkehelse. Fysisk aktivitet, utdannelse og psykososiale
faktorer som opplevelsen av verdighet, mestring og tilhørighet har betydning for helsa.

3.6 Frivillighet, lag og foreninger
Ringerike har et rikt forenings- og organisasjonsliv, og i kommunens oversikt er det registrert
ca. 150 lag og foreninger. I Norge utgjør frivilligheten over 100 milliarder i verdiskaping, og
48 % av befolkninga gjør en innsats i det frivillige. En aktiv frivillig sektor er grunnleggende
for et attraktivt og livskraftig lokalsamfunn, og deltakelse i seg selv er bra for helsa. Frivillig
arbeid gir gevinst både for den som gir og den som mottar tjenesten. Kommunens rolle er å
være en tilrettelegger. Samspill mellom kommune og frivillighet gir gjensidig læring.

3.7 Kommunereform – Ringerike en del av en større kommune?
Kommunereformen (2014) tar sikte på å legge til rette for at flere kommuner slår seg
sammen. Færre og større kommuner vil gi bedre mulighet til å ivareta og videreutvikle
kommunale tjenester.
Kommunereformens anbefalinger om ny kommunestruktur viser at Ringerike kommune i dag
har en størrelse som kan sikre god oppgaveløsning. Det er likevel naturlig å vurdere om
regionen vil stå enda bedre rusta for framtidig nærings- og tjenesteutvikling ved å slå oss
sammen med våre nabokommuner. Det er naturlig at prosessen tar utgangspunkt i det
samarbeidet kommunen har gjennom Rådet for Ringeriksregionen.
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4 VISJON OG HOVEDMÅL – RINGERIKE I 2030
Tabellen nedenfor viser Ringerikes slagord, visjon og hovedmål. På de neste sidene (kap 4.14.4) beskrives et framtidsbilde og strategier for hvert av de 4 målområdene.
Slagord

Nærmest det meste

Visjon

Ringerike skal være det mest
spennende vekstområdet på Østlandet

Mål
Innen 2030 skal det bo
40 000 innbyggere i
Ringerike kommune.

Helse i alt vi gjør, og
aktivitet for alle
i Ringerike.

Ringerike og omland
skal ha effektive
samferdselsløsninger.

Ringerike skal ha
relevant kompetanse for
framtidas arbeidsliv.

Ringerike skal ha en
By- og
lokalsamfunn livskraftig vekst og
utvikling av by og
lokalsamfunn.

Ringerike skal være et
forbilde innen
energieffektivisering,
bruk av fornybar energi
og reduksjon av utslipp.

Hønefoss skal være en
attraktiv handelsby
regionhovedstad.

Kommunen
som
organisasjon

Å jobbe i kommunen
skal gi helse til
medarbeiderne.

Kommunen skal være
en tydelig, ærlig og
løsningsvillig
organisasjon.

Befolkning

Ringerike skal være en
attraktiv bokommune,
spesielt for unge og
familier i
etableringsfasen.

Næring

Økt verdiskaping og
produktivitet i
Ringerike.

Kommunen skal være
en effektiv og
spennende
organisasjon, med god
kvalitet på tjenestene.
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4.1 Befolkning

Dette skal gjennomføres ved å

Mål

I 2030 bor det 40 000 innbyggere i Ringerike kommune. Ringerike er et godt sted å bo, med
aktive innbyggere som har sterk tilhørighet til eget lokalsamfunn og kommune. Det er tett
samarbeid og kontakt mellom kommunen, frivillighet, lag og foreninger – og sammen utvikler
vi Ringerike videre. Det er lett å være aktiv i Ringerike, og gang- og sykkel er en naturlig
transportmåte for stadig flere.
Ringerike skal være
en attraktiv
bokommune, spesielt
for unge og familier i
etableringsfasen.

Innen 2030 skal det bo
40 000 innbyggere i
Ringerike kommune.

Helse i alt vi gjør, og
aktivitet for alle
i Ringerike.

være best for barn

tilby gode og varierte og
boligtilbud, med
variasjon i områder,
boligtype, størrelse,
beliggenhet og pris.

ha et godt samarbeid
mellom kommunen og
frivillighet, lag og
foreninger.

ha høy kvalitet i
barnehager og skoler,
og barnehageplass til
alle på ettårsdagen.

ha en effektiv plan- og
byggesaksbehandling og
høy utbyggings- og
vedlikeholdstakt på veg,
vann og avløp.

la innbyggere medvirke i
planprosesser og utvikling
av kommunens
tjenestetilbud.

legge til rette for at
innbyggere i alle
livsfaser skal oppleve
stedlig tilhørighet, og
være med på å utvikle
lokalsamfunna og byen.

sikre planavklarte
boligområder.

legge til rette for et
sammenhengende
gang- og sykkelnett, og god
tilgang på aktivitetsanlegg,
utearealer og turmuligheter.
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4.2 Næring

Dette skal gjennomføres ved å

Mål

I 2030 har Ringerike et aktivt næringsliv, med en bred bransjefordeling, og høy verdiskaping
og produktivitet. Ringeriksbanen og E16 er bygd ut, og dette har styrka regionens
konkurransekraft og gitt en økt integrasjon med områdene rundt. Kompetansenivået
gjenspeiler bredden i næringslivet, og Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV) er en viktig
aktør i Ringerikssamfunnet. Antall arbeidsplasser har økt i takt med befolkningsveksten fram
mot 40 000 innbyggere. Arbeidsplassvekst og samferdselsutbygging har vært viktige
forutsetninger for å nå målet om 40 000 innbyggere i 2030.
Økt verdiskaping og
produktivitet i
Ringerike.

Ringerike og omland
skal ha effektive
samferdselsløsninger.

Ringerike skal ha
relevant kompetanse
for framtidas
arbeidsliv.

ha god bredde i
næringslivet.

økt integrasjon med
arbeidsmarkedene rundt.

medvirke til utvikling
av Høgskolen i
Buskerud og Vestfold
og de videregående
skolene.

utvikle nye næringer og
klynger innen bioenergi,
luftfart og høyteknologisk
industri.

være pådriver for en
styrke
raskest mulig utbygging av kompetanseutviklingen.
Ringeriksbanen og E16.

skape flere arbeidsplasser
i basisnæringene,
besøksnæringene og
næringer knytta til
Hønefoss som
regionhovedstad.

utvikle infrastruktur som
øker mulighetene for
næringsutvikling.
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øke yrkesdeltagelsen.

4.3 By- og lokalsamfunn

Dette skal gjennomføres ved å

Mål

I 2030 er Hønefoss en attraktiv og urban handelsby, og er en motor for næringsutvikling i
regionen. Det er et godt samspill mellom byen Hønefoss og de livskraftige lokalsamfunna
rundt, og dette bidrar vekst og utvikling. Ringerike har kommet langt innen
energieffektivisering og bruk av fornybar energi, og utslippene er redusert. Gjennom god
arealplanlegging har transportbehovet blitt redusert, og folk flest går og sykler dit de skal.
Ringerike skal ha en
livskraftig vekst og
utvikling av by og
lokalsamfunn.

Ringerike skal være et
forbilde innen
energieffektivisering,
bruk av fornybar
energi og reduksjon av
utslipp.

Hønefoss skal være en
attraktiv handelsby og
regionhovedstad.

planlegge for 70 % av
befolkningsveksten i
Hønefoss-området,
og 30 % i de prioriterte
lokalsamfunna:
Haugsbygd,
Heradsbygda, Hallingby,
Nes i Ådal, Sokna og
Ask/Tyristrand.

sikre god vannkvalitet og
økt bruk av fornybar
energi.

utvikle Hønefoss med et
variert tilbud av
opplevelser, handel,
kontor, service, boliger,
utdannings- og
kulturtilbud.

legge til rette for åpenhet redusere
og god integrering av
transportbehovet og
nye innbyggere.
tilrettelegge for
kollektivtransport,
gående og syklende
gjennom
arealplanlegging.

utforme Hønefoss for å få
det beste forholdet mellom
butikker, grøntstruktur,
torv/møteplasser, gående
og syklende og parkering.

utvikle fysiske
omgivelser som skaper
trivsel for innbyggere og
besøkende.

utvikle Hønefoss med
flere lokalsentre.
Hønefoss sentrum er
midtpunkt med lokalsentre
i nord, sør og vest.

gjennomføre
energieffektivisering av
kommunale bygg og
anlegg og redusere
utslipp.
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4.4 Kommunen som organisasjon

Dette skal gjennomføres ved å

Mål

I 2030 er Ringerike kommune en effektiv organisasjon med høy kvalitet. Ledelse, god og
effektiv organisering og høy kompetanse i alle ledd har vært nøklene for å oppnå dette.
Ringerike kommune gir innbyggerne forutsigbarhet gjennom god kommunikasjon.
Kommunen skal være en
effektiv og spennende
organisasjon, med god
kvalitet på tjenestene.

Å jobbe i kommunen skal Kommunen skal være
gi helse til
en tydelig, ærlig og
medarbeiderne.
løsningsvillig
organisasjon.

gi høy kvalitet på
tjenestene innen
barnehage, grunnskole og
læringssenteret for
voksne.
ha gode læringsmuligheter
i jobben som bidrar til
utvikling og
effektivisering av
tjenestene.

utvikle et kreativt og åpent
miljø med medarbeidere
som er stolte av
arbeidsplassen sin.

sette tydelige mål som
gjøres godt kjent,
evalueres og justeres.

legge til rette for at alle
medarbeidere skal delta i
utvikling av egne områder.

være ærlig og åpen i
møte med andre.

utvikle fremmende
lederskap og
medarbeiderskap.

utvikle et godt
arbeidsmiljø hvor
medarbeiderne har gode
holdninger.

finne de gode
løsningene i det daglige
arbeidet.

Figur 8. "Huset" gir et bilde på helheten og sammenhengen i strategiene
for å skape helsefremmende arbeidsplasser og oppnå økt nærvær som effekt.
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5 EFFEKTIV AREALDISPONERING
Effektiv arealdisponering betyr at arealene forvaltes på en hensiktsmessig og realistisk måte.
Strategiene for effektiv arealdisponering bygger opp under målsettingene i samfunnsdelen.
Gjeldende arealdel er utgangspunktet for utvikling av revidert arealdel.
Strategiene skal først og fremst legges til grunn for revisjon av arealdelen, men også fungere
som føringer for plan- og byggesaksbehandlingen i kommunen. Dette gjelder spesielt
framtidig byplan for Hønefoss. Prinsippene for Hønefoss by skal også ligge til grunn for
utviklingen av de prioriterte lokalsamfunna (Haugsbygd, Heradsbygda, Hallingby, Nes i Ådal,
Sokna og Ask/Tyristrand), men da tilpasset stedets egenart og skala.
Arealstrategiene må ses i sammenheng med overordna føringer fra nasjonalt og regionalt
hold. Revidert arealdel skal ta opp i seg utviklinga i perioden 2015 og fram mot 2030. Tidlig i
denne planperioden vil det bli tatt nasjonale beslutninger når det gjelder de store
samferdselsprosjektene. Dette vil gi nye premisser som kan utløse revisjon av arealdelen og
andre planer.
1. Ringerike skal ha en livskraftig vekst og utvikling av by og lokalsamfunn gjennom:
a. Utnytting av fortettingspotensialet før nye store utbyggingsområder tas inn i
kommuneplanen.
b. Å se arealbruk og transport i sammenheng for å redusere transportbehovet.
c. En arealdel som setter langsiktige grenser for vekst rundt Hønefoss by, med klar
avgrensning mellom tettsted/byggeområde og omkringliggende områder.
d. Å planlegge for 70 % av befolkningsveksten i Hønefoss-området, og 30 % i de
prioriterte lokalsamfunna: Haugsbygd, Heradsbygda, Hallingby, Nes i Ådal, Sokna
og Ask/Tyristrand.
e. Utvikling av Hønefoss ved fortetting og høyere bebyggelse.
f. Utvikling av framtidige Hønefoss stasjon som et knutepunkt med god
tilgjengelighet og høy tetthet av bebyggelse.
g. Forutsigbarhet fra kommunen, og tydelige føringer for utbyggingsprosjekter.
Herunder stille krav til klimatilpasning, estetikk, uteområder, kvartaler og områder
slik at de er trygge og funksjonelle.
h. Å legge til rette for høy kvalitet og mangfold i tilbudet av boliger, bomiljøer og
fysiske omgivelser, og vurdere boligtyper og størrelser konkret ved behandling av
de enkelte planer og prosjekter. Åpne for større tomter lenger vekk fra sentrum.
i. At kommunen er et forbilde når det gjelder rett lokalisering. Tjenester skal
lokaliseres i områder hvor vi ønsker utvikling.
j. Boligutvikling som styrker sentrum, både i Hønefoss by og de prioriterte
lokalsamfunna. Boligutvikling skal skje i områder med gangavstand til sentrum og
i nærhet til skoler, barnehager og annet tjenestetilbud.
k. Å vurdere utvidelse av konsesjonsområdet for fjernvarme. Konsesjonsområdet skal
inngå i arealdelen.
l. Estetiske retningslinjer i kommuneplanen.
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m. Utarbeiding av byplan for Hønefoss. Herunder innarbeide "Grønn plakat for
Hønefoss" i planen.
n. Parkeringsforskriften skal revideres. Langtidsparkering i Hønefoss sentrum skal i
hovedsak være under bakken.
2. Ringerike skal bevare et rikt og variert landskap, natur- og kulturmiljø gjennom:
a. Sikring av høyfjellsplatåene og større sammenhengende og åpne naturområder.
b. Å ta vare på god matjord, men jordvernet må balanseres mot storsamfunnets
behov.
c. Bærekraftig forvaltning av vassdragene og hindre nedbygging av strandarealer.
d. En restriktiv holdning til deling av eiendommer og boligbygging i store
sammenhengende LNF-områder.
e. Dispensasjon for nye boliger i LNF-områder skal bare gis unntaksvis, og i
tilknytning til eksisterende boligklynger i kort avstand til sentrum.
f. Å ivareta verneverdig bebyggelse og områder med kulturhistorisk verneverdi ved
bruk av hensynssoner i arealdelen.
3. Ringerike skal legge til rette for aktivitet for alle gjennom:
a. Å alltid vurdere mulighetene for universell utforming av leke- og møteplasser,
gang- og sykkelveier, turstier, bynære friluftsområder, bade- og fiskeplasser.
b. Sikring av barnetråkk, lekearealer, parker, bynære friluftsområder,
sammenhengende blågrønn struktur i by og lokalsamfunn, med møteplasser og
forbindelser til omkringliggende friluftsområder. Dersom slike areal skal brukes til
en annen funksjon eller reguleres til annet formål, skal de erstattes med tilsvarende
areal og funksjon. Dette gjelder særlig områder som blir brukt av barn.
c. Et sammenhengende gang- og sykkelnett.
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PLANBESKRIVELSE TIL
KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL
2015-2030
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FORORD
Dette er planbeskrivelsen for samfunnsdelen av kommuneplan for perioden 2015-2030.
Planbeskrivelsen utdyper selve samfunnsdelen, og begrunner planforslaget. Planbeskrivelsen
følger samme disposisjon som samfunnsdelen slik at det skal være enkelt å finne fram. I
tillegg er det to ekstra kapittel til slutt som omhandler overordna rammebetingelser og
medvirkning.
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1 INNLEDNING OG BAKGRUNN
1.1 Plansystemet
I begynnelsen av hver kommunestyreperiode skal det vedtas en kommunal planstrategi.
Planstrategien skal avklare hvilke planoppgaver kommunen skal prioritere i valgperioden for
å møte kommunens behov.
Kommuneplanens samfunnsdel er kommunens overordna styringsdokument. Samfunnsdelen
tar stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og
kommunen som organisasjon. Samfunnsdelen danner grunnlag for handlingsdelen, årlige
budsjett og annet planarbeid. Kommuneplanens arealdel skal følge opp føringene i
samfunnsdelen.

Figur 1. Kilde: Veileder T-1492 Miljøverndepartementet.

Kommuneplanen har betydning for kommunens tjenester og drift, både på kostnads- og
inntektssida. Kommuneplanen må derfor ses i sammenheng med kommunens økonomiske
handlingsrom. Denne sammenhengen framgår i handlingsdelen, som er kommunens
økonomiske styringsdokument og angir hvordan planene skal følges opp. Kommuneplanens
mål og strategier for befolknings- og næringsutvikling, samt føringer for arealdisponering,
danner premisser for utvikling av kommunens tjenestetilbud. Mål og prognoser gir grunnlag
for beregninger av framtidige behov og kapasitetsbelastning for kommunens tjenestetilbud.
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1.2 Plansystemet i Ringerike
Gjeldende kommuneplan
Gjeldende kommuneplan, samfunnsdel og
arealdel, ble vedtatt 30.08.2007.
Ringerike kommunes overordna mål og
strategier har i hovedsak ligget fast gjennom
flere rulleringer av kommuneplanen. Dette har
bidratt til forutsigbarhet for alle aktører som
samarbeider med kommunen, eller driver sin
virksomhet i Ringerike.
Kommunal planstrategi
Kommunal planstrategi for Ringerike for perioden 2013-2015
ble vedtatt av kommunestyret 20.06.2013, sak 75/13.
Planstrategien fastslår at både kommuneplanens samfunnsdel
og arealdel skal revideres.
Satsingsområder skal være befolkningsvekst, styrka
næringsgrunnlag og effektiv arealdisponering.
Ringerike 2020
Kommunestyret har vedtatt at føringene i rapporten
"Ringerike 2020" skal ligge til grunn for revisjon av
kommuneplanen og handlingsprogram 2015-2018 og budsjett
2015 (26.06.2014 sak 85/14). Anbefalingene i rapporten er:
1. Spesifisering av konkrete mål –
overordnet og for hvert driftsområde.
Dette er fulgt opp i forslag til samfunnsdel, handlingsprogram og budsjett.
2. Økning av kommunens inntekter:
Egenandeler, brukerbetalinger, gebyrer og
eiendomsskatt. Dette er fulgt opp i forslag til
betalingsreglement for 2015.
3. Kostnadsreduksjoner gjennom effektivisering,
omstrukturering, og nye standarder for tildeling av
kommunale tjenester.
4. Langsiktig satsing på befolkningsvekst –
attraktive og helsefremmende lokalsamfunn.
Dette følges opp i kommuneplanens samfunnsdel
og arealdel, samt handlingsprogram og budsjett.
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Revidert kommuneplan 2015-2030
Denne kommuneplanen varsler en langsiktig satsing på befolkningsvekst – attraktive og
helsefremmende lokalsamfunn. Dette er i tråd med anbefalinger i utviklingsprosjektet
Ringerike 2020 og planstrategien.
Det er også lagt vekt på å spesifisere konkrete mål og peke ut satsingsområder for å få en mer
handlingsretta plan. Samfunnsdelen behandler ikke tematisk de enkelte sektorene i
kommunen. Dette skjer i handlingsplan, budsjett og sektorenes temaplaner.
Forslag til samfunnsdel legges fram før arealdelen. Hensikten med dette er å få en
sammenheng mellom samfunnsdelen og arealdelen. Føringer fra samfunnsdelen skal legges til
grunn for arealdelen.
Planprogram
Felles planprogram for revisjon av kommuneplanens
samfunnsdel og arealdel ble fastsatt av kommunestyret
20.06.2013, sak 76/13. Programmet beskriver planprosessen og
hvilke problemstillinger som skal tas opp i planarbeidet.
Planprogrammet var på høring og offentlig ettersyn fra 23.0310.05.2013. Det kom inn 16 uttalelser til oppstart og forslag til
planprogram.
Temautredninger
Planprogrammet legger opp til at det skal gjennomføres en del
temautredninger i forbindelse med revisjon av kommuneplanen.
Temautredningene er en del av kunnskapsgrunnlaget for planarbeidet. Noen av utredningene
relaterer seg direkte til arealdelen, mens andre har betydning både for samfunnsdelen og
arealdelen. Utredningene utarbeides som egne planer eller rapporter. De fleste utredningene
legges fram for en egen politisk behandling.
Tabellen nedenfor inneholder en oversikt over de ulike utredningene/planene og status per
november 2014.
Utredning
Handels- og
byutviklingsanalyse
for Hønefoss
Ringeriksregionen
mot 2030

Livskraftige
lokalsamfunn

Status/innhold
Vedtatt som innspill til kommuneplanen, 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.
Rådet for Ringeriksregionen har fått utført noen analyser som
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 kommuneplanen.
Utredning vedtatt som innspill til kommuneplanen.
7 området er prioritert for utvikling og vekst: Nes, Hallingby,
Haugsbygd, Heradsbygda, Hønefoss, Tyristrand/Ask og Sokna.
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Folkehelsemeldingen Vedtatt. Mål, visjoner og føringer skal innarbeides i
2012-2030
handlingsprogram, kommuneplan og styringssystemer i kommunen.
Energi & Klimaplan

Vedtatt, og skal tas med i det strategiske arbeidet med revisjon av
kommuneplan.

Støy

Under arbeid. Omfang må vurderes nærmere, og om dette skal
knyttes til byplan for Hønefoss.

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.
Utredninga legges fram til politisk behandling.

Bynære
friluftsområder

Utredninga gir oversikt over bynære friluftsområder, og forslag til
retningslinjer for saksbehandling og områder som bør settes av til
friområder i arealdelen. Utredninga vil bli lagt fram til politisk
behandling.

Gravplassutredning

Vedtatt som innspill til kommuneplanen, og gjelder først og fremst
arealdelen og områder for utvidelse av eksisterende gravplasser.
Utredninga redegjør for dagens situasjon og hvor behovene er.

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 legges fram til politisk behandling.

Kulturminner

Under arbeid. Utredninga legges fram til politisk behandling.

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.

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, som er under revidering. Rapporten vil være
nyttig i framtidig arbeid med detaljert byplan for Hønefoss.

Kommunedelplan
for Steinsfjorden

Under arbeid. Nytt planprogram ble fastsatt i august 2014. Når planen
er vedtatt vil den formelt inngå i kommuneplanens arealdel.
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2 RINGERIKES UTVIKLING
2.1 Hønefoss og lokalsamfunna
Ringerike er en stor kommune med nærmere 30 000 innbyggere, og et areal på 1552 km2.
Ringerike er både en bykommune og en landkommune. De fleste innbyggerne bor sentralt, i
og rundt Hønefoss, mens i andre områder bor folk dels i tettstedene og dels spredt. Lange
avstander gjør at flere av lokalsamfunna i kommunen har viktige funksjoner, selv om byen
Hønefoss må inneha de viktigste.
I saken om Livskraftige lokalsamfunn vedtok formannskapet at:
Det bør bygges opp et gjensidig godt samspill mellom byen Hønefoss og de ulike
tettstedene og lokalsamfunnene.
I gjeldende planstrategi står det at:
Det er viktig å bygge opp under Hønefoss som et sterkt regionsenter med livskraftige
lokalsamfunn rundt. Funksjonsdeling mellom byen og lokalsamfunna må avklares.
Hønefoss er regionhovedstad, knutepunkt og næringsmessig tyngdepunkt. Hønefoss by skal
være motoren i samfunnsutviklinga, samtidig som det skal være et gjensidig godt samspill
mellom byen og lokalsamfunna rundt. Utvikling av Hønefoss som en mellomstor by med
urbane kvaliteter vil også være positivt for områdene rundt. Hønefoss og de mindre
lokalsamfunnene har ulike kvaliteter å tilby innbyggerne, blant annet når det gjelder
boligtype.
Framtidig vekst skal være knytta til de prioriterte lokalsamfunna for å styrke lokale tilbud her.
I tillegg til Hønefoss er de prioriterte lokalsamfunna Haugsbygd, Heradsbygda, Hallingby,
Nes i Ådal, Sokna og Ask/Tyristrand. Det å satse på byen Hønefoss og noen utvalgte
lokalsamfunn er i tråd med anbefaling fra NIBR.
Kartet på neste side viser de ulike lokalsamfunna med avstander og reisetider. Vi ser at
Hønefoss med sitt befolkningsgrunnlag blir et naturlig sentrum og at alle lokalsamfunnene,
med unntak av Nes i Ådal, har en reisetid på mindre enn 25 minutter til Hønefoss. Alle unntatt
Sokna og Nes i Ådal er innenfor en reisetid på 16 minutter.
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2.2 Befolkning
Befolkningssammensetning
Sammenligner vi Ringerike med KOSTRA-gruppe 13 (gjennomsnitt av ca. 40 utvalgte
store/mellomstore kommuner), Buskerud og landsgjennomsnittet ser vi at kommunen har en
forholdsvis lav andel av befolkningen som er under 18 år og en høyere andel som er fra 67 år
og oppover. Vi ser også en høy andel uførepensjonister under 67 år og en høy andel
arbeidsledige sammenligna med gjennomsnittstallene. I perioden 2008-2012 har antall
yrkesaktive i kommunen gått ned, selv om befolkningen har økt (jf. Ringeriksvirkninger).
Befolkningen har et lavere utdanningsnivå og lavere gjennomsnittsinntekt. Utdanningsnivå
har blant annet sammenheng med at Ringerike har vært en industrikommune hvor
fagarbeiderkompetanse har stått sterkt.
Dette har betydning for hvordan ressursbruken vil være annerledes i Ringerike enn i mange
andre kommuner, spesielt fordeling i forhold til aldersgrupper.

Figur 2. Befolkningssammensetning. Kilde: KOSTRA.
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Befolkningsutvikling
Ringerike har hatt en ganske jevn
befolkningsvekst de siste åra (mellom
0,5 og 1 %), og nærmer seg 30 000
innbyggere.
I år 2000 passerte vi 28 000
innbyggere, slik det var satt mål om i
den første kommuneplanen i 1988!
Veksten har likevel vært svak i
forhold til landet og fylket. De siste
åra har vi ligget under landssnittet og
SSBs framskrivninger for middels
nasjonal vekst. Ringerike har i denne
perioden mista et betydelig antall
Figur 3. Folketall i Ringerike kommune.
arbeidsplasser. Ringerike har veksla
Kilde: Telemarksforskning.
på å ha netto innflytting og netto
utflytting til andre deler av Norge, og samtidig veksla mellom å ha fødselsoverskudd og
underskudd. Lavt fødselsoverskudd har sammenheng med aldersstrukturen. Veksten skyldes
innvandring fra utlandet. Figuren ovenfor viser Ringerikes befolkningsutvikling i perioden
2000 til 2014.
For å kunne påvirke befolkningsveksten er det viktig å forstå flytting, og spesielt nettoflytting.
Vi må også forstå sammenhengen mellom arbeidsplassvekst og flytting for å forstå
befolkningsutviklinga. Da finner vi også ut hvor viktig andre forhold er for flyttinga. Noen
kommuner får netto innflytting sjøl om det er nedgang i antall arbeidsplasser, mens andre får
netto utflytting sjøl om det er vekst i antall arbeidsplasser. Strukturelle forhold og ekte
bostedsattraktivitet er andre forhold som har betydning.
2015
2020
2025
2030
2035
MMMM
29908
31249
32538
33769
34781
HHMH
29973
31884
33972
36166
38350
Figur 4. Befolkningsframskrivinger etter flere alternativ. Kilde: SSB 27.06.2014.

2040
35589
40542

Tabellen over viser SSBs befolkningsframskrivinger mot 2040, med alternativene middels og
høy vekst. Dette er historiske framskrivninger, som ikke tar hensyn til eventuelle effekter av
utbygging av E16 og Ringeriksbanen.
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Bostedsattraktivitet
Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) har utarbeida et notat om
befolkningsutvikling og bosettingsmønster i Ringerike. Dette var en del av bakgrunnen for
saken om livskraftige lokalsamfunn. Notatet inneholder statistisk materiale om
befolkningsutvikling og bosettingsmønster med kommentarer. Oppsummert er NIBRs
kommentarer/anbefalinger slik:
•

Sentrum-periferi-perspektivet: Konfliktdebatter som følge av geografiske
prioriteringer har i en del tilfeller ført til at ressursene "smøres tynt utover", i stedet for
at det satses på noen utvalgte steder. NIBR stiller spørsmål ved om det finnes et
balansepunkt hvor samarbeid og kommunikasjon mellom senter og omland fungerer
optimalt. En utfordring for Ringerike blir å bruke ressursene på en måte som skaper
attraktive lokalsamfunn av ulik karakter. Det er ikke realistisk å gjøre ethvert
lokalsamfunn like attraktivt, og en må velge å satse noen steder.

•

Ringerikes situasjon og muligheter: Viktigheten av å styrke Ringeriksregionens
posisjon i hovedstadsområdet framheves i mange sammenhenger. Ringerike vil være
et klart definert sted, både som kommune og region. En innsatsfordeling basert på by
+ utvalgte tettsteder som småsamfunn vil kunne være en god strategi. Byen som
regionsenter må være prioritert. En satsing på utvalgte tettsteder for framtidig
boligutbygging innebærer å utvikle områder som allerede fungerer som lokalsamfunn.
Ringerike ligger på landssnittet med en videreflyttingsprosent på rundt 60. Det må
være et mål å få en større andel til å bosette seg permanent. Dette er en målgruppe som
allerede bor her og som lett kan nås. Det vil si at Ringerike har et stort vekstpotensial i
å få flere av de som allerede bor her til å bli på Ringerike.

Den delen av nettoflyttinga som ikke lar seg forklare av arbeidsplassvekst og strukturelle
forhold indikerer bostedsattraktiviteten. Ringerike har hatt en bedre nettoflytting enn
arbeidsplassveksten skulle tilsi. En del av forklaringa er at Ringerike drar fordel av å være en
forholdsvis stor kommune. Nettoflyttinga har likevel vært bedre enn forventa, selv etter å ha
trukket fra fordelen ved å være en stor kommune. Nettoflyttingen har med andre ord vært
bedre enn statistisk normalt i de fleste perioder.
Dette tyder på at Ringerike er en attraktiv bostedskommune.
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2.3 Næring

Ringerike

Ringerike har tradisjonelt vært en sterk
industriregion, med treforedling som kjerne.
De største bransjene i Ringeriksregionen i dag
målt etter verdiskaping er varehandel, teknisk
tjenesteyting og eiendomsdrift, bygg og anlegg
og industri inkludert skogsdrift (jf.
Ringeriksvirkninger).
Ringeriksvirkninger er en utviklingsanalyse
for Ringeriksregionen, utarbeida av Agenda
Kaupang på oppdrag fra Ringerike utvikling. I
denne rapporten ble satsing på Treklyngen,
Eggemoen og Hvervenmoen vektlagt. Per
november 2014 er nye reguleringsplaner for
Treklyngen og Hvervenmoen vedtatt, og plan
for Eggemoen er lagt ut til offentlig ettersyn.

Lokal
og
kom
mune
3 236
24 %

Fylke
og
stat
1 988
14 %

Basis
2 487
18 %

Regio
nal
3 783
27 %

Besø
k
2 357
17 %

Figur 5. Bransjefordeling.
Kilde: Telemarksforskning.

Antall arbeidsplasser i Ringerike har økt med 4,1 % siden 2000, mens Norge har hatt en vekst
på 15,8 % i samme periode. Offentlig sektor har vokst, mens nesten 700 arbeidsplasser i
næringslivet har blitt borte siden 2008. Basisnæringene (landbruk, industri og teknologiske
tjenester) har hatt en kraftig nedgang. Dette skyldes først og fremst nedgang i industrien, med
en halvering av antall arbeidsplasser siden 2000.

Privat

Offentlig

16 000

12 000
10 000

4 523
4 458
4 440
4 493
4 482
4 502
4 495
4 356
4 363
4 209
4 412
4 203
4 367
4 146

14 000

8 000

4 000

9 328
9 356
9 604
9 631
9 639
10 026
9 700
9 395
8 994
9 155
8 937
8 924
8 918
9 155

6 000

2 000
0
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
Figur 6. Arbeidsplassutvikling i privat/offentlig sektor.
Kilde: Telemarksforskning.
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Ringerike har hatt en uheldig
bransjestruktur i basisnæringene,
med mange arbeidsplasser i
bransjer med sterk nedgang.
Besøksnæringene (butikker,
overnatting, servering og
aktiviteter) har nesten ikke hatt
vekst, selv om disse næringene
har vokst ganske mye på
landsbasis.
Ringerike har imidlertid hatt
ganske sterk vekst i regionale
næringer, som består av bygg og
anlegg, engros, transport og
tjenesteytende næringer. Dette
viser at kommunen har vekst med
utgangspunkt Hønefoss sin rolle
som regionsenter.

2.4 Strukturelle forhold
Strukturelle forhold som har betydning for flytting:

Innpendling

1. Størrelse.
2. Arbeidsmarkedsintegrasjon.
3. Arbeidsplassvekst i nabokommuner.

5 000

Arbeidsmarkedsintegrasjon handler om
hvordan et sted henger sammen med
områdene utenfor. Dette påvirker vekst og
utvikling, og pendling er en indikator. Bedre
samferdselsløsninger vil bidra til økt
arbeidsmarkedsintegrasjon og vekst.
Ringerike har middels, men stadig økende
arbeidsmarkedsintegrasjon.
Ringeriksregionen har et underskudd på
arbeidsplasser, og mange pendler ut av
regionen på arbeid (jf. Ringeriksvirkninger).

3 000

Utpendling
4 718

4 000

3 761

3 797
3 021

2 000
1 000
0
2012

2010

2008

2006

2004

2002

2000

Figur 7. Utvikling i pendling.
Kilde: Telemarksforskning.

Ringerike har hatt en svak befolkningsvekst, og antall arbeidsplasser har hatt enda svakere
vekst. Næringslivet har krympa siden 2008. Basisnæringer og besøksnæringer har ikke gjort
det så bra. Regionale næringer og bostedsattraktivitet har vært positivt.
Årsaker, strukturelle drivkrefter:
•
•
•

Lavt fødselsoverskudd.
Uheldig bransjestruktur i basisnæringene.
En relativt stor kommune er et pluss.

Strukturelle forhold som
kan påvirkes er for
eksempel bedre
kommunikasjon til Oslo,
som vil gi økt
arbeidsmarkedsintegrasjon.
En strategi kan være å være
godt vertskap for
offentlige institusjoner,
fordi det vil gi arbeidsplassvekst.
Figur 8. Kilde: Telemarksforskning.
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3 UTFORDRINGER OG MULIGHETER
3.1 Økonomisk bærekraft
I handlingsprogramperioden 2015-2018 er det lagt opp til en befolkningsvekst i Ringerike
kommune i underkant av 1 %. Ut fra dette, er det ikke lagt inn økninger i
tjenesteproduksjonen. Denne tidsperioden vil bli brukt til investere for å bli mer effektive,
med fokus på byen Hønefoss og prioriterte lokalsamfunn og løfte den kommunale
bygningsmassen opp på ett tidsriktig nivå for å kunne drive effektive tjenester.
På flere infrastrukturområder er kapasitetstaket nesten nådd, og kommunen må derfor
investere i å øke kapasiteten. For å finansiere dette må driftsnivået i tjenestene tas ned, og det
må tas ut en effektiviseringsgevinst. I hele handlingsprogramperioden må behovet for økt
volum i tjenestene tas innenfor dagens driftsnivå. Økte inntekter fra skatt og rammetilskudd
må brukes til å finansiere økte finanskostnader fra investeringer, økte pensjonskostnader og
økt egenfinansiering av investeringer. Unntaket er barnehageplasser, hvor utbygging av
plasser for å kunne tilby plass på 1-årsdagen vil bli prioritert.
I 2020 forventes det at økningen i antall eldre vil gi behov for flere sykehjemsplasser.
Kommunen må ha kontinuerlig fokus på å gi de eldre best mulig livskvalitet gjennom
tjenestetilbudet, samtidig som de kommunale ressursene utnyttes mest mulig effektivt.
I perioden 2020 til 2030 vil Ringerike kommune være rustet til å ta imot en befolkningsvekst
med effektive og moderne tjenester. Økte inntekter som følge av befolkningsveksten kan
benyttes til å øke volumet i tjenestene. Økte inntekter vil også være med på å dekke økte
finanskostnader til investeringene i tjenester til den eldste delen av befolkningen.

3.2 Vekst
Vekstpotensial
Ringerike har hatt befolkningsvekst i nedgangstider, og dette tyder på at det er et stort
potensiale for vekst i regionen. Vekst medfører både utfordringer og muligheter. Økt
befolkning tilfører kommunen aktivitet, nye impulser og inntekter, og bidrar til å skape
omdømme som en attraktiv kommune. Målet med økt vekst er å få mulighetene til å utvikle
en enda bedre kommune.
Samtidig må det legges til rette for veksten med utvikling av kommunale tjenester som
barnehage, skole, helse og infrastruktur. Det må settes av arealer til utbygging av bolig,
næring og sosial og teknisk infrastruktur. Usikkerhet knytta til befolkningsutvikling gjør at
Ringerike må ha god planberedskap. Dette gjelder både arealressurser og en effektiv
organisasjon som kan ta i mot initiativ.
Ringerike ønsker en planlagt høy vekst, og har følgende målsetting:
Innen 2030 skal det bo 40 000 innbyggere i Ringerike kommune.
Dette er en svært høy vekst, som må ses i sammenheng med planlagte samferdselsprosjekter.
Ringeriksregionen må synliggjøres som en naturlig vekstregion i Oslo-området. Begrunnelsen
for å planlegge for en slik høy vekst er blant annet å bygge opp under de planlagte
samferdselsinvesteringene, for å få en bedre samfunnsnytte av disse.
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I første4-årsperiode2015-2018leggesdetopptil envekstpå1 % (forslagtil
handlingsprogramberegnermellom0,7 og 0,9 %). Alt såenbefolkningsvekstpåca.300nye
innbyggerehvertår. Kommunenskalbrukedenneperiodentil å leggetil rettefor enhøyere
vekstviderefram mot 2030.Fra2020til 2030kandet bli enhøyerevekstnår
samferdselsprosjekter
blir realisert.Kommunenskalplanleggefor envekstpåom lag 2,5 %
veksti denneperioden.Med enslik vekster detsnakk om at detblir envekstpådrøye800
nyeinnbyggerehvertår.
Tidsperspektiv
Samfunnsdelen
harperspektivet2015-2030.Måla gjelderfor denneperioden.Veksttempovil
hasammenheng
medutbyggingenav samferdselsprosjek
tene.Noeav vekstenvil kunne
kommei forkantav utbyggingen,nårbeslutningerblir tatt.

40 000innbyggereinnen 2030
40 304

41 000

38 000
Planlagthøy
befolkningsvekst

35 000

32 000
29 661
29 000
2015

2020

2025

2030

Figur 9. Illustrasjon av mulig befolkningsutvikling
. Kilde: Folketall er hentetfra SSBog viser
antall innbyggerevedinngangeni 3. kvartal 2014.
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Scenarier for vekst
Telemarksforskning har satt opp tre vekstscenarier for Ringerike, fram mot 2040:
Normalscenarie

Framskriver sammenhenger funnet i analysen av perioden 2000-2013.
Befolkninga vil vokse ganske langsomt, lavere enn SSBs
framskrivninger. Antall arbeidsplasser vil nesten ikke ha vekst.

Scenarie med
historisk
attraktivitet

Dersom Ringerike opprettholder den gode attraktiviteten som bosted, vil
befolkninga få litt høyere vekst. Men fortsetter den svake
næringsattraktiviteten blir veksten i arbeidsplasser svakere.

Høyvekstscenarie

Med svært høy attraktivitet både for bosted og næring, kan det bli 40 000
innbyggere i Ringerike før 2040.
Krever svært høy arbeidsplassvekst, med 10 000 nye arbeidsplasser.

Figur 10. Kilde: Telemarksforskning.
Ringerike ligger an til å få litt vekst i folketall og arbeidsplasser de nærmeste åra, både i
normalscenariet og med nåværende attraktivitet. For å få samme vekst som Norge må
Ringerike ha høy attraktivitet - "statistisk unormal" god vekst.
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3.3 Ringeriksregionen og samferdsel
Ringerike ligger sentralt på Østlandet, bare fem mil fra Oslo, med riksveiforbindelser både
mot Oslo, Drammen, Hadeland, Gardermoen, Valdres og Hallingdal, samt jernbane til
Bergen. Ringerike er en del av et regionalt bo- og arbeidsmarked. I denne
kommuneplanperioden har Ringeriksregionen ut fra beliggenhet og planlagte
samferdselsprosjekter bedre forutsetninger enn de aller fleste andre regioner for å utvikle seg
til et attraktivt samfunn for bolig- og næringsutvikling. Dette krever god samhandling i
regionen.
Befolkningsprognoser viser en betydelig vekst på østlandsområdet i åra framover. Det er ikke
mulig å bygge nok veier, og svaret er da fortetting og jernbane. Ringerike ønsker å ta del i
veksten i hovedstadsområdet, og samarbeider i regionen for å bidra til at de muligheter som
skapes av endringer og vekst utnyttes til det beste for innbyggerne. Ringerike må synliggjøres
som et naturlig vekstområde i Oslo-regionen. Det er en gjensidig avhengighet mellom vekst
og samferdselsutbygging. Gode kommunikasjonsløsninger er nødvendig for å utnytte
Ringeriksregionens potensial, og en forutsetning for å realisere vekstambisjonene. Bedre
forbindelser bidrar til økt vekst, og økt vekst gjør samferdselsinvesteringene mer
samfunnsøkonomisk lønnsomme. Jo flere passasjerer, jo større nytte får samfunnet av
investeringene.
Samferdselsprosjektene vil øke
regionens attraktivitet, både når det
gjelder bosted, bedrift og besøk,
samt gjøre Ringerike sterkere
integrert i hovedstadsområdet både
gjennom flyttestrømmer, pendling
og næringsvirksomhet.
KVU (konseptvalgutredning) for
transportsystemet i Hønefossområdet og ei eventuell
Ringerikspakke vil bidra til et
miljøvennlig og effektivt
transportsystem.
Ringeriksbanen skal være en del av
InterCity, og vil få en reisetid på 35
minutter til Oslo. IC-prosjektene
legger opp til en flerkjernestruktur
rundt Oslo. IC-stasjonene skal
utvikles til attraktive og
velfungerende knutepunkt.
Det er konkurranse om å ta del i
Oslo-regionens vekst. Samferdsel
er viktig i konkurransen, men også
andre faktorer har betydning for om
folk velger Ringerike framfor andre
områder i samme avstand til Oslo.
Vi må derfor få fram hva som gjør
Ringerike spesielt attraktiv.

Figur 11 viser IC prosjektene.
Dagens reisetid med jernbane står i parentes. Kilde:
Jernbaneverkets presentasjon på ROM-konferansen 21.10.14.
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3.4 Attraktivitet
Kommunens attraktivitet kan påvirkes, og det må
derfor være en strategi å styrke attraktiviteten og
kommunisere dette. Figuren til høyre viser tre
dimensjoner for attraktivitet, som alle er viktige å
jobbe med for å oppnå vekst.
Innbygger, ildsjeler, næringsliv, folkevalgte og
byråkrater påvirker alle kommunens attraktivitet.
Tilhørighet til lokalsamfunnet og egen kommune er
viktig for at innbyggere skal være gode
ambassadører for Ringerike.
Figur 12: Attraktivitetsmodellen.
Kilde: Telemarksforskning.

Attraktivitet kan deles inn i bostedsattraktivitet, bedriftsattraktivitet og besøksattraktivitet.
Bostedsattraktivitet dreier seg både om å få nye folk til å flytte hit, unngå at innflyttere velger
å flytte videre ut av kommunen, få utflyttede ringerikinger til å velge å flytte tilbake og å få de
som bor her til å fortsette å ha hjemkommunen som bosted. Ringerike har et stort potensiale i
å legge til rette for at innflyttere ikke velger å flytte videre ut av kommunen.
Attraktivitetsmodellen er utarbeida av Telemarksforskning på oppdrag for Kommunal og
regionaldepartementet (nå kommunal- og moderniseringsdepartementet). Modellen viser
hvordan lokal samfunnsutvikling henger sammen med vekst i folketallet. Vi bruker modellen
for å finne ut hvor Ringerike skal satse for å oppnå utvikling. Formulering av mål tar
utgangspunkt i attraktivitetsmodellen.
For å kunne jobbe målretta må vi skille mellom strukturelle forhold som vi vanskelig kan
påvirke, og forhold som vi kan påvirke. Dette vil sikre at tid, krefter og innsats brukes der det
har mest effekt.
Bostedsattraktivitet
Utgangspunktet for bostedsattraktivitet er
flyttestrømmer. Nettoflytting kan være en indikator
for kvalitet og attraktivitet. Nettoflytting er en
kombinasjon av flyttestrømmer og fødselsbalanse.
Bedrifts- og besøksattraktivitet
Arbeidsplassutviklingen kan deles i privat og
offentlige arbeidsplasser. Næringsutvikling er sterkt
prega av strukturelle forhold, men steder kan likevel
oppnå en bedre utvikling enn de strukturelle
forholdene tilsier. Dette definerer deres attraktivitet
for bedrifter og besøk. For bedriftsattraktivitet er
samspillskultur viktig.
20 av 40

Faktorer som påvirker attraktivitet

Figur 13: Kilde Telemarksforskning.
Omdømme virker inn på hvem som bosetter seg her og hvilke næringer som etablerer seg, og
dette påvirker Ringerikes vekst og utvikling.
Ameniteter er et samlebegrep på faktorer som ikke lar seg plassere i spesielle kategorier. Dette
kan for eksempel være sport- og fritidstilbud, tilgang på kompetent arbeidskraft, kommunale
tjenester, naturherligheter, tilgang til forretningstjenester o.a.
Det tar tid å bygge en identitet og stedlig kultur som omsettes til sunn og kontrollert vekst.
Stedsidentitet og tilhørighet er viktig fordi det skaper stolthet og tilhørighet blant de som bor
og jobber i kommunen. Det må bygges en felles oppfatning av utfordringer i Ringerike, og
hvordan vi sammen skal jobbe for å nå felles mål. Det er innbyggerne som utvikler
lokalsamfunna og skaper identitet og kultur. Kommunens rolle er å være en tilrettelegger,
blant annet gjennom å lage gode arenaer for dialog og utveksling av ideer og
nettverksbygging. Kommunen må legge til rette for at de gode historiene blir fortalt.
Kommunen bør ha en strategi for å skape en samspillskultur. Dette vil bidra til innovasjon og
utvikling.
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3.5 Folkehelse
God helse innebærer evne til å mestre hverdagens utfordringer, og handler både om
livskvalitet for den enkelte og god samfunnsøkonomi. Helsefremmende arbeid er å gjøre folk
i stand til å ta vare på egen helse, og gir gevinst flere år fram i tid. Helse skapes i
lokalsamfunna, der vi lever våre liv. Kommunen skal legge til rette for økt mestring i
befolkninga, og dermed en bedre folkehelse. Fysisk aktivitet, utdannelse og psykososiale
faktorer som opplevelsen av verdighet, mestring og tilhørighet har betydning for helsa.
Nytt lovverk med nasjonale forventninger og krav til økt fokus på folkehelse gjør det
nødvendig med nye grep og prioriteringer. Kommunen plikter iht. Lov om folkehelse, å jobbe
helsefremmende og forebyggende samt holde løpende oversikter over helsetilstanden i
kommunen.
Folkehelseprofilen for 2013 viser at Ringerike ligger dårligere an enn landsgjennomsnittet på
følgende områder:
-

-

Befolkning: Kommunen vil ha flere over 80 år i 2020, samt høyere andel som er alene.
Levekår: Kommunen har færre personer med videregående eller høyere utdanning.
Flere barn i alderen 0 - 17 år som bor i husholdninger med lav inntekt, og flere barn
som bor med enslig forsørger enn landet for øvrig.
Helse og sykdom: Kommunen har høyere andel av personer med psykiske symptomer
og lidelser, større utbredelse av hjerte og kar sykdom. Større utbredelse av type - 2
diabetes, og sykdommer/plager knyttet til muskel og skjelettsystemet.

I folkehelsemeldingen 2012-2030 (vedtatt i
kommunestyret 21.02.2013) er det fastsatt tre visjoner
for satsingsområdene som skal prioriteres i Ringerike:
Motto:
Visjoner:

Helse i alt vi gjør.
1. Ringerike – Best for barn.
2. Ringerike – Aktivitet for alle.
3. Ringerike – Folkehelsekommunen.

Folkehelsemeldinga skal evalueres i løpet av 2015.

3.6 Frivillighet, lag og foreninger
Samspillskulturen mellom kommunens innbyggere har stor betydning for næringsutviklingen
og påvirkning av stedets identitet og stedlige kultur. Ildsjeler skal få utfolde seg i Ringerike,
og kommunen skal bidra som tilrettelegger. Samspill mellom kommune og frivillighet gir
gjensidig læring.
Ringerike har et rikt forenings- og organisasjonsliv, og i kommunens oversikt er det registrert
ca. 150 lag og foreninger. I Norge utgjør frivilligheten over 100 milliarder i verdiskaping, og
48 % av befolkninga gjør en innsats i det frivillige. En aktiv frivillig sektor er grunnleggende
for et attraktivt og livskraftig lokalsamfunn, og deltakelse i seg selv er bra for helsa. Frivillig
arbeid gir gevinst både for den som gir og den som mottar tjenesten.
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3.7 Kommunereform – Ringerike en del av en større kommune?
Kommunereformen (2014) tar sikte på å legge til rette for at flere kommuner slår seg
sammen. Færre og større kommuner vil gi bedre mulighet til å ivareta og videreutvikle
kommunale tjenester. Kanskje kan en også skape større vekst gjennom samspill og samarbeid
mellom flere kommuner?
Kommunereformens anbefalinger om ny kommunestruktur viser at Ringerike kommune i dag
har en størrelse som kan sikre god oppgaveløsning. Det er likevel naturlig å vurdere om
regionen vil stå enda bedre rusta for framtidig nærings- og tjenesteutvikling ved å slå oss
sammen med våre nabokommuner. Det er naturlig at prosessen tar utgangspunkt i det
samarbeidet kommunen har gjennom Rådet for Ringeriksregionen.
I dag har Ringerike et godt samarbeid med Hole kommune og Jevnaker kommune i bl.a.
Ringeriksrådet. Det finnes også interkommunalt samarbeid for ulike tjenester mellom disse tre
kommunene. Ringerike samarbeider og leverer også tjenester til andre kommuner.
En eventuell kommunesammenslåing vil berøre organisering av tjenester, som skole,
barnehage og helsetjenester. Men også kommunens ansvar som samfunnsutvikler og den
lokaldemokratiske arenaen berøres når flere kommuner skal slås sammen. Den kanskje største
utfordringa med å slå sammen kommuner er innbyggernes identitet og lokal tilhørighet.
Det som har vist seg å være suksessfaktorer i andre kommunesammenslåinger er:
• Informasjon: Innbyggerne er opptatt av hva vi har, hva vi får og hva vi eventuelt
mister.
• At initiativet kommer fra lokale politiske og administrative ledere.
• Åpenhet/medvirkning: Kjøre åpne prosesser der alle får mulighet til å medvirke for de
ulike gruppene (ungdom, næringsliv, frivillighet, innflyttere m.fl.).
• Det var avklart før folkeavstemming/høring hvor kommunesenteret skulle ligge og
hvor rådmannen og sentraladministrasjonen skulle være lokalisert
• Det skulle ikke skje oppsigelse av ansatte.
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4 VISJON OG HOVEDMÅL – RINGERIKE I 2030
Tabellen nedenfor viser Ringerikes slagord, visjon og hovedmål.
Slagord

Nærmest det meste

Visjon

Ringerike skal være det mest
spennende vekstområdet på Østlandet

Mål
Innen 2030 skal det bo
40 000 innbyggere i
Ringerike kommune.

Helse i alt vi gjør, og
aktivitet for alle
i Ringerike.

Ringerike og omland
skal ha effektive
samferdselsløsninger.

Ringerike skal ha
relevant kompetanse for
framtidas arbeidsliv.

Ringerike skal ha en
By- og
lokalsamfunn livskraftig vekst og
utvikling av by og
lokalsamfunn.

Ringerike skal være et
forbilde innen
energieffektivisering,
bruk av fornybar energi
og reduksjon av utslipp.

Hønefoss skal være en
attraktiv handelsby
regionhovedstad.

Kommunen
som
organisasjon

Å jobbe i kommunen
skal gi helse til
medarbeiderne.

Kommunen skal være
en tydelig, ærlig og
løsningsvillig
organisasjon.

Befolkning

Ringerike skal være en
attraktiv bokommune,
spesielt for unge og
familier i
etableringsfasen.

Næring

Økt verdiskaping og
produktivitet i
Ringerike.

Kommunen skal være
en effektiv og
spennende
organisasjon, med god
kvalitet på tjenestene.
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4.0 Satsingsområder i planarbeidet
Kommunal planstrategi (vedtatt 20.06.2013) fastslår at satsingsområdene i kommunens
planarbeid skal være befolkningsvekst, styrka næringsgrunnlag og effektiv arealdisponering.
Dette gjenspeiler seg i målområdene i forslag til ny samfunnsdel: Befolkning, næring, by- og
lokalsamfunn. I tillegg er det utarbeida mål for kommunen som organisasjon.
Effektiv arealdisponering er ivaretatt i kapittel 5, hvor det er formulert arealstrategier som
skal ligge til grunn før kommuneplanens arealdel.
I planstrategien er sammenhengen mellom satsingsområdene forklart og illustrert:
For å stimulere til befolkningsvekst er
det viktig å se på et bredt spekter av
virkemidler. Næringslivet etablerer seg
der kompetansen er.
Kompetansearbeidstakere prioriterer et
godt bomiljø med nødvendig service,
skoler/barnehager, kultur, nærområder,
blå/grønne/grå strukturer, sosiale
møteplasser og gjerne tilgang på
bymiljø. En av visjonene i kommunens
folkehelsemelding er "Ringerike – best
for barn", og en hovedstrategi her er å
sikre barn og unge optimale
oppvekstsvilkår.
God planlegging, inkludert arealplanlegging, er et verktøy både for å sikre gode bomiljø og
nødvendig forutsigbarhet for investorer og næringslivet. Endret samferdselsinfrastruktur vil
gi nye muligheter.
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4.1 Befolkning
I 2030 bor det 40 000 innbyggere i Ringerike kommune. Ringerike er et godt sted å bo, med
aktive innbyggere som har sterk tilhørighet til eget lokalsamfunn og kommune. Det er tett
samarbeid og kontakt mellom kommunen, frivillighet, lag og foreninger – og sammen
utvikler vi Ringerike videre. Det er lett å være aktiv i Ringerike, og gang- og sykkel er en
naturlig transportmåte for stadig flere.
Mål for befolkning fokuserer spesielt på Ringerike som en attraktiv bokommune.
Telemarksforskning sin rapport indikerer at Ringerike er en nokså attraktiv bokommune.
Dette er kvaliteter som kan bygges videre på. I forhold til sammenlignbare kommuner har
Ringerike en befolkning med større andel eldre og færre i de yngste aldersklassene. Med
bakgrunn i dette framheves unge og familier i etableringsfasen som en viktig målgruppe for å
oppnå vekst og utvikling. Med bakgrunn Ringerikes folkehelseprofil er "Helse i alt vi gjør og
aktivitet for alle" løfta fram som et hovedmål.

4.2 Næring
I 2030 har Ringerike et aktivt næringsliv, med en bred bransjefordeling, og høy verdiskaping
og produktivitet. Ringeriksbanen og E16 er bygd ut, og dette har styrka regionens
konkurransekraft og gitt en økt integrasjon med områdene rundt. Kompetansenivået
gjenspeiler bredden i næringslivet, og Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV) er en viktig
aktør i Ringerikssamfunnet. Antall arbeidsplasser har økt i takt med befolkningsveksten fram
mot 40 000 innbyggere. Arbeidsplassvekst og samferdselsutbygging har vært viktige
forutsetninger for å nå målet om 40 000 innbyggere i 2030.
Økt verdiskaping og produktivitet er foreslått som et hovedmål, i tråd med forslag til
hovedmål i Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling i Buskerud som var på høring
høsten 2014. Videre er effektive samferdselsløsninger et hovedmål som vil bli spesielt aktuelt
i kommuneplanperioden. Dette vil bidra til økt arbeidsmarkedsintegrasjon og vekst. Det siste
hovedmålet dreier seg om kompetanse, som vil være en viktig faktor i utvikling av
næringslivet.

4.3 By- og lokalsamfunn
I 2030 er Hønefoss en attraktiv og urban handelsby, og er en motor for næringsutvikling i
regionen. Det er et godt samspill mellom byen Hønefoss og de livskraftige lokalsamfunna
rundt, og dette bidrar vekst og utvikling. Ringerike har kommet langt innen
energieffektivisering og bruk av fornybar energi, og utslippene er redusert. Gjennom god
arealplanlegging har transportbehovet blitt redusert, og folk flest går og sykler dit de skal.
Dette målområdet fokuserer på samspillet mellom by- og lokalsamfunn i Ringerike. Hønefoss
sin rolle som regionhovedstad, med lokalsamfunn rundt er en kvalitet ved Ringerike.
Hønefoss får spesiell oppmerksomhet, og skal være motoren i utviklinga framover.
Hovedmål fra Energi & Klimaplan er tatt inn.
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4.4 Kommunen som organisasjon – Ringerikshuset
I 2030 er Ringerike kommune en effektiv organisasjon med høy kvalitet. Ledelse, god og
effektiv organisering og høy kompetanse i alle ledd har vært nøklene for å oppnå dette.
Ringerike kommune gir innbyggerne forutsigbarhet gjennom god kommunikasjon.

Ringerikshuset er utviklet etter prinsipielle føringer fra kommunestyret om å utarbeide
langsiktige strategier for utvikling av Ringerike kommune med tanke på en varig bærekraftig
økonomi og utvikling. Det blir trukket frem fra flere kilder at den viktigste strategien for å
oppnå varig bærekraft er å skape, ivareta og utvikle en stor arbeidsstyrke (Kilde: NOU 2005:5
og SSB, Statistisk analyse av indikatorer for bærekraftig utvikling). For å oppnå varig bærekraft sier
kildene at det må være en balanse mellom økonomisk kapital, sosial- og humankapital og
ressurs- og miljøkapital. Ringerikshuset gir uttrykk for de to første aspektene.
Norge er aktivt med i det europeiske nettverket for helsefremmende arbeidsplasser
(European Network Workplace Health Promotion) og Statens arbeidsmiljøinstitutt er det
nasjonale kontaktkontor. I arbeidet med å skape, ivareta og utvikle en stor arbeidsstyrke har
Ringerike kommune siden 2007 jobbet etter prinsippene i Langtidsfrisk – helsefremmende
ledelse og medarbeiderskap. Statens arbeidsmiljøinstitutt har sammen med partene i
arbeidslivet forfattet Lillestrømerklæringen for helsefremmende arbeidsplasser (vedlegg 1).
Disse prinsippene er også ivaretatt i Ringerikshuset. En kan forstå Ringerikshuset ut fra 4
grunnelementer, som er beskrevet nedenfor.
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1 Fundamentet – Grunnmuren
TÆL – står for en kommune med mye energi og iver i utøvelse av våre verdier. Vi har
pågangsmot og stå-på-vilje i forhold til de utfordringer og oppgaver som ligger foran oss.
•

•

•

Tydelig – er en forutsetning for forutsigbarhet og forventningsavklaring. Verdien
betyr også at vi kommuniserer på en måte som gjør at vi blir forstått, og at kolleger,
samarbeidspartnere og innbyggerne vet hva de kan forvente av oss.
Ærlig – er en forutsetning for samhold, omdømme og er en grunnleggende faktor når
det gjelder å skape tillit internt, hos samarbeidspartnere og hos innbyggerne. I tillegg
betyr det at vi er pålitelige som mennesker og organisasjon.
Løsningsvillig – er en forutsetning for å finne de gode løsningene i det daglige
arbeidet. Det innebærer også at vi ser på mulighetene som ligger i lover og regler, vi
praktiserer godt skjønn i forvaltningen av offentlige ressurser og vi har innbyggernes
beste i fokus.

Resultatformel: For å oppnå gode resultater som er holdbare, viser det seg at om en sørger
for at faktorene i denne formelen er tilstede, så er sjansene større for å lykkes. Faktorene er
rangert etter hvor viktig de er for å oppnå et resultat. Alle faktorene må ha innhold når
budskapet formidles.
•
•

•

•
•

Mening - Alle involverte parter må oppleve mening med det som skal iverksettes. Det
kan lettere skapes ved at alle er involvert i prosessen.
Motivasjon - Alle involverte parter må oppleve motivasjon for å iverksette evt. tiltak.
Indre motivasjon kan oppnås ved at alle er delaktig i prosessen og blir sett og hørt.
Delaktighet fremmer motivasjon, arbeidsglede, engasjement og trivsel.
Kommunikasjon - God kommunikasjon skaper gode relasjoner. Det er viktig å skape
arenaer for god kommunikasjon mellom innbyggerne og tjenestene, mellom
medarbeidere og mellom medarbeidere og ledelse.
Kompetanse – Gode forutsetninger for å oppleve at en gjør en god jobb er å ha
nødvendig kompetanse og erfaring for å kunne utføre de oppgaver en er satt til.
Ressurser - En må ha de nødvendige ressursene for å kunne utføre de oppgaver en er
satt til.
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2 Fokusområder – Bærevegg1
•

•

•

Fremmendelederskapog medarbeiderskap- Lederenog medarbeiderne
er
hverandresviktigsteforutsetningerfor å kunnelykkes.Framsnakkingav hverandreog
vilje til å gjørehverandregodevil fremmetillit, initiativ, arbeidsgleder,engasjement
og et anerkjennende
miljø.
Kreativt og åpent miljø - Et kreativtog åpentmiljø pregesav å væreprestisjeløst,
fritt for drakampermellomprofesjonerog individer, samtvilje til vedvarende
inkluderendeutvikling. I detligger detat alle medarbeidereharverdi i dendeer og det
er rom for alle somvil bidratil utvikling påtvers av kompetanse,alder,kjønn,
ledernivå,stillingsstørrelsem.m.Miljøet vil skape godeforutsetningerfor å forløse
potensialetsomligger i vår viktigsteressurs– nemlig medarbeiderne
og ledernevåre.
Tydelige mål - Gir meningog motivasjonfor målrettethandlingsomer en
forutsetningfor å oppnågoderesultater.Måleneer utarbeideti samarbeidmedalle
parter;arbeidsgiver,arbeidstaker,tillitsvalgt og verneombud.Målenekommuniseres
bådeinnadog utad,og er synlig i dendagligevirksomhet.
Det viktigste er å jobbe med det en er godepå, og å stimulere hverandre til å
skapebevegelsei helsefremmenderetning – det er helsefremmendelederskap og
medarbeiderskapi praksis.

3 Effekter – Bærevegg2
• Kvalitet på tjenestene- Opplevdkvalitet ift. mulig standardinnenforrammeneenhar
til rådighet(forventningsavklaring).
Måling: Brukerundersøkelser,
standardbeskrivelser
for kvalitet.
• Helsetil medarbeiderne- Verdenshelseorganisasjon
(WHO) sierat Helseer en
tilstandav fullkommenfysisk,psykiskog sosialvelvære- ikkebarefraværav sykdom
eller svakhet.ProfessorPeterF Hjorth harlagetdennedefinisjonenpåhelse:God
helsehar densomhar evneog kapasitettil å mestre og tilpasseseglivetsuunngåelige
vanskeligheterog hverdagenskrav.
Måling: Medarbeiderundersøkelse
(10 påtopp),Fraværsprosent.
• Effektivitet i organisasjonen
i. Bestmulig bruk av pengene(Stramprioritering mellomdeulike tjenesteneog
hvilketnivå deskalligge på)
ii. Bestmulig organiseringav tjenestene(Hovedmålfor enheten,identifisere
kjerneaktivitet,og strukturereog organiseretjenesten/enheten
i forhold til det)
iii. Måling: Tjenesteproduksjon
ettergitt standardinnenfor eksisterenderammerx
opplevdmottattkvalitet x helsetil medarbeiderne.
Dissetre uttalteeffektenebørværebalanserti forholdtil hverandrefor å kunneoppnåog
utvikle enbærekraftigorganisasjon.
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4

I daglig drift – Hverdagsaktivitet innenfor husets rammer
Inkluderende utvikling - Fremmende leder- og medarbeiderskap som har et åpent og
kreativt samarbeid i utforming av felles og tydelige mål.

1 Plan
2 Gjøre
3 Evaluere
4 Justere

-

Planlegg og fastsett mål og tiltak.
Skap forutsetninger for å gjøre.
Avklar hva, hvem, hvordan, hvorfor og når.
Gjør de planlagte tiltakene.
Oppfølging av planen underveis for å sikre iverksettelse av tiltak etter
plan
Evaluere om resultatene er i henhold til fastsatte mål.
Innhente tall og/eller vurderinger som viser evt. måloppnåelse.
Identifisere suksessfaktorer og utviklingsfaktorer ved tiltaket
Juster kurs utfra evalueringen i forrige punkt
Avgjør hva som standardiseres inn i vanlig drift og hva som må gå en
runde til i dette utviklingshjulet

Suksessrike bedrifter kjennetegnes ved god flyt og ved at de er selvforbedrende virksomheter
(kilde: Magnus Lord 29.8.2014). Strukturer for å etablere en organisasjon med god flyt og
selvforbedring er:
•
•
•
•

Pulsmøter: Daglige evalueringsmøter av dagens gjøremål og forbedringer til neste dag.
Utviklingsmøter: Jevnlige utviklingsmøter med felles behandling av utviklingsforslag.
Visualisering: Synliggjøring av rammer og utvikling slik at en kan gjøre seg kjent med
status i løpet av «et øyekast».
Eskalering: System i organisasjonene som muliggjør informasjonsflyt mellom
beslutningsnivåene, og dermed mulighet for beslutninger, mulig i løpet av kort tid.
Dette er ivaretatt ved våre utviklingstavler:
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5 EFFEKTIV AREALDISPONERING
Effektiv arealdisponering betyr at arealene forvaltes på en hensiktsmessig og realistisk måte.
Strategiene for effektiv arealdisponering bygger opp under målsettingene i samfunnsdelen.
Gjeldende arealdel er utgangspunktet for utvikling av revidert arealdel.
Strategiene skal først og fremst legges til grunn for revisjon av arealdelen, men også fungere
som føringer for plan- og byggesaksbehandlingen i kommunen. Dette gjelder spesielt en
framtidig byplan for Hønefoss. Prinsippene for Hønefoss by skal også ligge til grunn for
utviklingen av de prioriterte lokalsamfunna (Haugsbygd, Heradsbygda, Hallingby, Nes i Ådal,
Sokna og Ask/Tyristrand), men da tilpasset stedets egenart og skala.
Arealstrategiene må ses i sammenheng med overordna føringer fra nasjonalt og regionalt
hold. Revidert arealdel skal ta opp i seg utviklinga i perioden 2015 og fram mot 2030. Tidlig i
denne planperioden vil det bli tatt nasjonale beslutninger når det gjelder de store
samferdselsprosjektene. Dette vil gi nye premisser som kan utløse revisjon av arealdelen og
andre planer.
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6 RAMMEBETINGELSER
I planprogrammet for revisjon av kommuneplanen er det i kapittel 2 vist til rammer og
premisser for planarbeidet – både nasjonalt, regionalt og kommunalt. I dette kapittelet gjør vi
kort rede for samfunnsdelens forhold til de mest sentrale rammebetingelsene.

6.1 Nasjonale føringer
Nasjonale forventninger
Gjeldende nasjonale forventninger ble vedtatt
under forrige regjering ved kongelig resolusjon
24.06.2011. Den blå-blå regjeringa har foreløpig
ikke lagt fram noe nytt forventningsdokument,
men det er antyda at dette vil komme våren 2015.
Det vil si at forslag til ny samfunnsdel må forholde
seg til gjeldende nasjonale forventninger.
Nasjonale forventninger er fulgt opp i kommunal
planstrategi for Ringerike og i fastsatt planprogram
for revisjon av kommuneplanen. Forslag til ny
samfunnsdel følger igjen opp disse dokumentene.
Tabellen nedenfor viser hovedtemaene i nasjonale forventninger og kort hvordan disse er
fulgt opp i samfunnsdelen. Det er vist til relevante kapitler i samfunnsdelen.
Tema
Klima og energi

Oppfølging i Ringerike
- Tilknytningsplikt for fjernvarme skal legges inn i
kommuneplanens arealdel.
- Hovedmål fra Ringerikes Energi & Klimaplan er innarbeida i mål
og strategier, kapittel 4.3.
- Utvikling av nye næringer og klynger innen bioenergi er en
strategi i kapittel 4.2 Dette er også i tråd med forslag til regional
plan for verdiskaping og næringsutvikling for Buskerud.
- Overordna risiko- og sårbarhetsanalyse iht. sivilbeskyttelsesloven
ble utarbeida i 2013. ROS-analyser er også en del av arealdelen.
- Samordna bolig-, areal- og transportplanlegging. Se egen omtale
nedenfor.
By- og
- By- og lokalsamfunn er et eget målområde i kapittel 4.3.
tettstedsutvikling
- Ringerike kommune deltar aktivt i KVU Hønefoss. Se egen
omtale nedenfor.
- Kommuneplanen skal sikre viktige landbruks-, natur- og
friluftsområder.
- Det skal utarbeides en egen plan for Hønefoss by, som en
oppfølging av revidert arealdel.
- Fortetting i Hønefoss-området.
- Temautredning om kulturminner er en del av arealdelen.
- "Helse i alt vi gjør og aktivitet for alle i Ringerike" er et hovedmål
i kapittel 4.1.
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Samferdsel og
infrastruktur

-

Ringerike kommune er en pådriver i å samordne og få fortgang i
statlige og regionale prosesser ifm. samferdselsprosjekter.
Herunder spesielt KVU Hønefoss, E16 og Ringeriksbanen.
Samordna bolig-, areal- og transportplanlegging. Se egen omtale
nedenfor.

Verdiskaping og
næringsutvikling

-

Næring er et eget målområde i kapittel 4.2. Her er økt
verdiskaping og produktivitet, effektive samferdselsløsninger og
relevant kompetanse for fremtidas arbeidsliv hovedmål.

Natur,
kulturmiljø og
landskap

-

I kapittel 5 "Effektiv arealdisponering" er det utarbeida
arealstrategier som skal ligge til grunn for revidert arealdel.
Her er hensyn til natur, kulturmiljø og landskap sentralt.

Helse,
livskvalitet og
oppvekstmiljø

-

I 2013 ble folkehelsemeldinga for Ringerike vedtatt. Denne har
vært en viktig del av grunnlaget for arbeidet med samfunnsdelen.
"Helse i alt vi gjør og aktivitet for alle i Ringerike" er et hovedmål
i kapittel 4.1.
Under målsettinga om at Ringerike skal være en attraktiv
bokommune er "Best for barn" en hovedstrategi.

-

Samordna bolig-, areal- og transportplanlegging
26.09.2014 kom det en ny statlig planretningslinje for samordna bolig-, areal- og
transportplanlegging, som erstatter rundskriv T-5/93.
Oppfølging i Ringerike:
-

-

-

-

Ringerike kommune er en pådriver i å samordne statlige og regionale prosesser i
forbindelse med store samferdselsprosjekter. Ringerike skal være en pådriver for
raskest mulig utbygging av Ringeriksbanen og E16, og gir dette arbeidet høy prioritet.
Fortettingspotensialet i Hønefoss er kartlagt.
Framtidig befolkningsvekst skal skje i Hønefoss-området
(70 %) og Haugsbygd, Heradsbygda, Hallingby, Nes i Ådal, Sokna og Ask/Tyristrand
(30%). Se kapittel 4.3.
Kapittel 5 "Effektiv arealdisponering" inneholder arealstrategier som skal ligge til
grunn for revidering av arealdelen. Arealstrategiene følger opp planretningslinja.
Som en del av kunnskapsgrunnlaget til revidering av arealdelen utarbeides det en egen
utredning som skal erstatte gjeldende jordpolitiske arealvurdering (JAV). Hensikten er
å ha et godt grunnlag for vurdering av omdisponering av matjord.
Sammenhengende gang- og sykkelnett er en strategi i kapittel 4.1. Statens vegvesen
region sør har i samarbeid med Buskerud fylkeskommune og Ringerike kommune
kartlagt dagens situasjon for myke trafikanter i Hønefoss. Dette blir et viktig grunnlag
i framtidig planarbeid, herunder kommuneplanens arealdel og byplan for Hønefoss.
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KVU for transportsystemet i Hønefoss
KVU (konseptvalgutredning) for transportsystemet i
Hønefoss-området og ei eventuell Ringerikspakke vil kunne
bidra til et miljøvennlig og effektivt transportsystem i
Hønefoss-området.
Det prosjektutløsende behovet i KVU-en er:
Hønefoss har behov for et miljøvennlig
transportsystem som legger til rette for fortetting og
fremmer utviklingen av et attraktivt sentrum.
Samfunnsmålet er:
I år 2040 skal transportsystemet i regionsenteret
Hønefoss være miljøvennlig og effektivt, slik at
Ringeriksregionens konkurransekraft er styrket.
Mål og arealstrategier i samfunnsdelen bygger opp under dette.

6.2 Regionale føringer
Regional planstrategi for Buskerud 2013-2016
Regional planstrategi for Buskerud ble vedtatt av
fylkesutvalget i Buskerud 06.12.2012 og godkjent av
Kommunal- og moderniseringsdepartementet 03.02.2014.
Visjonen i planstrategien er:
Et bærekraftig og innovativt Buskerud som
fremmer næringsutvikling og bolyst.
Mål- og strategier i samfunnsdelen for Ringerike bygger
opp under denne visjonen.
Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling
Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling i
Buskerud var på høring høsten 2014. Planens visjon er:
Buskerud kjennetegnes av lønnsom nyskaping,
verdiøkende samspill og globale vinnere.
Hovedmål for planperioden 2015-2020 er økt verdiskaping
og produktivitet.
Det er foreslått 6 delmål:
1. Å tiltrekke og beholde kapital, bedrifter og talenter
(vertskapsattraktivitet)
2. Mer relevant kompetanse for fremtidens arbeidsliv
(kompetanse)
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3. Flere sterke klynger og nettverk med verdiskaping som hovedmål (klynger og
nettverk)
4. Å fremme flere vekstetablerere med innovasjonshøyde (entreprenørskap)
5. Flere innovative virksomheter i nasjonal og global konkurranse (forskning, utvikling
og innovasjon)
6. Å påvirke til mer effektiv transport av personer og gods for næringslivet (samferdsel)
Næringsutvikling er et av satsingsområdene i planstrategien og samfunnsdelen i Ringerike.
Herunder er blant annet økt verdiskaping og produktitet, samferdsel, kompetanse og klynger
en del av mål og strategier. Dette har god sammenheng med den regionale planen for
verdiskaping og næringsutvikling.

6.3 Lokale føringer
Gjeldende kommuneplan, planstrategi, planprogram og
Ringerike 2020 er omtalt i kapittel 1.2 i planbeskrivelsen.
Folkehelsemeldinga er omtalt i kapittel 3.5. Sammen danner
dette grunnlag for samfunnsdelen.
Energi & klimaplan
Energi og klimaplan for Ringerike ble vedtatt av
kommunestyret 02.12.2010.
Hovedmål fra planen er innarbeida i mål i kapittel 4.3 i
samfunnsdelen.
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7 MEDVIRKNING
7.1 Innspill ved oppstart av planarbeidet
Ved oppstart av planarbeidet og høring av forslag til
planprogram våren 2013 ble det invitert til innspill gjennom
annonsering i Ringerikes blad 21.03.2013 og på internett.
I tillegg ble det sendt brev til regionale myndigheter,
nabokommuner og diverse organisasjoner. Det kom inn 17
innspill til planprogrammet. Disse ble omtalt og vurdert i sak
om fastsetting av planprogram.
Videre inviterte vi til innspill på nytt etter at planprogrammet var
fastsatt, med annonse i Ringerikes blad 29.06.2013 og på
kommunens nettsider. Fristen for innspill til innhold i ny plan var
30.08.2013. Det kom da inn ca. 120 innspill til innhold i ny
kommuneplan. De aller fleste av disse innspillene dreide seg om
konkrete forslag til ny arealbruk.
Formannskapet fikk alle innspill til orientering i sak 136/13
15.10.2013.

7.2 Gjestebud
Vinteren 2013/2014 ble det gjennomført gjestebud. Gjestebud innebærer at engasjerte
personer i alle lag av befolkninga blir kontakta av kommunen og spurt om å være
gjestebudsverter. Verten arrangerer et gjestebud for sine venner og bekjente. I gjestebudene
som er arrangert i Ringerike ble temaer knytta til kommuneplanen diskutert. Oppsummering
av diskusjonen er rapportert i et referat til kommunen. Tilbakemeldingene fra gjestebudene
skal brukes i arbeidet med å utforme overordna mål og strategier i kommuneplanens
samfunnsdel, og eventuelt arealdelen og andre planer og andre sammenhenger der det er
aktuelt. Det kom inn totalt 6 gjestebudreferat. Referatene er oppsummert samla i denne
rapporten, som vil følge den politiske saken til formannskapet når forslag til visjon, mål og
strategier skal behandles. Rapporten blir publisert på kommunens nettside, og sendt til hver
enkelt gjestebudvert, Ringerikes blad samt Norsk institutt for by- og regionalforskning og
Telemarksforskning. Et av målene med gjestebud er å nå de som ofte ikke gir innspill i
ordinære planprosesser. Disse vil vi nå gjennom å bruke engasjerte mennesker i befolkninga
som gjestebudsverter.

7.3 Barn og unge
I forbindelse med revisjon av kommuneplanen jobbes det spesielt med medvirkning fra barn
og unge. Det er gjennomført barnetråkksregistrering ved Hallingby skole, og en
medvirkningsdag på Hov ungdomsskole. Arbeidet vil bli videreført.
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7.4 Møte med lokale foreninger
I mars 2014 arrangerte rådmannen et møte med
lokale foreninger fra de prioriterte lokalsamfunna i
Ringerike: Haugsbygd, Heradsbygda, Hallingby,
Nes i Ådal, Sokna og Ask/Tyristrand. Hønefoss ble
ikke invitert spesielt til dette møtet, i og med at
Hønefoss som by har andre problemstillinger enn
øvrige lokalsamfunn. I møtet informerte kommunen
om prosessene som går med Ringerike 2020 og
revisjon av kommuneplan. Videre fikk de lokale
foreningene anledning til å si litt om sitt sted og de
utfordringene og mulighetene de ser.
Konklusjonen i møtet var at det er nyttig å møtes og høre utfordringene for de ulike
lokalsamfunnene. Selv om det er en kommune det er snakk om vil lokalsamfunnene har ulike
utfordringer og roller, blant annet pga. beliggenhet. Disse bør utfylle hverandre, og bygge opp
under felles målsettinger for Ringerike kommune. Deltakerne mente det var nyttig med tett
dialog med administrasjonen i kommunen, men at kanskje noen politikere burde vært til stede.
Rådmannen ønsker å følge opp med et nytt møte ved en senere anledning, for eksempel når
kommuneplanarbeidet har kommet lenger.

7.5 Ringeriksvirkninger og møter med næringslivet
Areal- og byplankontoret har arrangert to egne møter
med representanter fra næringslivet. I tillegg har arealog byplankontoret deltatt på frokostmøte i regi av
Ringerike Næringsforum, og informert om
kommuneplanarbeidet.
Byggesakskontoret har arrangert en egen bransjedag,
hvor også areal- og byplankontoret informerte om
kommuneplanen.
Ringerike Utvikling har engasjert Agenda Kaupang AS
til å utarbeide en utviklingsanalyse for
Ringeriksregionen. Utviklingsanalysen ble utarbeida
gjennom en prosess med regionens næringsliv og
politikere, med to heldags seminarer hvert med 30-50
deltakere. I tillegg er det gjennomført rundt 20
bedriftsbesøk og intervjuer med sentrale bedriftsledere,
politikere og samfunnsaktører.
Resultatet er rapporten "Ringeriksvirkninger", som har
vært en del av grunnlaget for utarbeidelse av samfunnsdelen.
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7.6 Intern organisering
Oversikten nedenfor viser hvordan arbeidet med revisjon av kommuneplanen er organisert.
-

Kommunestyret er øverste myndighet, og vil til slutt vedta den endelige
kommuneplanen.
Formannskapet er den politiske styringsgruppa, og fatter vedtak underveis i
planprosessen.
Rådmannens ledergruppe er den administrative styringsgruppa. Leder ved areal- og
byplankontoret er prosjektleder, og rapporterer til den administrative styringsgruppa.
Areal- og byplankontoret fungerer som prosjektgruppe, og vil utføre størsteparten av
planarbeidet.
I tillegg er det oppretta ei arbeidsgruppe med representanter fra de ulike sektorene i
kommunen. Arbeidsgruppa skal sikre en god planprosess og forankring/dialog med
alle sektorer. Arbeidsgruppa skal selv bidra direkte i planarbeidet, og skaffe
nødvendige bidrag fra sin sektor. Det har vært avholdt 7 møter i arbeidsgruppa.

I tillegg til ordinære saker til formannskapet, har det vært holdt to egne temamøter. Her har
areal- og byplankontoret informert om arbeidet med kommuneplanen, og fått innspill og
spørsmål fra formannskapet.
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7.7 Ringeriksdagen 2014
På Ringeriksdagen hadde kommunen en egen
"kommunegate" hvor flere enheter fra kommunen deltok.
Ordfører deltok også og satt på stubben og tok i mot de
som ville slå av en prat.
Areal- og byplankontoret hadde stand i kommunegata, og
viste en powerpointpresentasjon med pågående prosjekter i
Ringerike.
I tillegg kunne folk skrive postkort med innspill til
kommuneplanen. Innspillene er oppsummert i ordskyen
nedenfor, og tabellen på neste side.

39 av 40

Hvordan oppfatter du
Ringerike i dag?
Positiv
Flott natur
Trivelig
Muligheter
Fattig
Konkurs
Trafikklys
Engasjement
Positivt, urbant
Sentralt
Bortgjemt
Flott turterreng
Pent
Flott
Vennlig
Åpent
Omfavnende
Bejaende
Positiv
Fint rekreasjonsområde
Fossen
Dyktig
økonomiforvaltning
Bra for de aller fleste.
Bruk ledige hender.
Husk de svake.

Fattig
Kjedelig
Fin natur

Hvordan vil du at det skal
være i Ringerike?
Inkluderende og innovativ i
løsninger
Tog

Hva er bra med Ringerike?

Masse turmuligheter.

Rikere
Ringeriksbanen
Rundkjøringer
Engasjement
Samhold
Folkeliv
Inkluderende
Åpent
Tilgjengelig
God infrastruktur
Billigere kollektivtrafikk

Flott kultur og turmuligheter.

Berikende
Gledesspreder
Løsningsorientert
Nok hjelp i pleie og
omsorgssektoren.

Land og bykommune, hånd i hånd.

Velvære i eldre år.

Ringerike har taklet tap av store
bedrifter (med tilhørende
skatteinntekter), på en hederlig og
tilfredsstillende måte.
Klima og friluftsinteresser gir oss
mange muligheter.

Liten by, men stor på kultur!
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By og land – kort vei til alt.
Det flotte friluftsområdet med skog.
Fantastisk.

Flott sted og bo.
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Regional analyser for Øst-Telemark 2014

Forord
Denne rapporten inngår i en serie med analyserapporter for kommuner, regioner og fylker i Norge som er utført av
Telemarksforsking i 2014. Det er benyttet en modell for attraktivitet som er utviklet med støtte fra Oslofjordfondet i
forbindelse med prosjektet Attraksjonskraft gjennom stedsinnovasjon. Modellen er videreutviklet vesentlig i løpet av
2014, blant annet gjennom at det er utviklet en scenariomodell som viser hvordan utviklingen kan bli i framtiden i ulike
scenarier.
De regionale analysene er svært verdifulle for forskningen i slike prosjekt, siden vi får anvendt modeller og empiriske
metoder for ulike geografiske områder. Gjennom dette arbeidet får vi også testet relevans og kvalitet gjennom dialog med
mange forskjellige og kompetente oppdragsgivere som arbeider profesjonelt med regional utvikling i praksis.
Telemarksforsking har laget slike regionale analyser i en årrekke. Tidligere var analysene i stor grad deskriptive, og
nøyde seg stort sett med å beskrive en rekke indikatorer for befolknings- og næringsutvikling. Etter hvert har vi lagt mer
vekt på å finne sammenhenger, gjennom å koble de ulike trekkene i en region sammen i stadig mer helhetlige modeller.
De fleste oppdragsgiverne etterspør slike rapporter fordi de skal brukes i en strategisk sammenheng. Da er det ikke
tilstrekkelig kun å beskrive ulike utviklingstrekk hver for seg.
For at utviklingen på et sted skal kunne påvirkes gjennom bevisste strategier, er det nødvendig å forstå sammenhengene
og avdekke årsaker og drivkrefter til den faktiske utviklingen. Først da blir analysene virkelig nyttige i det strategiske
arbeidet. Med den nye scenariomodellen blir den strategiske relevansen enda sterkere, fordi vi har et redskap som kan
kalibrere målene i den regionale utviklingen for hver enkel kommune, region eller fylke. Vi kan da også vise hvordan de
strukturelle forholdene sannsynligvis vil påvirke framtidig utvikling, og hva som skal til for at et sted kan realisere sine
målsettinger.

Bø,

Knut Vareide
Prosjektleder
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Sammendrag
[Klikk her og skriv ingress]
Ringerike har hatt ganske jevn vekst i befolkningen de sist i årene, og nærmer seg 30 000 innbyggere. Ringerike har
vekslet på å ha netto innflytting og netto utflytting til andre deler av Norge, og samtidig vekslet mellom å ha
fødselsoverskudd og underskudd. Befolkningsveksten i Ringerike skyldes dermed innvandringen fra utlandet. Ringerikes
nettoinnvandring har ikke vært spesielt høy i forhold til andre deler av landet.
Utviklingen i antall arbeidsplasser i Ringerike har vært svak. Samlet sett har antall arbeidsplasser i kommunen økt med
4,1 prosent siden 2000. I Norge har det vært en vekst i antall arbeidsplasser på 15,8 prosent i samme periode. Det har
vært ganske sterk nedgang i antall arbeidsplasser i Ringerike etter 2008. Denne nedgangen har først og fremst kommet i
næringslivet.
Når vi analysere utviklingen i næringslivet i Ringerike, ser vi at de ulike næringstypene har utviklet seg forskjellig.
Basisnæringene, som omfatter landbruk, industri og teknologiske tjenester har hatt en kraftig nedgang. Besøksnæringene,
som omfatter butikker, overnatting, servering og aktiviteter, har nesten ikke hatt vekst i Ringerike selv om
besøksnæringene har vokst ganske mye på landsbasis. Ringerike har imidlertid hatt ganske sterk vekst i de regionale
næringene, som består av bygg og anlegg, engros, transport og diverse tjenesteytende næringer.
Den svake utviklingen i basisnæringene skyldes først og fremst nedgang i industrien. Antall arbeidsplasser i industrien i
Ringerike er halvert siden 2000. Ringerike har hatt mange arbeidsplasser i bransjer med sterk nedgang, særlig i
prosessindustrien. Nedgangen i basisnæringene i Ringerike skyldes imidlertid ikke bare a bransjestrukturen har vært
uheldig. Det er også svakere utvikling i næringslivet i basisnæringene bransje for bransje enn ellers i landet. Utviklingen
har vært særlig svak de siste tre årene.
Besøksnæringene burde ha hatt sterkere vekst i Ringerike, ettersom det har vært befolkningsvekst i kommunen.
Besøksnæringene består av bransjer som kjennetegnes av at kundene må være personlig til stede, og påvirkes dermed av
befolkningsvekst.
De regionale næringene har imidlertid hatt sterkere vekst enn bransjestrukturen skulle tilsi. Det har bidratt positivt til
næringsutviklingen i kommunen, men ikke helt veid opp for den svake utviklingen i basisnæringer og besøksnæringer.
I rapporten har vi også analysert nettoflyttingen til Ringerike på bakgrunn av arbeidsplassutviklingen. Ringerike har hatt
en bedre nettoflytting enn arbeidsplassveksten skulle tilsi. En del av forklaringen er at Ringerike er en forholdsvis stor
kommune, og drar fordel av det. Befolkningsrike kommuner har systematisk bedre nettoflytting enn små kommuner. Det
har likevel vært bedre nettoflyttingstall enn forventet, selv etter at vi har trukket fra fordelen av å være en forholdsvis stor
kommune. Det indikerer at Ringerike er en attraktiv bostedskommune.
Vi har også laget noen scenarier for framtidig vekst i befolkning og arbeidsplasser. I normalscenariet forutsetter vi at den
nasjonale veksten i befolkning blir som i SSBs middelframskriving, at de strukturelle trekkene i arbeidsplassutviklingen
fortsetter som før, og at alle kommuner utvikler seg som normalt ved at ingen har spesielt høy eller lav attraktivitet. I
dette scenariet vil Ringerike få litt vekst de første årene, og deretter vil veksten stagnere. I det neste scenariet med
historisk attraktivitet forutsetter vi at Ringerike beholder samme attraktivitet som de har hatt de siste ti årene. Det betyr
over middels attraktivitet som bosted og for regionale næringer, men lav attraktivitet for basis- og besøksnæringer. Da vil
befolkningsveksten bli litt høyere, men veksten i antall arbeidsplasser lavere. Til slutt har vi et høyvekstscenarie der
Ringerike oppnår et folketall på 40 000 innbyggere før 2040. For å oppnå dette må Ringerike ha svært høy attraktivitet
både for befolkning og næringsliv.
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Innledning– notatetsoppbygging
I deførstesekskapitlenei dettenotatetvil vi beskriveog analysereutviklingeni befolkningog antall arbeidsplasser.
For
å analyseredrivkreftenei utviklingenvil vi brukeAttraktivitetsmodellen.DennemodellenharTelemarksforsking
utviklet for å forstådrivkreftenebakdenregionale utviklingen.Modellener designetspesieltfor å skille ut strukturelle
drivkrefter,detvil si drivkreftersomdetenkeltestedikke kangjørenoemed,fra detvi definerersomattraktivitet.Steder
kanværeattraktivefor bedriftereller besøk.Det førertil at stedetfår ensterkereveksti antallarbeidsplasser
i
næringslivetenndestrukturelleforholdenetilsier. Stederkanogsåværeattraktivesombosteder,og dermedfå en
nettoflyttingsomer høyereennforventetut fra stedetsarbeidsplassvekst
og strukturelleforhold. Summenav stedets
attraktivitetmedhensyntil bedrift, besøkog bosetting vil utgjørestedetssamledeattraktivitet.

Kap1

Kap2

Kap4

Arbeidsplassutvikling

Befolkningsutvikling

Figur 1: Attraktivitetsmodellen.

Attraktivitetsmodellener vist skjematiski figurenover,og vi vil utdypehvordanmodellenvirker etter hverti notatet.
Notatetsstrukturvil følge modellen.I kapitel1 vil vi gi en kort beskrivelseav befolkningsutviklingen.I kapittel2 vil vi
beskriveog analyserearbeidsplassutviklingen,
og særligarbeidsplassutviklingen
i næringslivet.I kapittel 4 bindervi
sammearbeids-og befolkningsutviklingen,og analyserernettoflyttingen,destrukturelleflyttefaktoreneog
bostedsattraktiviteten.
Mellom kapittel2 og 4 harvi et kapittelom pendlingog arbeidsmarkedsintegra
sjon,fordi deter
forhold somharbetydningfor flyttingen til stedetog sammenhengen
mellomarbeidsplassvekst
og flytti ng.Etterenkort
oppsummeringav stedetsattraktivitetfor detre dimensjonenei kapittel5, vil vi i kapittel6 brukeattraktivitetsmodellen
til å visescenarierfor fremtidig utvikling av arbeidsplasserog befolkning.Dernestfølgerto kapitler somikke hardirekte
forbindelsemedattraktivitetsanalysen:
Kapitel 7 er viet NæringsNM,somviserhvordannæringslivetgjør detmed
hensyntil nyetableringer,vekstog lønnsomhet.Til slutt kommeret kapittelom formelt kompetansenivå
i befolkningog
næringsliv.
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1. Befolkning
Befolkningsutviklingen er nok den mest sentrale størrelsen i regional utvikling. I dette kapitlet
vil vi ganske kort beskrive hvordan befolkningsutviklingen har vært, og hvordan
befolkningsendringene er sammensatt av fødselsbalansen og flytting. Vi vil også se på
hvordan flyttingen er sammensatt av innenlands flytting og innvandring. Til slutt introduserer vi
begrepet relativ flytting, som vi vil bruke i analysene om bostedsattraktivitet i kapittel 4.

Kap1

Arbeidsplassutvikling

Befolkningsutvikling

Befolkningsendringerer summenav fødselsbalansen
og stedetssamledenettoflyttinginkludertnettoinnvandring.I
analysenevil vi nøyeossmedå beskrivefødselsbal
ansenkort. I figurenharsåkalteksogenefaktorerfått engråfarge,og
fødselsbalansen
harblitt definertsomeksogen.Det er fordi vi ikke forsøkerå forklareeller forståstedenes
fødselsbalanse.
Det er ikke vanlig å forsøkeå påvirke fødselsbalansen
i regionaltutviklingsarbeid,og daer detheller
ikke såstorbetydningå forståbakenforliggendeårsaker.Vi vet at fødselsbalansen
er et resultatav stedetsalders-og
kjønnsfordelingog fruktbarhetblantstedetskvinner, menvi vil ikke gånærmereinn pådissefaktorene.
I stedetvil vi fokuserepånettoflyttingen.Steder, kommunerog regionersomønskerå stimuleresin befolkningsvekst
fokusererpåå tiltrekke seginnflyttere eller begrenseutflyttingen.I beggetilfeller blir nettoflyttingenbedre.Derfor er det
flyttingen somdeter behovfor å forstå.Nettoflyttingener derforensentralkomponenti Attraktivitetsmodellen.I dette
kapitletbeskrivesnettoflyttingen.Senerei notatet, etterat vi harbehandletarbeidsplassveksten
og pendlingsmønstrene,
vil vi analyserenettoflyttingenmedbakgrunni dissevariablene,for å avdekkedrivkrefterog forklaringertil at
nettoflyttingenvariererfra stedtil sted.
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1.1 Folkemengden
Ringerike har hatt en jevn befolkningsvekst de siste
årene. Mens folketallet lå rundt 28 000 i perioden fra
2000 til 2004, har folketallet steget jevnt siden. Ved
utgangen av 2. kvartal i 2014 var det 29 661 innbyggere i
Ringerike.

29 661
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27 918

27 000
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2001K1
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Figur 2: Befolkningen i Ringerike fra 31. mars 2000 til 30. juni
2014

1.2 Indeksert vekst
Buskerud har hatt en høy befolkningsvekst de siste
årene. Fra 2000 til 2014 har befolkningen i fylket økt
med 15 prosent. Veksten på landsbasis har vært på 14
prosent.

Norge

Buskerud

Ringerike

120
115

115

114

110

Ringerike har hatt vekst, men veksten er under
halvparten av veksten i landet som helhet og i fylket som
helhet.
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Figur 3: Indeksert befolkningsvekst i Ringerike, Buskerud og
Norge fra 1. januar 2000 til 1. januar 2014.
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Innenlands flytting

1.3 Befolkningsutviklingen
dekomponert
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Figur 4: Årlige, prosentviser befolkningsendringer målt hvert
kvartal i Ringerike, dekomponert i fødselsbalanse, innenlands
flytting og innvandring.
Innenlands flytting
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I figur 6 ser vi utviklingen i Ringerike fratrukket
utviklingen på landsbasis. Vi kaller dette for relativ
utvikling. Selv om innvandringen til Ringerike har vært
positiv de siste årene, har den vært lavere enn
innvandringen på landsbasis. Fødselsbalansen i
Ringerike er også lavere enn fødselsbalansen i landet
som helhet.

1

2001K1

Norge har hatt en høy befolkningsvekst de siste årene
på grunn av høy nettoinnvandring. Norges utvikling
vises i figur 5 til høyre. Fødselsbalansen har også vært
positiv i Norge i hele perioden det måles for. Det er
innvandringen som bidrar mest til befolkningsvekst på
landsbasis.

Fødsel

1,25

2000K1

Befolkningsutviklingen i Ringerike kan dekomponeres i
netto innvandring, fødselsbalanse og innenlands
nettoflytting. Det er innvandringen som står for
mesteparten av befolkningsveksten i Ringerike.
Fødselsbalansen har vært ganske svak, og den har vært
negativ i de senere årene. Den innenlandske flyttingen
har stort sett vært positiv i perioden etter 2000, men
med noen unntaksår. I perioden fra andre kvartal i fjor
til andre kvartal i år har fødselsbalansen og den
innenlandske nettoflyttingen vært negativ.

Innvandring

Figur 5: Årlige, prosentvise befolkningsendringer Norge,
dekomponert i fødselsbalanse og innvandring.
Innenlands flytting

Innvandring, relativ
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Figur 6: Befolkningsutviklingen i Ringerike relativt til
utviklingen på landsbasis.

På de forrige sidene så vi hvordan utviklingen i
Ringerike er dekomponert i innenlands flytting,
innvandring og fødselsbalanse. I regional utvikling er vi
spesielt opptatt av flyttingen. Mens en kommune ikke
selv kan påvirke fødselsbalansen i kommunen direkte
eller nettoinnvandringen nasjonalt, kan den gjøre tiltak
for å bedre flyttebalansen til kommunen.
Vi er derfor spesielt opptatt av det vi kaller for relativ
flytting. Relativ flytting er nettoflytting til kommunen
fratrukket nettoinnvandringen på landsbasis.
Figur 7 viser nettoflyttingen til kommunene i Buskerud,
Buskerud fylke og Norge for den siste treårsperioden.
Mange kommuner i Buskerud har hatt en nettoflytting
som er høyere enn nettoflyttingen på landsbasis
Kommuner med en høyere nettoflytting enn det
innvandringen på landsbasis skulle tilsi, sier vi at har
hatt en positiv relativ flytting. Mange kommuner i
Buskerud har hatt en positiv relativ flytting i de siste tre
årene. Buskerud fylke rangerer som nummer 2 blant
landets 19 fylker med hensyn til nettoflytting.
Mens nettoinnvandringen til Norge har vært på 2,7
prosent, har nettoflyttingen til Ringerike vært på 2,5
prosent i den siste treårsperioden. Ringerike har derfor
hatt en negativ relativ flytting. Den relative flyttingen til
Ringerike rangeres som nummer 163 blant landets 428
kommuner.
Utviklingen til den relative flyttingen i Ringerike vises i
figur 8. Den relative flyttingen har vært negativ de siste
årene. Nettoflyttingen til kommunen har vært lavere enn
den generelle innvandringen på landsbasis skulle tilsi.

332328317290265250233165163148 * 109 2 77 64 49 48 43 29 28 26 20 15

1.4 Relativ flytting

Hole
Røyken
Hemsedal
Lier
Flå
Krødsherad
Modum
Øvre Eiker
Kongsberg
Flesberg
Buskerud

3,6

Drammen
Norge

2,7

Nedre Eiker
Ringerike

2,5

Nore og Uvdal
Hurum
Gol
Nes (Buskerud)
Sigdal
Rollag
Ål
Hol
0

1

2

3

4

5

6

7

Figur 7: Nettoflyttingen inkludert innvandring til kommunene
i Buskerud, Buskerud fylke og Norge i perioden 2011-2013.
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Figur 8: Den årlige prosentvise befolkningsveksten i
Ringerike dekomponert i fødselsbalanse, innvandring til
Norge og relativ flytting.

2. Arbeidsplasser
I dette kapitlet skal vi beskrive og analysere utviklingen av antall arbeidsplasser.
Arbeidsplassutviklingen er sammen med befolkningsutviklingen de to sentrale størrelsene
som vi må beskrive, analysere og forstå i den regionale utviklingen. Vi vil starte med en
beskrivelse av utviklingen av antall arbeidsplasser samlet, og sektorvis. Deretter ser vi
nærmere på hvordan de enkelte delene av næringslivet har utviklet seg. Til slutt analyserer vi
utviklingen i de enkelte delene av næringslivet for å finne ut hvor mye som kan forklares av
strukturelle forhold og hvor stor del av utviklingen som synes å komme fra spesielle forhold i
regionen.

Arbeidsplassutvikling

Befolkningsutvikling

Figur 9: Attraktivitetsmodellen– dedeleneav attraktivitetsmodellensombeskriverbefolkningsutviklingenog arbeidsplassutviklingen.

Vi skalstartemedå beskrivedensamledearbeidsplassutviklingen,for deretterå sepåhvordanutviklingener i privat og
offentlig sektor.
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2.1 Arbeidsplasser – antall og vekst
Fra 2000 til 2013 har antall arbeidsplasser i Buskerud
økt med 17,6 prosent. Veksten i landet som helhet vært
på 15,8 prosent. Mens både Buskerud fylke og landet
som helhet fikk en sterk arbeidsplassvekst etter
nedgangen i 2009, har ikke dette vært tilfellet for
Ringerike. Ringerike hadde sterk vekst frem til
finanskrisen. Deretter har det vært nedgang. Tross
nedgang de siste årene, var det 4,1 prosent flere
arbeidsplasser i Ringerike i 2013 sammenliknet med
antallet i 2000.
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Figur 10: Indeksert arbeidsplassvekst, alle sektorer, i Norge,
Buskerud og Ringerike.
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I 2013 var 9 328 arbeidsplasser i privat sektor, mens
4 523 arbeidsplasser var i offentlig sektor. Antall
arbeidsplasser i privat sektor har blitt redusert fra
10 026 i toppåret 2008.
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Figur 11: Antall arbeidsplasser i offentlig og privat sektor i
Ringerike fra 2000 til 2013.
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2.2 Vekst i privat sektor

Ringerike offentlig

Norge privat

Norge offentlig
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Figuren til høyre viser den indekserte
arbeidsplassveksten i offentlig og privat sektor i
Ringerike og Norge fra 2000 til 2013. På landsbasis er
det offentlig sektor som har vokst mest. Vekten i
offentlig sektor på landsbasis har vært på 18,5 prosent. I
Ringerike har antall arbeidsplasser i offentlig sektor økt
med 9,1 prosent. Privat sektor har vokst med 14,6
prosent på landsbasis. Privat sektor har økt med 1,9
prosent i Ringerike. Nedgangen i antall arbeidsplasser i
Ringerike etter finanskrisen har vært i privat sektor.

Ringerike privat

Ringerike har hatt en nedgang på 3,1 prosent i den siste
treårsperioden. Dette rangerer Ringerike som nummer
298 blant landets 428 kommuner.
I Buskerud er det Hemsedal og Nes som har hatt
sterkest arbeidsplassnedgang i privat sektor i den siste
treårsperioden.

369 356 352 345 322 298 287 244 222 197 179 167 148 8

Figur 13 viser veksten i privat sektor i kommunene i
Buskerud, samt fylket og Norge. Norge har hatt en
arbeidsplassvekst på 3,5 prosent i privat sektor i den
siste treårsperioden. Noen kommuner i Buskerud, f.eks.
Øvre og Nedre Eiker har hatt en vekst som er ganske
mye høyere enn veksten nasjonalt. Buskerud fylke har
hatt en vekst som er litt svakere enn veksten nasjonalt.
Buskerud rangerer som nummer 8 med hensyn til
arbeidsplassvekst i privat sektor i den siste
treårsperioden.

* 123 119 116 76 73 67 47 36

Figur 12: Indeksert arbeidsplassvekst i offentlig og privat
sektor i Ringerike og Norge, fra 2000 til 2013.
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Figur 13: Arbeidsplassvekst i privat sektor i kommunene i
Buskerud, Buskerud fylke og Norge, 2011-2013. Rangering
blant landets 428 kommuner.
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2.3 Næringstyper
Vi har nå beskrevet utviklingen i antall arbeidsplasser i næringslivet. Det er utviklingen i
næringslivet vi ønsker å analysere og forstå. Det er fordi det først og fremst er
næringsutviklingen som er i fokus når en ønsker å stimulere til vekst.
Befolkningsvekst

Fødselsbalanse

Flytting

Stat og fylke
Kommune

Lokale næringer

Basisnæringer

Arbeidsplassvekst

Næringsliv

Regionale
næringer

Besøksnæringer

Arbeidsplassutvikling

Befolkningsutvikling

Figur 14: Attraktivitetsmodellen.Privatsektordelesinn i fire næringstyper:Lokalenæringer,basisnæri
nger,regionalenæringerog
besøksnæringer.
i
Det finnesmangeforskjelligebransjeinndelinger
. For vårt formål harvi delt næringslivetinn i fire strategiske
næringstyper.

Basisnæringerer næringslivsomkonkurrererpået nasjonalteller internasjonaltmarked.Basisnæringene
produserer
varereller tjenesterpået sted,somselgesog konsumereshovedsakeligutenforstedetderproduksjone
n foregår.
Primærnæringer,
somlandbrukog gruverog industri,tilhører basisnæringene.
Samtidiger detendel tjenesteproduksjon
somogsådefineressombasisnæringer.
Detteer tjenestersomIT, telekomog teknologisketjenester.Basisnæringene
regnesofte som«motoren»i økonomien.Det er ut ifra basisnæringene
myeannennæringsvirksomhet
blir skapt.
Besøksnæringer
er næringslivsomkjennetegnesav at kundenmåvære personligtil stede.Besøksnæringene
inkluderer
all turisme,menogsåbutikkhandelog endel personlige tjenester.Stedetsegneinnbyggereog besøkend
e er kunderhos
besøksnæringene.
De regionalenæringenebestårav bransjersombådeharannetnæringsliv og offentligeinstitusjonerog befolkningen som
kunder,og somhovedsakeligrettersegmot et regionalt marked.Det er bransjersombyggog anlegg,transportog
forretningsmessigtjenesteyting.Vi finner ofte enkonsentrasjonav deregionalenæringenei byerog sentra.Det er en
sammensattnæringstype,og vi antarat deter ulike driverefor veksti deregionalenæringene.
Lokalenæringerer næringslivsomleverertjenestertil denlokalebefolkningen,og somi storgradsubstituerertjenester
fra offentlig sektor.Detteer tjenestersombarnehager,skoler,primærhelsetjenester
og renovasjon.De lokalenæringene
er somregelsubstitutterfor offentligetjenester.I analysenefremovervil vi derforslåkommunalsektor og lokale
næringersammen.Sidendelokalenæringeneregnessom eksogene,hardefått engråfargei figuren.
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2.3.1 Bransjer
I tabellen under ser vi hvilke bransjer som inngår i de strategiske næringstypene, og vi ser antall arbeidsplasser i hver
bransje. Det er denne utviklingen i antall ansatte disse bransjene og næringstypene som til sammen utgjør hele
næringslivet som vi ønsker å analysere og forstå.
Tabell 1: Antall arbeidsplasser i de ulike bransjene i privat sektor i Ringerike.
Næring

SubNæring

Industri

Basis
Natur

Tekn. tjenester

Besøk
Lokal

Regional

Totalsum

Bransje
Anna industri
Næringsmidler
Olje og gass utvinning
Prosessindustri
Verkstedindustri
Fisk
Gruve
Landbruk
Olje og gass
Teknisk/vitenskap
Tele og IKT
Aktivitet
Handel
Overnatting
Servering
Lokal
Agentur og Engros
Bygg og anlegg
Diverse
Finans, eiendom, uteie
Forr tjenesteyting
Transport
Utleie av arbeidskraft

2000
946
201

2005
597
189

2008
628
180

2011
421
187

2012
431
191

2013
393
196

1193
404
2
27
258

986
430
46
262

870
592
1
52
279

764
528
2
50
237

376
536
2
46
263

295
529
1
48
240

399
32
220
1637
148
327
474
386
664
525
323
400
561
28
9155

530
47
246
1725
193
242
509
366
887
463
341
371
444
120
8994

665
60
262
1883
159
227
638
414
1050
449
323
526
442
326
10026

664
61
282
1795
171
199
722
441
1096
472
326
673
409
104
9604

698
60
257
1781
169
208
704
431
1143
517
340
509
417
277
9356

722
63
253
1748
153
203
701
498
1188
498
379
517
431
272
9328

Basisnæringene deles inn i tre ulike sub-næringer: industri, natur og teknologiske tjenester.
Industrien inkluderer bransjer som prosessindustri og verkstedindustri. Antall arbeidsplasser i prosessindustrien har blitt
kraftig redusert fra 2000 til 2013. Verkstedindustrien har ganske mange arbeidsplasser.
De naturbaserte næringene inkluderer fiske, gruvedrift og landbruk. Landbruket er den største bransjen innen de
naturbaserte næringene i Ringerike.
De teknologiske tjenestene inkluderer bransjer som olje og gass, tekniske- og vitenskapelige tjenester og tele og IKT. Det
er ingen arbeidsplasser innen olje og gass, men forholdsvis mange arbeidsplasser innen tekniske og vitenskapelige
tjenester.
Besøksnæringene inkluderer bransjer som aktivitetsnæringer, handel, overnatting og servering. Handelen utgjør den
største bransjen blant besøksnæringene.
De regionale næringene inkluderer bransjer som agentur og engros, bygg og anlegg, finans, forretningsmessig
tjenesteyting og transport. Dette er næringer som de fleste steder har noe av. De fleste steder har f.eks. en bank. I
Ringerike er det mange arbeidsplasser innen bygg og anlegg. Antallet arbeidsplasser innen utleie av arbeidskraft har økt
kraftig fra 2000 til 2013.
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Ringerike

2.3.2 Næringstyper – antall
arbeidsplasser
Den øverste figuren viser antall arbeidsplasser i
offentlig sektor og i de ulike næringstypene i privat
sektor i Ringerike i 2013. Den midterste figuren viser
det samme, men vi har inkludert et kakestykke som
viser nettoutpendlingen. Hele kakestykket viser dermed
samlet sysselsetting i kommunen. Den nederste figuren
viser antall arbeidsplasser i landet som helhet.
De regionale næringene er størst i Ringerike. Det var til
sammen 3 783 arbeidsplasser i de regionale næringene i
2013. Dette tilsvarer 27 prosent av arbeidsplassene. De
regionale næringene er også størst på landsbasis. I
landet som helhet utgjør de regionale næringene 32
prosent av alle arbeidsplassene.
Besøksnæringene er forholdsvis store i Ringerike. De
utgjør 17 prosent av arbeidsplassene, til forskjell fra 14
prosent på landsbasis. Basisnæringene er litt mindre i
Ringerike enn på landsbasis.
Kommunal sektor og de lokale næringene utgjør til
sammen en litt større andel av arbeidsplassene i
Ringerike enn de gjør på landsbasis. Dersom man ser på
hva antallet arbeidsplasser utgjør som andelen av samlet
sysselsetting, illustrert i den midterste figuren, ser man
at andelen er lik i Ringerike som i landet som helhet.
Fylkeskommunal og statlig sektor er også omtrent like
stor i Ringerike som i landet som helhet.
Nettoutpendlingen er på 6 prosent. Det vil si at 6
prosent av samlet sysselsetting jobber utenfor
kommunen.
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1 988
14 %

Basis
2 487
18 %

Lokal og
kommune
3 236
24 %

Besøk
2 357
17 %

Regional
3 783
27 %

Figur 15: Antall arbeidsplasser i de ulike næringstypene samt i
offentlig sektor i Ringerike i 2013.
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Figur 16: Antall arbeidsplasser i offentlig og privat sektor i
Ringerike samt netto utpendling, i 2013. Hele kaken viser
samlet sysselsetting.
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Figur 17: Antall arbeidsplasser i offentlig og privat sektor i
Norge i 2013. På landsbasis er antall arbeidsplasser lik
sysselsettingen.
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2.3.3 Indeksert arbeidsplassvekst
Vi ser veksten i antall arbeidsplasser i den øverste
figuren. Veksten på landsbasis er vist i figuren under.
De regionale næringene har vokst mye i Ringerike siden
2000. Veksten har vært høyere enn veksten nasjonalt.
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Lokal og kommune

Regional
131,0

125
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110

Besøksnæringene hadde en svak, men forholdsvis jevn
vekst frem til 2008. Deretter har det vært en nedgang
som har ført til at antall arbeidsplasser i
besøksnæringene er 1,1 prosent høyere i 2013
sammenliknet med antallet i 2000. På landsbasis har
besøksnæringene vokst med 13,8 prosent. Forskjellen
på utviklingen i Ringerike og utviklingen nasjonalt er
dermed ganske høy.
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Basisnæringene, næringene som ofte blir kalt for
«motoren» i økonomien, og blant de næringene med
størst svingninger, er også den næringstypen med størst
nedgang. I Ringerike har antall arbeidsplasser i
basisnæringene blitt redusert med 28,2 prosent. Det er
spesielt etter 2008 at nedgangen har vært dramatisk. På
landsbasis har basisnæringene økt med 3,6 prosent. Selv
om det har vært vekst på landsbasis, har veksten vært
lavere enn i de øvrige næringene. Forskjellen mellom
utviklingen i basisnæringene i Ringerike og utviklingen
nasjonalt er også stor.

Besøk

130

Antall arbeidsplasser i kommunal sektor og de lokale
næringene har økt med 23,3 prosent. Veksten har også
vært høy nasjonalt.

Fylkeskommunal og statlig sektor har hatt nullvekst i
Ringerike. På landsbasis har disse sektorene økt med
20,6 prosent.

Basis

Figur 18: Indeksert arbeidsplassutvikling i de ulike
næringstypene og i offentlig sektor i Ringerike fra 2000 til
2013.
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Figur 19: Indeksert arbeidsplassvekst i de ulike næringstypene
og i offentlig sektor i Norge fra 2000 til 2013.
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2.4 Strukturelleforhold og attraktivitet
Vi har nå beskrevet utviklingen i de enkelte strategiske næringstypene. Det neste
spørsmålet er hvorfor utviklingen har vært slik. Kan vi avdekke de viktigste drivkreftene bak
den faktiske utviklingen?
Somvi så,haddeRingerikeendårligereutvikling i besøksnæringene
og i basisnæringene
ennutviklingen pålandsbasis.
Derimotharveksteni deregionalenæringeneværthøyerei Ringerikeenni landetsomhelheti perioden siden2000.I
dettekapitteletvil vi prøveå avdekkeårsakenetil dette.

Befolkningsvekst

Stat og fylke
Kommune

Lokale næringer

Strukturelle
forhold

Arbeidsplassvekst

Fødselsbalanse

Flytting

Næringsliv

Strukturelle
forhold

Strukturelle
forhold

Basis
Regional
Besøksattraktivitet attraktivitet attraktivitet

Arbeidsplassutvikling

Befolkningsutvikling

Figur 20: Attraktivitetsmodellen.Dendelenav modellen somomhandlerarbeidsplassutvikling.Næringslivet inndelesi næringstyper.
Veksteni næringstypene
skyldesstrukturelleforhold eller attraktivitet.

Vi vil i restenav dettekapitletanalyserehvor mye av utviklingeni detre næringstypene
somkanforklaresav strukturelle
forhold,og hvor myesomharsin forklaring i interneforhold. Strukturelleforhold er forhold somikke kanpåvirkesi
særliggradi regionen,mensomharensignifikantpåvirkningpånæringslivetsutvikling. Hvis utvikli ngenkanforklares
fullt ut av destrukturelleforholdene,betyrdetat utviklingener «somnormalt»i regionen.Det vil si at næringslivet
utvikler segsomstatistiskforventetut fra forutsetningene.Dersomutviklingenavvikerfra detstatistisknormale,tyder
detpåat detharskjeddnoespesielti regionensom ikke skyldesytre forhold. Dersomenharet spesielt godtog effektivt
næringsarbeidi regionen,vil detkunneføretil at utviklingenblir bedreenndestrukturelleforutsetningenetilsier. Da vil
målingeneviseat attraktivitetener høy.Høy attraktivitet kanogsåskyldesat destørstebedrifteneharværtspesielt
dyktige.Og såkandetværespesielleforhold i regionensomharhattbetydning,mensomikke fangesopp i destatistiske
analysene.Attraktivitetsanalysene
vil derforgi enpekepinn,menmåtolkesmedvarsomhet,og helstpåbakgrunnav
lokal kjennskaptil utviklingenpåstedet.
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Figur 21: Lokaliseringskvotienter for de ulike bransjene i
privat sektor i Ringerike, 2013.
Anna industri

-26,2

Næringsmidler
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Olje og gass utvinning
Prosessindustri
Basis

Prosessindustrien er 1,7 ganger så stor i Ringerike som
på landsbasis. Prosessindustrien har hatt nedgang i de
siste tretten årene. Gruvedriften er forholdsvis stor i
Ringerike, og dette er en bransje som vokser nasjonalt.
Landbruket er litt større i Ringerike enn på landsbasis,
og landbruket har opplevde en nedgang på 28,6 prosent
på landsbasis i de siste årene. Tekniske og
vitenskapelige tjenester utgjør en andel av
sysselsettingen i Ringerike som er nesten dobbelt så stor
som andelen nasjonalt. Dette er en bransje som har
opplevd vekst på landsbasis. Handelen er litt større i
Ringerike enn på landsbasis. Handelen har hatt vekst de
siste årene på landsbasis. De regionale næringene i
Ringerike utgjør en andel av sysselsettingen som like
stor eller litt mindre enn andelen nasjonalt. Med unntak
av transport har de regionale næringene vokst nasjonalt,
men veksten har vært noe lavere enn veksten i
basisnæringene. Steder med mange arbeidsplasser i
vekstbransjer som olje- og gass og tekniske og
vitenskapelige tjenester har en fordel, fordi de nærmest
kan «forvente» vekst på grunn av oppgang nasjonalt.
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Næringsmidler
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Gruve
Landbruk
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Aktivitet
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Olje og gass

186,6

Teknisk/vitenskap

71,2

Tele og IKT

35,4

Aktivitet
Besøk

Andelen arbeidsplasser innen anna industri er 1,4
ganger større i Ringerike enn på landsbasis. Anna
industri er en bransje som har hatt nedgang nasjonalt i
de siste tretten årene. Det vises i figuren under, som
viser veksten i bransjene i privat sektor på landsbasis fra
2000 til i dag.
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Handel
Overnatting
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Servering
*

Hvilke bransjer har Ringerike relativt mye av, i forhold
til andre kommuner? For å få fram dette bruker vi
lokaliseringskvotienter (LQ). LQ for en bransje
beregnes gjennom å ta andelen av antall arbeidsplasser i
bransjen i forhold til sysselsettingen på stedet, og dele
på tilsvarende andel på landsbasis. Hvis tallet er større
enn 1, betyr det at der er relativt mye av denne bransjen
på stedet. Er tallet mindre enn 1, betyr det at det er lite
av denne bransjen. Dersom LQ er lik 1, betyr det at
andelen arbeidsplasser på stedet er like høyt som i
landet som helhet.
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Agentur og Engros

4,3
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Regional

Bransjestrukturen er et forhold som har stor betydning
for utviklingen, og da spesielt i basisnæringene. Det er
fordi basisnæringene er svært ujevnt fordelt mellom
regioner, og fordi utviklingen i den enkelte bransjen i
basisnæringene svinger sterkt.
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Figur 22: Arbeidsplassvekst i de ulike bransjene i Norge i
perioden 2000 - 2013.
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2.6 Basisnæringer, strukturelle forhold og attraktivitet
Basisnæringene betyr mye for den regionale utviklingen. Basisnæringene skaffer inntekter til
regionen gjennom å selge varer og tjenester ut av regionen. Basisnæringene er også mest
utsatt for konjunkturer og konkurranse. Samtidig har basisnæringene et stort potensiale
gjennom at de leverer varer på et nasjonalt og internasjonalt marked, og er ikke begrenset av
etterspørsel i egen region.
Tabellen under viser antall arbeidsplasser i bransjene i basisnæringene i 2007 og 2013. Tabellen viser også endring i
absolutte tall, prosentvis endring og vekstimpuls. Vekstimpulsen er endringen målt som andel av samlet sysselsetting, og
er sammenliknet med vekstimpulsen nasjonalt. Begrepet vekstimpuls er ikke like intuitivt som arbeidsplassvekst, men
den sier mer om hvordan veksten har bidratt til vekst i samlet sysselsetting enn det arbeidsplassveksten alene gjør.
Tabell 2: Antall arbeidsplasser i bransjene i basisnæringene i Ringerike i 2000 og 2013. Absolutt og prosentvis endring, vekstimpuls i
Ringerike og tilsvarende vekstimpuls på landsbasis.

Basis

Sub-næring

Bransje

2000

2013

Anna industri
946
393
Næringsmidler
201
196
Industri
Olje og gass utvinning
Prosessindustri
1 193
295
Verkstedindustri
404
529
Fisk
2
1
Natur
Gruve
27
48
Landbruk
258
240
Olje og gass
Tekn. tjenester Teknisk/vitenskap
399
722
Tele og IKT
32
63
3 462 2 487
Totalsum
Sysselsatte
14 077 14 808

Endring
antall
-553
-5

Endring
%
-58,5
-2,5

-898
125
-1
21
-18
0
323
31
-975
731

-75,3
30,9
-50,0
77,8
-7,0
81,0
96,9
-28,2

Vekstimpuls
-3,9
0,0
0,0
-6,4
0,9
0,0
0,1
-0,1
0,0
2,3
0,2
-6,9

Vekstimpuls
Norge
-0,8
-0,3
0,4
-0,7
0,0
-0,2
0,0
-0,7
1,0
1,3
0,7
0,8

Prosessindustrien har hatt en sterk nedgang. Det har vært en nedgang på 898 arbeidsplasser fra 2000 til 2013. Dette
tilsvarer 6,4 prosent av sysselsettingen. På landsbasis har prosessindustrien også hatt en nedgang, men nedgangen
nasjonalt har vært på 0,7 prosent. Anna industri har også hatt et kraftig fall i antall arbeidsplasser. Antall arbeidsplasser i
anna industri har blitt redusert med 553 arbeidsplasser, noe som tilsvarer 3,9 prosent av sysselsettingen. På landsbasis har
anna industri hatt en nedgang i antall arbeidsplasser som har tilsvart 0,8 prosent av sysselsettingen. Innen industrien er
det verkstedindustrien som har vokst. Veksten har vært på 125 arbeidsplasser, og det tilsvarer 0,9 prosent av
sysselsettingen. På landsbasis har det vært nullvekst innen verkstedindustrien, så utviklingen i Ringerike har vært bedre
enn på landsbasis.
Innen de naturbaserte næringene har gruveindustrien vokst, mens landbruket har hatt nedgang. Det er i utgangspunktet få
arbeidsplasser innen gruvedriften, men veksten på 21 arbeidsplasser har likevel bidratt til en vekst som tilsvarer 0,1
prosent av samlet sysselsetting. Tilsvarende har nedgangen på 18 arbeidsplasser i landbruket også tilsvart omtrent 0,1
prosent av samlet sysselsetting. Veksten i de teknologiske tjenestene har vært sterk nasjonalt. I Ringerike har veksten
innen de tekniske og vitenskapelige tjenestene vært sterk. Veksten i antall arbeidsplasser har vært på 323. Dette tilsvarer
2,3 prosent av samlet sysselsetting. Vekstipulsen i Ringerike har vært sterkere enn vekstimpulsen nasjonalt. Tross
oppgang innen de teknologiske tjenestene har nedgangen i industrien samlet sett bidratt til en nedgang på 975
arbeidsplasser i basisnæringene i Ringerike. Dette tilsvarer 6,9 prosent av samlet sysselsetting. Til sammenlikning har
veksten i basisnæringene på landsbasis tilsvart 0,8 prosent av sysselsettingen.
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Basis - Industri

2.6.1 Indeksert vekst
Figuren til høyre viser den indekserte
arbeidsplassveksten i basisnæringene i Ringerike, mens
figuren under viser utviklingen nasjonalt.
Både i Ringerike og på landsbasis har de teknologiske
tjenestene vokst sterkt. Veksten i Ringerike har vært
sterkere enn veksten nasjonalt.

Basis - Natur

Basis - Tekn tjenester
200
182,1

180
160
140
120

100,7
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Industrien har hatt nedgang både i Ringerike og på
landsbasis. I Ringerike har antall arbeidsplasser i
industrien blitt nesten halvert, mens nedgangen
nasjonalt har vært på 10,5 prosent.

Siden de teknologiske tjenestene vokser raskt, vil steder
med en høy andel arbeidsplasser i de teknologiske
tjenestene kunne «forvente» vekst uten å måtte gjøre så
mye selv. Mens kommuner med mange arbeidsplasser i
nedgangsbransjer, som landbruk og industri, vil kunne
forvente noe nedgang. Det er dette vi må justere for når
vi vil analysere arbeidsplassutviklingen på et sted.
Skyldes utviklingen flaks eller dyktighet? Dette vil vi
analysere nærmere på de neste sidene.
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Antall arbeidsplasser i de naturbaserte næringene har
holdt seg noenlunde jevnt i Ringerike, mens landet som
helhet har opplevd en nedgang på 24,6 prosent.
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Figur 23: Indeksert vekst i sub-næringene til basisnæringene i
Ringerike, 2000-2013.
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Figur 24: Indeksert vekst i sub-næringene til basisnæringene i
Norge, 2000-2013.
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2.6.2 Nivå og vekstimpulser
Før vi analyserer hva som forklarer veksten, vil vi kort
se på hvor stor andel basisnæringene utgjør av samlet
sysselsetting i fylket og hvordan veksten har vært i de
siste tretten årene.
Ringerike plasserer seg omtrent midt på treet i Norge
når det kommer til nivå på basisnæringene. Nivået er
antallet arbeidsplasser som andel av samlet
sysselsetting. Ringerike er rangert som nummer 220
blant landets 428 kommuner.
Kongsberg skiller seg ut med en høy andel
arbeidsplasser i industrien. Bare to kommuner i Norge
har et høyere nivå på basisnæringene enn det
Kongsberg har. I andre enden av skalaen finner vi
Røyken, hvis nivå på basisnæringene er nesten lavest i
landet.
Det er industrien som er den dominerende sub-næringen
blant basisnæringene i Buskerud.

Kongsberg - 3
Sigdal - 68
Rollag - 74
Krødsherad - 137
Lier - 167
Flå - 181
Nore og Uvdal - 212
Ringerike - 220
Hurum - 248
Nes (Buskerud) - 258
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Drammen - 306
Ål - 311
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Figur 25: Nivå basisnæringer i kommunene i Buskerud i 2013.
Rangering blant landets 428 kommuner.
Industri

Ringerike er blant kommunene med lavest
vekstimpulser i basisnæringene. Selv om veksten i de
regionale næringene har vært høy, har nedgangen i
industrien vært større. Nes og Rollag har hatt enda
svakere vekstimpulser fra basisnæringene enn det
Ringerike har. Kongsberg har hatt positive
vekstimpulser. Bare fire kommuner i Norge har hatt
sterkere vekstimpulser fra basisnæringene enn det
Kongsberg har.
Kongsberg er et unntak. De fleste kommunene som
opplever nedgang i basisnæringene gjør det på grunn av
at de har mange arbeidsplasser i industrien og i de
naturbaserte næringene. Figuren til høyre illustrerer
også at de fleste kommunene har hatt nedgang i
basisnæringene som følge av nedgang i industrien.
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Ål - 139
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Ringerike - 323
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Figur 26: Vekstimpulser i basisnæringene, 2000-2013,
kommunene i Buskerud. Rangering blant landets 428
kommuner
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I figuren til høyre viser den røde linjen
arbeidsplassutviklingen i basisnæringene i Ringerike for
treårsperiodene etter 2001. Arbeidsplassutviklingen er
dekomponert i nasjonal vekst, bransjeeffekt og
bransjejustert vekst. Det er den bransjejusterte veksten
vi bruker som et mål på attraktivitet.
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De fleste kommunene i Buskerud har hatt en negativ
bransjeeffekt – det vil si at de har kunnet «forvente»
arbeidsplassnedgang på grunn av en bransjestruktur
som tilsier arbeidsplassnedgang, gitt nasjonale trender.
Faktisk er det bare Kongsberg som har en
bransjesammensetning som tilsier vekst.

-0,5

2006

Ringerike har vært lite attraktiv for bedrift i
basisnæringene i den siste treårsperioden. Kommunen
rangeres om nummer 390. I Buskerud er det bare Flå
som har hatt en dårligere bransjejustert vekst.

0,0

2005

Kongsberg har vært meget attraktiv for bedrift i
basisnæringene i den siste treårsperioden. Kongsberg
rangeres som nummer 28.

0,5

2004

Figur 28 viser dekomposisjonen av veksten i
basisnæringene for den siste treårsperioden i
kommunene i Buskerud. De er rangert blant landets 428
kommuner med hensyn til bransjejustert vekst.

1,0

2003

Bransjeeffekten har vært ugunstig for vekst i
basisnæringene i Ringerike. Dette skyldes at Ringerike
har en stor andel arbeidsplasser i industrien, en bransje
med nedgang nasjonalt. Etter finanskrisen har derimot
veksten vært lavere enn den nasjonale veksten og
bransjeeffekten skulle tilsi. Ringerike har ikke vært
attraktiv for bedrift i basisnæringene i de siste årene.

Bransjeeffekt
Arbeidsplassvekst

1,5

Figur 27: Arbeidsplassveksten i basisnæringene i Ringerike
dekomponert i nasjonal vekst, bransjeeffekt og bransjejustert
vekst. Tre års glidende gjennomsnitt.
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2.6.3 Dekomponering av veksten i
basisnæringene
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Figur 28: Vekstimpulser i basisnæringene i kommunene i
Buskerud, 2011-2013, dekomponert i nasjonal vekst,
bransjeeffekt og bransjejustert vekst. Rangering blant landets
428 kommuner mht. bransjejustert vekst.

Regional analyse for Ringerike 2014

23

2.7 Besøksnæringer, befolkningseffekt og besøksattraktivitet
Vi så i kapittel 2 at veksten i besøksnæringene i Ringerike har vært lavere enn veksten
nasjonalt. Vi vil nå analysere årsakene til dette. Stedets egen befolkning er som regel den
største kundegruppen i besøksnæringene. Dersom et sted har befolkningsvekst vil det
dermed kunne forvente vekst i besøksnæringene, og motsatt. Dette vil vi se videre på i
dette kapittelet.
Først ser vi på antall arbeidsplasser de ulike bransjene i henholdsvis 2000 og 2013, og vi ser hvordan endringene har vært
i forhold til samlet sysselsetting, samt hvordan endringen har vært sammenliknet med utviklingen nasjonalt. På de neste
sidene vil vi forsøke å analysere årsakene til forskjellen mellom utviklingen i Ringerike og utviklingen nasjonalt.
Tabell 3: Antall arbeidsplasser i besøksnæringene i 2000 og 2013, absolutt og prosentvis endring, vekstimpuls og tilsvarende
vekstimpuls på landsbasis i samme periode.

Næring

Bransje

Besøk

Aktivitet
Handel
Overnatting
Servering

Totalsum
Sysselsatte

2000
220
1 637
148
327
2 332
14 077

2013
253
1 748
153
203
2 357
14 808

Endring antall
33
111
5
-124
25
731

Endring %
15,0
6,8
3,4
-37,9
1,1
5,2

Vekstimpuls
0,2
0,8
0,0
-0,9
0,2

Vekstimpuls Norge
0,5
1,2
-0,1
0,3
2,0

Veksten i besøksnæringene i Ringerike har vært beskjeden. Antall arbeidsplasser har økt med 25. Som vi så tidligere,
tilsvarer dette en vekst på 1,1 prosent, noe som er meget lavere enn veksten nasjonalt. Veksten på 25 arbeidsplasser
tilsvarer beskjedne 0,2 prosent av samlet sysselsetting. På landsbasis har veksten i besøksnæringene tilsvart 2 prosent av
sysselsettingen.
Det er serveringsbransjen som har ført til at veksten i besøksnæringene har vært relativt lav. Serveringsbransjen har tapt
124 arbeidsplasser fra 2000 til 2013. Dette tilsvarer 0,9 prosent av samlet sysselsetting. Til sammenlikning har landet
som helhet hatt en vekst i serveringsbransjen som tilsvarer 0,3 prosent av sysselsettingen.
Den største bransjen blant besøksnæringene, handelsbransjen, har vokst med 111 arbeidsplasser. Dette tilsvarer 0,8
prosent av samlet sysselsetting. Veksten har vært god, men den har vært høyere nasjonalt.
Endringen i antall arbeidsplasser i overnattingsbransjen er liten. Aktivitetsnæringene har vokst med 33 arbeidsplasser.
Veksten tilsvarer 0,2 prosent av sysselsettingen. Veksten i aktivitetsnæringene i landet som helhet har vært noe sterkere.
Kort oppsummert er det først og fremst nedgangen i antall arbeidsplasser i serveringsbransjen som har vært
utslagsgivende for besøksnæringene relativt dårlige utvikling i Ringerike.
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Gol - 1

2.7.1 Nivå og vekstimpulser
Besøksnæringene utgjør en forholdsvis stor andel av
samlet sysselsetting i Ringerike. Ringerike er rangert
som nummer 81 blant landets 428 kommuner med
hensyn til nivået i besøksnæringene. Det er handelen
som utgjør mesteparten av besøksnæringene. Handelen
utgjør mesteparten av besøksnæringene i nesten alle
kommunene i Buskerud.
Gol og Hol er kommuner med en særdeles høy andel
arbeidsplasser i besøksnæringene. Ingen kommuner i
landet har et høyere nivå på besøksnæringer enn Gol, og
bare tre kommuner, hvorav Gol er en av dem, har mer
besøksnæringer enn Hol.
Rollag og Røyken på sin side, har lite besøksnæringer.
De som bor der reiser kanskje til nabokommunen når de
skal handle?

Hol - 4
Hemsedal - 9
Flå - 15
Krødsherad - 16
Drammen - 50
Nes (Buskerud) - 78
Ringerike - 81
Lier - 82
Kongsberg - 114
Nedre Eiker - 133
Ål - 147
Nore og Uvdal - 152

Aktivitet

Modum - 194

Handel

Hole - 206
Sigdal - 212

Overnatting

Flesberg - 216

Servering

Hurum - 231
Øvre Eiker - 242
Rollag - 320
Røyken - 377
0

Figur 30 viser vekstimpulsene fra besøksnæringene i
kommunene i Buskerud fra 2000 til 2013. Ringerikes
vekstimpulser på 0,2 prosent skyldes oppgang i
handelsnæringene og nedgang i serveringsbransjen.
Ringerikes vekstimpulser rangeres som nummer 262
blant landets 428 kommuner. Flå har hatt en sterk vekst
i handelsbransjen, mens Hemsedal har hatt sterk vekst i
aktivitetsnæringene. Krødsherad har hatt sterk vekst i
overnattingsbransjen. Hol og Gol, som vi i figuren over
ser at har høyest nivå på besøksnæringen, er også
kommunene med lavest vekst i besøksnæringene. Hol
har hatt lavest vekst i hele landet.
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Figur 29: Nivå besøksnæringer, kommunene i Buskerud i
2013. Rangering blant landets 428 kommuner.
Flå - 7
Hemsedal - 11
Nedre Eiker - 14
Hurum - 22
Lier - 26
Sigdal - 46
Krødsherad - 85
Drammen - 86
Flesberg - 104
Øvre Eiker - 108
Nore og Uvdal - 134
Kongsberg - 144
Hole - 169
Røyken - 195
Modum - 231
Aktivitet

Ringerike - 262
Rollag - 290

Handel

Ål - 328

Overnatting

Nes (Buskerud) - 406
Gol - 425
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Hol - 428
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Figur 30: Vekstimpulser fra besøksnæringene, 2000-2013,
kommunene i Buskerud. Rangering blant landets 428
kommuner.
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Ringerike er rangert som nummer 342 blant landets 428
kommuner, det vil si noe under middels. Ringerike
rangeres også under middels i fylket.

0,3

2005

Figur 32 viser vekstimpulsene i besøksnæringene for
den siste treårsperioden i kommunene i Buskerud
dekomponert i nasjonal vekst, befolkningseffekt og
besøksoverskudd. Flesberg og Krødsherad har hatt
høyere vekst i besøksnæringene enn forutsetningene
skulle tilsi. De har dermed vært attraktive for besøk.
Kongsberg, Hol og Hemsedal har hatt svakere vekst enn
forutsetningene skulle tilsi. Disse kommunene har ikke
vært attraktive for besøk i den siste treårsperioden.

0,4

2004

I figur 31 er veksten i besøksnæringene i Ringerike
dekomponert i nasjonal vekst, befolkningseffekt og
besøksattraktivitet. Et sted med høyere
befolkningsvekst enn landet som helhet kan forvente
vekst i besøksnæringene. Befolkningsveksten i
Ringerike har vært svakere enn veksten nasjonalt, og
derfor har man kunnet «forvente» en viss relativ
nedgang. I de siste årene har veksten i besøksnæringene
vært svakere enn den nasjonale veksten og
befolkningseffekten skulle tilsi. Det har altså vært et
besøksunderskudd. Ringerike har ikke vært attraktiv for
besøk i de tre siste treårsperiodene.

0,5

2003

For å forklare hva veksten skyldes, har vi tidligere
dekomponert veksten i nasjonalt bidrag, bransjeeffekt
og bransjejustert vekst. Det som kjennetegner
besøksnæringene er at kunden må være personlig til
stede. Handelen er den største av besøksnæringene, og
besøksnæringene omsetter mye til egen befolkning. Da
vil steder med befolkningsvekst kunne forvente en
øking i besøksnæringene. Dette må vi justere for. Vekst
utover det befolkningsutviklingen skulle tilsi kaller vi
endring i besøksoverskudd, og dette er et mål på
besøksattraktiviteten.

Befolkningseffekt
Arbeidsplassvekst

0,6

Figur 31: Vekstimpulser fra besøksnæringene i Ringerike,
2000-2013, dekomponert i nasjonalt vekst, befolkningseffekt
og endring i besøksoverskudd. Tre års glidende gjennomsnitt.
Nasjonal vekst
427 405 391 384 375 342 329 311 308 293 270 257 248 181 177 171 136 126 125 48 42

2.7.2 Dekomponering av veksten i
besøksnæringene

Nasjonal vekst
Besøksoverskudd

Befolkningseffekt

Besøksoverskudd

Flesberg
Krødsherad
Nedre Eiker
Modum
Hurum
Sigdal
Lier
Ål
Flå
Øvre Eiker
Drammen
Rollag
Nore og Uvdal
Hole
Røyken
Ringerike
Nes
Gol
Kongsberg
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Figur 32: Vekstimpulser fra besøksnæringene i perioden
2011-2013 i kommunene i Buskerud dekomponert i nasjonal
vekst, befolkningseffekt og besøksoverskudd. Rangering mht.
besøksoverskudd blant landets 428 kommuner.
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2.8 Regionale næringer, struktur og attraktivitet
De regionale næringene er sammensatt av mange ulike bransjer. På landsbasis er det de regionale
næringene som er størst. De er mest konsentrert i de store byene, men de aller fleste kommuner,
også små, har en viss grad av regionale næringer, f.eks. bankvesen.
Tabell 4: Antall arbeidsplasser i de regionale næringene 2000 og 2013, absolutt endring, prosentvisendring, og vekstimpuls i hhv.
Ringerike og Norge fra 2007 til 2013.

Regional

Bransje
Agentur og Engros
Bygg og anlegg
Diverse
Finans, eiendom, utleie
Forr. tjenesteyting
Transport
Utleie av arbeidskraft
Totalsum
Sysselsatte

2000
2013 Endring antall
386
498
112
664
1 188
524
525
498
-27
323
379
56
400
517
117
561
431
-130
28
272
244
2 887 3 783
896
14 077 14 808
731

Endring %
29,0
78,9
-5,1
17,3
29,3
-23,2
871,4
31,0
5,2

Vekst-impuls Vekstimpuls Norge
0,8
0,2
3,7
3,1
-0,2
1,1
0,4
0,3
0,8
1,5
-0,9
-0,8
1,7
0,6
6,4
6,1

Fra 2000 til 2013 har antall arbeidsplasser i de regionale næringene i Ringerike økt med 896. Denne veksten tilsvarer 6,4
prosent av samlet sysselsetting. Veksten er høyere enn veksten nasjonalt, som har vært på 6,1 prosent.
I likhet med utviklingen nasjonalt, har transportbransjen hatt arbeidsplassnedgang. Det har vært en nedgang på 130
arbeidsplasser i transportbransjen, noe som tilsvarer 0,9 prosent av sysselsettingen. Videre har diverse-kategorien hatt en
svak nedgang. Diverse-kategorien inkluderer trafikkskoler, frivillige organisasjoner og arbeidstaker- og
arbeidsgiverorganisasjoner.
Det har vært en øking på 524 arbeidsplasser i bygg- og anleggsbransjen. Dette tilsvarer 3,7 prosent av sysselsettingen,
mot 3,1 på landsbasis. Utleie av arbeidskraft har også økt kraftig, og veksten har vært sterkere enn nasjonalt.
På de neste sidene vil vi se hvordan veksten i Ringerike har vært sammenliknet med veksten i de andre kommunene i
fylket, og vi vil prøve å finne årsaker til veksten i de regionale næringene. Skyldes det flaks? Eller dyktighet? Eller begge
deler?
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2.8.1 Nivå og vekstimpulser
I nesten alle kommunene i Buskerud er bygg- og
anleggsbransjen størst blant de regionale næringene.
Ringerike har en forholdsvis stor andel av
sysselsettingen knyttet til de regionale næringene.
Ringerike er rangert som nummer 112, og ligger
dermed langt over middels med hensyn til nivå i de
regionale næringene.
Det er ofte typisk at de regionale næringene
konsentrerer seg til de store stedene. Det kan man si at
til en viss grad gjelder for Buskerud og. Lier og
Drammen har en høy konsentrasjon av sysselsettingen
knyttet til de regionale næringene. De er rangert blant
de ti øverste.

Lier - 8
Drammen - 9
Gol - 27
Ål - 37
Modum - 71
Krødsherad - 86
Nore og Uvdal - 92
Hemsedal - 100
Ringerike - 112
Hol - 134
Øvre Eiker - 179
Nes - 205

Agentur og Engros

Hole - 219

Bygg og anlegg

Kongsberg - 222
Røyken - 233

Diverse

Nedre Eiker - 235

Finans, eiendom,
utleie
Forr tjenesteyting

Sigdal - 236
Rollag - 331

Transport

Flå - 359
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Hurum - 367
0

10

20

30

40

50

Figur 33: Nivå på de regionale næringene i kommunene i
Buskerud i 2013. Rangering mht. andel blant landets 428
kommuner.

Figur 34 viser vekstimpulsene fra de regionale
næringene i kommunene i Buskerud fra 2000 til i dag.
Det er ikke noe spesielt mønster som tegner seg,
bortsett fra at bygg- og anleggsbransjen har vokst i
samtlige kommuner, og at transportbransjen har
nedgang i mange kommuner.
Ringerike har hatt en vekst som er forholdsvis høy.
Vekstimpulsene fra besøksnæringene er rangert som
nummer 126 blant landets 428 kommuner.

Lier - 11
Gol - 29
Krødsherad - 34
Røyken - 49
Hemsedal - 65
Nore og Uvdal - 74
Drammen - 94
Nes - 108
Modum - 110
Øvre Eiker - 116
Hol - 120
Ringerike - 126
Hole - 147
Nedre Eiker - 151
Hurum - 203
Sigdal - 237
Ål - 297
Flå - 304
Kongsberg - 307
Flesberg - 315
Rollag - 323
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Figur 34: Vekstimpulser fra de regionale næringene fra 2000
til 2013 i kommunene i Buskerud. Rangering mht. vekst blant
landets 428 kommuner.
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Najonal vekst
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2.8.2 Dekomponering av veksten
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Veksten i de regionale næringene dekomponeres i
nasjonal vekst, bransjeeffekt og bransjejustert vekst.
Det er den bransjejusterte veksten som er mest
interessant å studere, fordi den sier noe om vekst utover
det forutsetningene tilsier. Bransjesammensetningen i
Ringerike har vært litt fordelaktig for vekst i de
regionale næringene, men ikke av stor betydning. Den
nasjonale veksten har vært sterkt, og dette har også
bidratt til vekst i Ringerike. Siden 2008 har veksten i de
regionale næringene vært høyere enn den nasjonale
veksten og bransjeeffekten skulle tilsi. Den har økt
siden 2011. I 2013 var veksten mer enn dobbelt så høy
enn det forutsetningen isolert sett skulle tilsi.

Bransjeeffekt
Arbeidsplassvekst

Figur 35: Vekstimpulser fra de regionale næringene i
Ringerike fra 2000 til 2013. Vekstimpulsene er dekomponert i
nasjonalt bidrag, bransjeeffekt og bransjejustert vekst. Tre års
glidende gjennomsnitt.

Vekstimpulsene i de regionale næringene for den siste
treårsperioden i kommunene i Buskerud er vist i figuren
til høyre. Her ser vi at alle kommunene har kunnet
forvente positive vekstimpulser på grunn av vekst på
landsbasis. Videre har nesten alle kommunene i fylket
en positiv bransjeeffekt. Bare Hole har hatt en ugunstig
bransjesammensetning i de regionale næringene. Mye
av variasjonen av veksten i de regionale næringene kan
ikke forklares strukturelt.
Den bransjejusterte veksten i Ringerike i den siste
treårsperioden er rangert som nummer 99 blant landets
428 kommuner. Dette er litt over middels i fylket og
over middels på landsbasis. Ringerike har vært attraktiv
for bedrift i de regionale næringene i den siste
treårsperioden.
Ganske mange kommuner i Buskerud har hatt en positiv
bransjejustert vekst i de regionale næringene.

Nasjonal vekst

Bransjeeffekt

Bransjejustert

Øvre Eiker - 40
Krødsherad - 55
Flå - 68
Hurum - 72
Nedre Eiker - 96
Ringerike - 99
Nore og Uvdal - 100
Røyken - 114
Lier - 116
Sigdal - 119
Gol - 121
Drammen - 123
Hole - 127
Modum - 198
Hemsedal - 273
Rollag - 278
Hol - 302
Ål - 310
Kongsberg - 325
Nes - 378
Flesberg - 381
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Figur 36: Vekstimpulser fra de regionale næringene i
kommunene i Buskerud, 2011-2013, dekomponert i nasjonalt
vekst, bransjeeffekt og bransjejustert vekst. Rangering mht.
bransjejustert vekst blant landets 428 kommuner.
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2.9 Oppsummering næringsattraktivitet
Attraktiviteten for bedrift i basisnæringene og i de
regionale næringene og for besøk er oppsummert i
figuren til høyre. De siste treårsperiodene har den
bransjejusterte veksten i basisnæringene vært negativ,
og den har blitt dårligere hver treårsperiode siden 2010.
Samtidig har den bransjejusterte veksten i de regionale
næringene økt. Veksten i besøksnæringene har stort sett
vært som forventet. Unntaket er den siste
treårsperioden, der veksten har vært lavere enn
befolkningseffekten skulle tilsi.
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Siden de regionale næringene er størst, er det en god
ting å ha positiv bransjejustert vekst i de regionale
næringene. Da står det om mange arbeidsplasser.

Basis

Figur 37: Bransjejustert vekst i de ulike næringstypene.
Stolpene til sammen viser samlet næringsattraktivitet. Tre års
glidende gjennomsnitt.

Den samlede næringsattraktiviteten i hele perioden fra
2000 til 2013 er vist i figuren til høyre. Kommunene er
rangert blant landets 428 kommuner med hensyn til
samlet næringsattraktivitet.
Ikke overraskende har Kongsberg hatt en høy
bransjejustert vekst i basisnæringene. Lier har hatt en
høy bransjejustert vekst i de regionale næringene.
Ringerike har samlet sett hatt lavere vekst i næringslivet
enn forutsetningene skulle tilsi. Mens den
bransjejusterte veksten i de regionale næringene har
vært god, har veksten i basisnæringene vært lavere enn
forutsetningene skulle tilsi, og veksten i
besøksnæringene har vært litt lavere enn
befolkningsveksten skulle tilsi. Ringerike rangeres som
nummer 280 blant landets 428 kommuner med hensyn
til samlet næringsattraktivitet i perioden etter 2000.

Basis

Besøk

Regional

Lier - 18
Kongsberg - 23
Sigdal - 35
Flå - 37
Krødsherad - 47
Nore og Uvdal - 81
Nedre Eiker - 86
Hurum - 115
Øvre Eiker - 119
Røyken - 125
Hole - 180
Flesberg - 193
Hemsedal - 214
Ringerike - 280
Modum - 284
Drammen - 295
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Nes - 322
Ål - 349
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Rollag - 392
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Figur 38: Samlet næringsattraktivitet for kommunene i
Buskerud i perioden 2000-2013. Rangering blant de 428
kommunene er vist helt til venstre.
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3. Pendling og arbeidsmarkedsintegrasjon
Et av de viktigste strukturelle forholdene er hvordan stedet henger sammen med området
utenfor. Hvor lett er det å pendle ut og inn av stedet, og hvordan er arbeidsplassutviklingen i
omkringliggende kommuner? Pendlingsstrømmene kan fortelle oss om disse forholdene.
2013

3.1.1 Utpendling
Oslo er kommunen som det pendles mest til fra
Ringerike. I 2013 var det 1 140 personer som pendlet
fra Ringerike til Oslo. Antallet har gått ned fra 2001.
Videre er Hole og Bærum kommuner med en viss
innpendling fra Ringerike. Pendlingen til disse
kommunene fra Ringerike har økt jevnt siden 2001.
Det var 379 personer som pendlet til Jevnaker, og
antallet er noenlunde likt som de tolv foregående årene.
Ellers er det litt pendling til Modum, Drammen, Asker
og Gran.

2009

Jevnaker og Hole er kommuner det pendles mest fra til
Ringerike. 905 personer pendlet fra Jevnaker til
Ringerike i 2013, mens det var 862 personer som
pendlet fra Hole. Pendlingen fra disse kommunene har
økt.
Pendlingen fra Oslo har økt ganske mye, fra 126 i 2001
til 287 personer i 2013. Antallet personer som pendler
fra Modum har vært ganske stabilt siden 2001, og det
var 251 personer som pendlet fra Modum til Ringerike i
2013.
Gran, Bærum og Lunner er kommuner fra hvis
pendlingen til Ringerike er på over 100 personer.
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3.1.2 Innpendling
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Figur 39: Antall pendlere fra Ringerike til de åtte kommunene
det pendles mest til.
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Figur 40: Antall pendlere til Ringerike fra de åtte kommunene
med størst innpendling til Ringerike.
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3.2 Samlet pendling
Samlet sett var det 4 718 personer som var bosatt i
Ringerike, men som jobbet i en annen kommune i 2013.
Utpendlingen har økt siden 2000.
Det er noen færre som pendler til Ringerike enn ut.
Samlet sett var det 3 761 personer som pendlet inn.
Også antallet innpendlere har økt siden 2000.
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Figur 41: Antall personer som pendler inn og ut av Ringerike,
2000-2013

3.3 Arbeidsmarkedsintegrasjon
Arbeidsmarkedsintegrasjonen måler summen av
andelen av den sysselsatte befolkningen som pendler ut
og andelen av arbeidsplassene på stedet som det pendles
inn til.
Det er en stor fordel for et sted å ha gode
pendlingsmuligheter. Det gjør det lettere for f.eks. en
familie å flytte til et sted, dersom det er flere
arbeidsmarkeder «å ta av». Vi vil senere i analysen se at
å ha en god arbeidsmarkedsintegrasjon har en god
effekt på flyttingen til et sted. Det er et godt strukturelt
forhold.

Innpendling

Utpendling

Lier - 15
Røyken - 23
Hole - 25
Nedre Eiker - 26
Øvre Eiker - 45
Drammen - 63
Hurum - 103
Flesberg - 108
Modum - 129
Krødsherad - 154
Ringerike - 204 27,2 31,9

Arbeidsmarkedsintegrasjonen i Ringerike er rangert
som nummer 204 blant de 428 kommunene, dvs. litt
over middels. Forholdet mellom inn- og utpendling er
ganske jevnt.
Kommuner som Lier, Røyken og Hole har høy
arbeidsmarkedsintegrasjon. Kanskje er disse
kommunene typiske bostedskommuner?
I andre enden av skalaen i Buskerud finner vi
Hemsedal, Nore og Uvdal og Hol. Her er det lite
pendling, noe som kan tyde på at pendlingsmulighetene
er dårlige. Det er ikke fordelaktig for positiv tilflytting
til kommunene.

Gol - 206
Rollag - 209
Sigdal - 226
Flå - 227
Ål - 244
Kongsberg - 250
Nes (Buskerud) - 274
Hemsedal - 327
Nore og Uvdal - 337
Hol - 355
0
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Figur 42: Arbeidsmarkedsintegrasjon i kommunene i
Buskerud i 2013. Rangering blant landets 428 kommuner.
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4. Bostedsattraktivitet
Vi har nå beskrevet og analysert utviklingen når det gjelder arbeidsplasser. I dette kapitlet skal vi
se spesielt på bostedsattraktivitet. Steder som er attraktive som bosted trekker til seg innflyttere og
holder på de som allerede bor på stedet. Slike steder får bedre befolkningsutvikling enn
arbeidsplassveksten tilsier. Høy bostedsattraktivitet gjør det også lettere for næringslivet å
rekruttere ansatte.
Vi skalnåanalysereflyttingen påbakgrunnav arbeidsplassveksten.
Hvordaner sammenhengen
mellomarbeidsplassveksten
og flyttingen?Er detandreforhold ennarbeidsplas
svekstensomharværtdrivkrefter,og somharført til at stedetharfått flere
innflyttere?

Befolkningsvekst

Fødselsbalanse

Flytting

Offentlige
arbeidsplasser

Arbeidsplassvekst
Andre forhold

Strukturelle
forhold

Næringsliv

Bedriftsattraktivitet

Besøksattraktivitet

Arbeidsplassutvikling

Befolkningsutvikling

Figur 43: Attraktivitetsmodellen,og dedelenvi skal fokuserepåi dettekapitlet.

Det er viktig å avdekkesammenhengen
mellomarbeidsplassvekstog nettoflyttingen.Når vi kjennerdennesammenhengen
kan
vi finne ut av hvor myeav flyttingen somskyldesandreforhold. Etterpåskalvi senærmerepådisseandreforholdene.Det er
noenstrukturelleforhold sompåvirkernettoflyttingeni storgrad.Til slutt kanvi finne ut om stedeneer attraktivesom
bosteder.
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4.1 Arbeidsplassvekst og flytting
Hvordan har sammenhengen vært mellom arbeidsplassvekst og nettoflytting i norske kommuner? Det kan vi se gjennom å lage
et plott over arbeidsplassvekst og nettoflytting i kommunene i perioden 2000-2013.
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Figur 44: Kommunene i Norge plassert etter arbeidsplassvekst og nettoflytting i perioden 2000-2013. De røde prikkene er kommunene i
Buskerud, mens den store oransje representerer Ringerike.

Det er en klar sammenheng mellom arbeidsplassvekst i kommunene og deres nettoflytting. Linjen viser den statistiske
sammenhengen mellom disse to størrelsene i perioden 2000-2013. Den representerer ekstra nettoflytting som følge av øking i
antall arbeidsplasser.
Nettoflyttingen til Ringerike har vært høyere enn arbeidsplassveksten isolert sett skulle tilsi. Det har altså vært andre forhold
enn bare arbeidsplassvekst som har ført til en positiv nettoflytting til Ringerike.
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4.2 Strukturelleforhold og bostedsattraktivitet
Vi vistepåforrige sideat noenkommunerharhattbedrenettoflyttingennarbeidsplassveksten
tilsier, mensandrekommuner
harmindrenettoflytting.Nå skalvi analysereårsakenetil disseavvikene.
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Andre forhold
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Besøksattraktivitet

Arbeidsplassutvikling
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Bostedsattraktivitet

Befolkningsutvikling

Figur 45: Attraktivitetsmodellen.

Strukturelleforhold er faktorersomharensignifikantbetydningfor utviklingen,mensomvanskeligkanpåvirkeslokalt. Vi
harfunnettre strukturelleforhold somharensignifikant betydningfor stedersnettoflytting,etterat effektenav
arbeidsplassveksten
er korrigertfor.
Denførsteer stedetsstørrelse, målt i innbyggertall.Stedermedmangeinnbyggereharsystematiskhøyerenettoflytting,
uavhengigat arbeidsplassveksten.
Denandrefaktorener arbeidsmarkedsintegrasjon
. Stedersominngåri størrearbeidsmarkeder,
og som derforharbedre
pendlingsmuligheterfor befolkningen,harsystematisk høyerenettoflytting.Disseto faktoreneer statiske,vedat deforandrer
segsværtlangsomt.
Dentredjefaktoren,nabovekst
, er merdynamiskog kanværehelt forskjellig fra år til år. Det er arbeidsplassveksten
i
omkringliggendesteder,veid medandelensompendler til hvertsted.Dersomdeomkringliggendestedenehar
arbeidsplassvekst,
blir nettoflyttingenpåvirketpositivt.
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4.2.1 Strukturelle flyttefaktorer
12
22
24
27
38

Øvre Eiker

63

Hole

94

Hurum

105

Ringerike

106

Flesberg

108

Modum

130

Kongsberg

205

Gol

227

Krødsherad

243

Sigdal

247

Ål

284

Nes (Buskerud)

296

Nore og Uvdal, Hemsedal og Flå har på grunn av lav
arbeidsmarkedsintegrasjon og en lav befolkningsstørrelse
dårlige forutsetninger for positiv nettoflytting.

Nedre Eiker

Rollag

313

Lier er en av kommunene i landet med best forutsetninger for
positiv nettoflytting. Det skyldes at Lier har et godt integrert
arbeidsmarked og at befolkningsveksten er høy. Drammen
har også isolert sett gode forutsetninger for positiv
nettoflytting, mest på grunn av en høy befolkningsstørrelse.

Røyken

Hol

353

Arbeidsmarkedsintegrasjonen i Ringerike er forholdsvis lav,
og den har hatt en svakt negativ effekt på nettoflyttingen til
kommunen. Isolert sett har Ringerike forholdsvis gode
forutsetninger for nettoflytting, for Ringerike er rangert som
nummer 105 blant landets 428 kommuner med hensyn til
strukturelle flyttefaktorer. Dette plasserer Ringerike, så vidt
det er, blant den beste fjerdedelen av norske kommuner.

Drammen

Nore og Uvdal

363

Det er først og fremst Ringerikes høye befolkningsstørrelse
som har virket positivt på nettoflyttingen til kommunen, etter
at arbeidsplassveksten er justert for. Befolkningsstørrelsen er,
som nevnt på forrige side, en ganske statisk størrelse, som
normalt sett ikke vil endres dramatisk på kort tid.

Lier

Hemsedal

370

Hva har de strukturelle flyttefaktorene betydd for
nettoflyttingen til kommunene? Det har vi regnet ut i figuren
til høyre.

Arb.integrasjon

Flå
-2

Befolkningsstørrelse
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0

1

Nabovekst

2

3

4

Figur 46: Effekten av de strukturelle flyttefaktorene på kommunenes
nettoflytting siste fire treårsperioder. Rangering blant landets 428
kommuner.
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4.2.2 Ekte bostedsattraktivitet
Nå har vi analysert nettoflyttingen, og regnet ut hva som skyldes arbeidsplassvekst og hva som skyldes strukturelle faktorer.
Det er imidlertid fremdeles en del av nettoflyttingen som ikke kan forklares av disse faktorene. Når det ikke finnes en ytre
forklaring, antar vi at det skyldes forhold som er spesielle for regionen. Denne restfaktoren blir da en indikator for
bostedsattraktiviteten. Den viser om nettoflyttingen har vært unormalt høy eller lav gitt de forholdene som vi vet påvirker
nettoflyttingen.
Utviklingen av bostedsattraktiviteten i Ringerike kan vi se i figuren under.
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Figur 47: Den relative nettoflyttingen til Ringerike, dekomponert i effekten av arbeidsplassvekst og strukturelle flyttefaktorer. Den
nettoflyttingen som ikke kan forklares av arbeidsplassveksten eller strukturelle faktorer er en indikator for bostedsattraktivitet. Tre års
glidende gjennomsnitt. Enhetene er standardavvik av nettoflytting.

Den sorte, stiplede linjen viser nettoflyttingen i Ringerike hver treårsperiode siden 2001-2003. Den høye befolkningsstørrelsen
har hatt en jevn, positiv effekt på nettoflyttingen til kommunen i hele perioden. Arbeidsmarkedsintegrasjonen har fått en
mindre betydning for nettoflyttingen til kommunen nå enn før. Naboveksten har ikke hatt så mye å si.
Arbeidsplassutviklingen har blitt dårligere i de siste årene, spesielt i de tre siste treårsperiodene. Isolert sett skulle dette bidra til
at nettoflyttingen skulle avta, men det er klart at det kan ta litt tid før arbeidsplassutviklingen slår ut på nettoflyttingen.
Bostedsattraktiviteten, den delen av flyttingen som ikke kan forklares av arbeidsplassvekst eller strukturelle forhold, har vært
positiv de siste to årene. Nettoflyttingen har vært høyere enn forventet. Bostedsattraktiviteten var negativ i 2010 og 2011, ellers
har den vært positiv. Ringerike fremstår som et relativt attraktivt sted å bo i.
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2004

5
6

Ringerike rangerer litt over middels i Buskerud, over kanskje
sammenliknbare steder (?) som Drammen, Hurum og Lier.
Både Drammen og Lier har meget gode strukturelle forhold
for positiv nettoflytting, men flyttingen har altså vært
dårligere enn forventet. Det kan skyldes forhold knyttet til
boligmarkedet, eller andre ting som gjenstår å forske videre
på.

Hole

34

Hemsedal og Hole er kommuner med en unormalt høy
nettoflytting. De er rangert som nummer 5 og 6 blant
kommunene i Norge. De var også positive som bosted i den
siste treårsperioden. Flå har også hatt unormal høy
nettoflytting de siste seks årene.

Hemsedal

Flå

80

I figuren til høyre har vi summert bostedsattraktiviteten i
kommunene i Buskerud de siste fire treårsperiodene. Når vi
rangerer bostedsattraktiviteten på den måten, kommer
Ringerike ut som nummer 127 blant landets 428 kommuner.
Ringerike har dermed over middels attraktiv å bo i, gitt
arbeidsplassvekst og strukturelle flyttefaktorer, i den siste
tolvårsperioden.

Kongsberg

389 355 347 332 256 238 217 201 191 167 161 160 127 124 119 110 83

4.2.3 Bostedsattraktivitet rangert
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Figur 48: Bostedsattraktiviteten for de siste fire treårsperiodene.
Rangering blant landets 428 kommuner.
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5

5. Scenarier for framtidig vekst
Vi skal avslutte denne delen av rapporten med å se på hva som er sannsynlige og mulige
scenarier for framtidig utvikling. Fremtidsscenariene er basert på at de strukturelle forholdene vil
fortsette, men at kommunene kan påvirke sin egen attraktivitet.

De strukturelle forholdene som kommer til å påvirke hver
enkelt kommune vil være et resultat av hvor sterk veksten i
hele Norge blir. Dessuten vil veksten i en enkeltkommune
også bli påvirket av hvilke sektorer og bransjer som kommer
til å vokse i framtiden. Vi skal innledningsvis gjøre rede for
hvordan vi kommer fram til et sannsynlig normalscenario for
den nasjonale veksten og hvordan den fordeles.

Antall arbeidsplasser i Nroge, linje

5.1 Strukturelle forhold
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Figur 49: Arbeidsplassveksten i Norge fram til 2013, og beregnet
arbeidsplassvekst ut fra at sysselsettingsandelen skal være konstant
og SSBs middelprognose for befolkningsveksten.

Regional

*

Strukturelle endringer er en av de viktigste drivkreftene for
framtidig fordeling av veksten i antall arbeidsplasser mellom
kommuner. Kommuner med konsentrasjon i vekstbransjer får
vekstimpulser, mens kommuner med mange arbeidsplasser i
næringer med nedgang vil bli negativt påvirket. I våre
scenarier har vi lagt inn at vekstmønsteret mellom sektorer og
bransjer vil fortsette med den samme tendensen i de
kommende årene som i perioden 2000-2013. Vi ser hvordan
veksten har variert i de ulike bransjene i figur 57.

-1,5
2006

Vi baseres oss på SSBs middelframskriving for
befolkningsveksten i Norge. Det forventes sterk innvandring
de neste årene, som fører til tilsvarende sterk
befolkningsvekst. Deretter antas det at nettoinnvandringen til
Norge faller, slik at befolkningsveksten også faller.
Framskrivningen gjelder for befolkningsvekst, men vi kan
også bruke disse framskrivningene til å beregne sannsynlig
arbeidsplassutvikling. Vi forutsetter da ganske enkelt at
andelen av befolkningen som er sysselsatt vil være konstantii,
slik at befolkning og arbeidsplasser vil vokse i samme takt.
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Figur 50: Prosentvis vekst i antall arbeidsplasser fra 2000 til 2013 i
Norge.
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5.2 Modellensdynamikk
I scenariomodellen
brukervi densammemodellensomvi bruktefor å analyseredenhistoriskeutviklingen.Det er førstog
fremt utviklingeni befolkningog antallarbeidsplassersommodellenvil vise.Samtidigvisermodellenhvordanantall
arbeidsplasser
vil fordelesegmellomsektorerog næringstyper.

Befolkningsvekst

Fødselsbalanse

Nettoflytting
Statog Län
Kommunenog
lokalenæringer

Arbeidsplassvekst

Besøksnæringer Basisnæringer

Bransje-effekt

Strukturelle
forhold:Størrelse
ogarbeidsmarkedsintegrasjon

Regionale
næringer
Bransje-effekt

Figur 51: Scenariomodellens
oppbygging.De gråbokseneer eksogenevariabler,sombaserersegpåhistorisketall. De blå bokseneblir
bestemti modellen.De sortepileneviserdefinisjonsmessigesammenhenger,
somat befolkningsvekstener summenav fødselsbalansen
og
nettoflytting,og at arbeidsplassveksten
er summenav veksteni alle sektorerog næringstyper.De blå pilene visersammenhenger
somer lagt
inn i modellen,og somer basertpåregresjonsanaly
serav historiskesammenhenger.

I modellenblir framtidig veksti antallarbeidsplasseri basisnæringer
et resultatav forventetveksti deulike bransjenepå
landsbasis,og vi leggerdatil grunnat veksteni deulike bransjenei kommunenblir densammesompålandsbasis.Veksteni
besøksnæringene
er antattå væredensammesompålandsbasisi utgangspunktet,menjustertfor befolkningsveksten.De
regionalenæringeneblir positivt påvirketav bådebefolkningsvekstog samtidigpåvirketav bransjestr
ukturen.
Utviklingen i antallarbeidsplasser
i statligsektor og i fylker antaså fortsettesomfør, og vil ikke værepåvirketav kommunens
egenarbeidsplassvekst.
Denrelativearbeidsplassveksten
i kommunenvil få eneffekt pånettoflyttingen.Her baserervi modellenpådenempiriske
sammenhengen
mellomarbeidsplassvekst
og nettoflytting i norskekommunerdeti sisteårene.Nettoflyttingenblir også
påvirketav strukturelleforhold somkommunensbefolkningsstørrelseog arbeidsmarkedsintegrasjon,
somantaså hasamme
effekt i framtidensomhistoriskedataviser.
Dennemodellenrepresenterer
«businessasusual»,der destrukturelleendringenedesisteåreneframskrives.Samtidigbaserer
dettescenarietsegpåat regionenharenutvikling «somnormalt»,dvs.at regionenharhelt nøytralattraktivitet.

40

[Klikk herog skriv inn rapporttittelsombunntekst]

5.3 Normal-scenario for Ringerike

I figur 53 vises arbeidsplassutviklingen. Antall arbeidsplasser
forventes å øke litt de første årene, for deretter å stå stille.
Arbeidsplassveksten blir ganske svak, fordi Ringerike har en
forholdsvis ugunstig bransjestruktur, som er forventet å
fortsatt forbli ugunstig i normalscenariet.
Konklusjonen er at både befolkning og antall arbeidsplasser i
Ringerike vil først få en liten vekst, og deretter stagnere,
dersom de strukturelle forholdene forblir uendret, og
regionen utvikler seg som normalt. Dermed må kommunen
ha en utviklingsstrategi som er mer effektiv enn andre
kommuner for å oppnå samme vekst som landet.
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I figuren til høyre viser vi hvilken utvikling Ringerike vil få
dersom normalscenariet slår til. Folketallet vil øke til 31 497
innbyggere i 2040. Folketallet vil stagnere etter 2030, etter
hvert som de antas at Norges befolkning vil vokse
langsommere enn før. Normalscenariet er mer pessimistisk
enn SSBs middelframskrivning. Det kommer av at SSB har
lagt inn en dempingsfaktor i den innenlandske flyttingen som
blir sterkere lenger ut i perioden. Det vil innebærer at det
sentraliserende flyttemønsteret vil avta. I vårt normalscenario
ligger det imidlertid ingen slik dempingsfaktor. Ringerike har
svakere fødselsoverskudd enn landet ellers, og det vil trekke
ned befolkningsveksten.

Figur 52: Antall innbyggere i Ringerike, fremskrevet til 2040.
Normalscenariet og SSBs middelframskriving.
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Figur 53: Normalscenario for arbeidsplassvekst i Ringerike.
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5.4 Alternativescenariermedattraktivitet
Normalscenarieter basertpåat utviklingeni kommunener absoluttnormal,bådemedhensyntil arbeidsplassveksti de
enkeltebransjene,og medhensyntil nettoflyttingi forhold til arbeidsplassvekst
og strukturelleforhold.
Attraktivitetsmodellener basertpåat kommunerkanpåvirkeegenvekstog oppnåenbedreutvikling ennslike
framskrivningertilsier. Attraktivitet er «statistisk unormal»vekst.
Vi vil derforutvidescenariomodellen
gjennomå leggeinn historiskattraktivitetfor regionen,og deretterleggervi inn
ulike forutsetningerom framtidig attraktivitetsomvil skapeveksti regionen.
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Nettoflytting
Statog Län
Kommunenog
lokalenæringer

Arbeidsplassvekst

Besøksnæringer Basisnæringer
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forhold: Størrelse
og arbeidsmarkedsintegrasjon
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Bedriftsattraktivitet

Bostedsattraktivitet

Figur 54: Scenario-modellen
utvidetmedattraktivitet for besøk,bedrift og bosted.

I dennemodellenkanvi leggeinn verdienefor historisk attraktivitet,dvs.denattraktivitetensomregionenharhattde
sisteårene.Da kanvi sehvilken utvikling regionen vil få dersomdefortsettermeddenattraktivitetendeharhattfor
bosted,bedrifterog besøki desisteårene.
I deforegåendekapitleneharvi settat Øst-Telemark harhattganskegodbosteds-og besøksattraktivi
tet, mensvak
bedriftsattraktivitet.Pånestesidevil vi sehvilkenutvikling Øst-Telemarkvil få hvis dettefortsetter.
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5.5 Scenarier for med historisk
attraktivitet
Vi kan legge inn de historiske verdieneiii for Ringerikes
attraktivitet som bosted, og historiske verdier for
attraktiviteten for basisnæringer, besøksnæringer og
regionale næringer i modellen, og se hvilken utvikling
som det fører til.
Tabell 5: Historiske verdier for attraktiviteten i Ringerike og
standardavviket for alle kommuners attraktivitet.
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Figur 55: Ulike scenarier for attraktivitet og SSBs
middelframskriving for befolkning.

Regional attraktivitet

I tabellen over ser vi at den historiske verdien til
bostedsattraktiviteten i Ringerike er 0,1. Det betyr at
Ringerike har hatt en ekstra netto innflytting inkludert
innvandring som er 0,1 prosent av folketallet hvert år,
utover det som arbeidsplassveksten og de strukturelle
forholdene tilsier.
Verdiene for attraktivitet for basisnæringer og
besøksnæringer er negative, noe som viser at veksten i
disse næringstypene har vært svakere enn forventet ut
fra bransjestrukturen. Ringerike har imidlertid hatt en
positiv attraktivitet for de regionale næringene. Tallet
0,3 betyr at de regionale næringene har vokst 0,3
prosent raskere enn bransjestrukturen skulle tilsi.
Den positive bostedsattraktiviteten fører til at Ringerike
får litt sterkere befolkningsvekst i scenariet med
historisk attraktivitet. Den lave attraktiviteten for basisog besøksnæringer fører imidlertid til at scenariet med
historisk vekst viser litt svakere vekst enn
normalscenariet.
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Figur 56: Ulike scenarier for attraktivitet med hensyn til
utvikling i samlet antall arbeidsplasser.
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5.6 Høyvekstscenario
Vi har til slutt lagt inn verdier for et høyvekstscenario,
som gir en befolkning som passerer 40 000 innbyggere
før 2040.

45 000

I tabellen under har vi lagt inn verdier for framtidig
attraktivitet som vil skape denne veksten i
befolkningen.

30 000
29 400
Normalscenario
Historisk

15 000

MMMM

10 000

Høyvekstscenario

5 000

0,7

Basis attraktivitet

8,8

Besøk attraktivitet

2,0

-0,4

10,8

Regional attraktivitet

2,0

0,3

11,0

Det er også lagt inn høy attraktivitet for næringsliv av
alle de tre næringstypene.
Et slikt høyvekstscenario må betraktes som svært
optimistisk, og befolkningen vil passere 40 000 før
2040. Antall arbeidsplasser vil øke fra 13 851 i 2013 til
over 23 000 i 2040.

[Klikk her og skriv inn rapporttittel som bunntekst]
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Figur 57: Befolkningsutvikling i ulike scenarier for
attraktivitet.
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St avvik

I høyvekstscenariet er bostedsattraktiviteten satt til 0,7.
Det betyr at nettoinnflyttingen blir 0,7 prosent ekstra
hvert år, i tillegg til det som skyldes arbeidsplassvekst
og strukturelle forhold. Det er bare ti kommuner som
har hatt en så høy bostedsattraktivitet i gjennomsnitt de
siste 12 årene, og av de er det bare Ullensaker som er så
stor som Ringerike.
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40989

32069

20 000

0,7
2,0

Bostedsattraktivitet

35 000

25 000

Tabell 6: Verdier for attraktivitet i et høyvekstscenario,
historisk attraktivitet og standardavviket for regional
attraktivitet.
Høyvekst Historisk

36679

40 000

Figur 58: Arbeidsplassutvikling for ulike scenarier for
attraktivitet.

5.6.1 Hvor kommer veksten i vekstscenariet?
Vi kan også vise hvordan arbeidsplassutviklingen blir i de ulike scenariene når deler opp i de ulike sektorene og
næringstypene. I tabellen under viser vi antall arbeidsplasser i 2013, og antall arbeidsplasser i 2024 for de ulike
scenariene.
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Figur 59: Antall arbeidsplasser i ulike sektorer og næringstyper i 2013, og i 2023 i de ulike scenariene.

Både basisnæringene og besøksnæringene ligger an til å få synkende antall arbeidsplasser både i normalscenariet og i
scenariet med historisk attraktivitet. I høyvekstscenariet vil disse næringstypene få vekst. Det å oppnå vekst i
basisnæringene vil være en stor utfordring dersom den strukturelle utviklingen i Norge fortsetter.
Mye av arbeidsplassveksten vil komme i de regionale næringene, i alle de tre scenariene. Det er fordi det er det regionale
næringene som har vokst mest, og som også har høyest vekst i scenariene, som alle forutsetter at de strukturelle trekkene
i veksten vil fortsette.
Antall ansatte i kommuner og lokale næringer vil bli litt større i vekstscenariet, fordi det blir flere innbyggere.
Antall arbeidsplasser i stat og fylke antas uendret i alle scenariene, og antas å vokse i samme takt som tidligere.

Regional analyse for Ringerike 2014

45

i

Bransjeinndelingen tar utgangspunkt i registerdata for arbeidssted, med tilhørende NACE på 5-siffernivå. Fullstendig
oversikt finnes på (link)

ii

Vi baserer oss å at sysselsettingsandelene innenfor hvert årstrinn er konstant, og har brukt SSBs middelframskrivning
om antall personer i alle årstrinn hvert år til 2040.

iii
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Vi har brukt progressivt gjennomsnitt for de ti siste årene der veksten de siste årene teller mer enn de første.

[Klikk her og skriv inn rapporttittel som bunntekst]

Ringerike kommune

Miljø- og arealforvaltning
Areal og byplankontoret, 18.11.2014

Revisjon av kommuneplanens samfunnsdel – oppsummering av uttalelser
Kommunen varsla oppstart av planarbeidet til berørte parter i brev 21.03.13, og kunngjorde
det i Ringerikes Blad 23.03.13, samt på kommunens nettsider. Uttalelser mottatt i denne
perioden ble oppsummert og vurdert i sak om fastsetting av planprogram. Videre ble det
invitert til innspill gjennom annonse i Ringerikes blad 29.06.13. I samme annonse ble vedtatt
planstrategi og fastsatt planprogram kunngjort. Fristen for innspill til innhold i ny plan var
30.08.13, og det kom inn ca. 120 innspill. De aller fleste av disse innspillene dreide seg om
konkrete forslag til ny arealbruk. Innspillene som gjelder samfunnsdelen er oppsummert og
kommentert i dette dokumentet.
Avsender
Forsvarsbygg
Statens vegvesen
AKA AS
Fortidsminneforeningen
Fossekallen IL
Haugsbygd idrettsforening
Nes vel og bygdeutviklingslag
Ringerike o-lag
Ringerike venstre
Samarbeidsutvalget ved Helgerud skole
Sokna Utvikling
Stiftelsen Ringerike kultursenter
Tyristrand Landsbyforening
Arne S. Sørland
Berit og Inge Gulbrandsen Skaro
Einar Rokseth
Oppsummering av innspill
Forsvarsbygg
Forsvarsbygg oversender Risiko- og
sårbarhetsanalyse for Eggemo-området.
Analysen er unntatt offentlighet.
Statens vegvesen
• Det er viktig at transportbehov og evt.
nødvendige tiltak i vegnettet er belyst
i overordna plan. En overordna
strategi for et konsentrert og
bærekraftig utbyggingsmønster
underbygger muligheten til et
effektivt transportsystem.
• Viser til høringsbrev 10.10.12 til
handels- og byutviklingsanalysa.
• Forutsetter at
rekkefølgebestemmelser i

Dato
27.08.13
23.05.13
30.08.13
30.08.13
30.08.13
03.04.13
31.08.13
30.08.13
11.02.11
30.08.13
28.08.13
27.09.13
30.08.13
30.08.13
29.08.13

Saksnr.
13/1025-136
11/3633-43
13/1025-101
13/1025-86
13/1025-140
13/1025-106
13/1025-111
07/2839-9
13/1025-134
13/1025-69
13/1025-114
13/1025-108
13/1025-128
13/1025-92

Se side
1
1
2
2
2
2
3
4
4
4
4
5
5
5
5
5

Rådmannens kommentar
Innspill fra Forsvarsbygg tas med i arbeidet
med revisjon av arealdelen og annet
pågående planarbeid i Eggemo-området.

Foreslåtte arealstrategier i kapittel 5 i
samfunnsdelen underbygger dette punktet.
Kommunedelplanen for Ådalsfjella skal
implementeres arealdelen ved revisjon av
denne. Innholdet i kommunedelplanen skal i
utgangspunktet ikke endres. Rådmannen
registrerer at det på politisk nivå er
1

kommunedelplanen for Ådalsfjella
blir gjort gjeldende i ny
kommuneplan.
• Etterlyser kommunedelplan for
sykkel i Hønefoss.
• SVV viser til pågående planarbeider
for E16 og KVU Hønefoss.
• Nødvendige tiltak i og i nærhet til
vegnettet må inngå i planene og være
sikra gjennomført hvis innsigelse skal
unngås fra vegvesenet. Det samme
gjelder manglende dokumentasjon
innenfor vegvesenets saksområde.
AKA AS
• Støtter ambisjoner om betydelig vekst
i befolkning og næring. Viser til plan
for Hvervenmoen Næringspark som
vil bidra til vekstambisjonene.
• Anmoder om at Hvervenmoen
Næringspark avsettes til område for
handel med plasskrevende varer,
møbler, brune- og hvitevarer
kommuneplanen.
Fortidsminneforeningen
Kommunen bør gjennomføre en listeføring
og kartfesting av verneobjekter/kulturmiljøer.
Premisser for istandsetting bør inn i en
verneplan. Konkrete planer for
kulturminnevern er viktig med tanke på de
store utbyggingsprosjekter som kommer.
Kan bidra med kompetanse innen antikvarisk
arbeid/bygningsvern.
Fossekallen IL
• Understreker viktigheten av de nære
friluftsområdene.
• Det er i nærmiljøet man rekrutterer
barn og unge i et trygt idrettsmiljø.
• Det bør legges mer vekt på natur- og
friluftsområder i nærområdene enn
det er lagt opp til i planprogrammet.
• Støtter O-laget sitt innspill.
Haugsbygd Idrettsforening
• Haugsbygd har en underdekning av
fotballbaner på nesten 1500
treningstimer, noe som tilsvarer
nesten en hel kunstgressbane.
Idrettsforeninga mener det er
realistisk å finne arealer til to
sjuerbaner.

kommunikasjon om
rekkefølgebestemmelsene, og avventer
eventuelle avklaringer om dette.
Rådmannen viser til gjeldende
kommunedelplan for gående og syklende fra
90-tallet. Revidering av denne er ikke
prioritert i gjeldende planstrategi. Det er
imidlertid gjort mye kartleggingsarbeid ifm.
KVU Hønefoss og Situasjon sykkel. Sykkel vil
være et tema i byplan for Hønefoss som skal
startes opp.
Uttalelsen for øvrig tas til orientering.
Områderegulering for Hvervenmoen ble
vedtatt høsten 2014.
Dette er i tråd med konklusjoner i handelsog byutviklingsanalysen og vedtatt
områderegulering. Dette vil inngå i
revidering av arealdelen.

Temautredningen "Kulturmiljø i Hønefoss"
er under utarbeidelse. Utredningen er et
innspill til revidering av arealdelen, og vil gi
tydelige retningslinjer for bevaring av
kulturmiljøer og verneverdig bebyggelse.
Fokuset er helhetlige miljøer ved bruk av
hensynssone C.
Rådmannen har gjennomført en kartlegging
av bynære friluftsområder i Hønefoss. Dette
er en temautredning som vil være en del av
grunnlaget for revidering av arealdelen –
både når det gjelder kart og bestemmelser.
Resultatet vil være at en del områder foreslås
avsatt til grønnstruktur på plankartet, med
tilhørende bestemmelser/retningslinjer.
Innspillet tas med videre til revidering av
arealdelen.
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Ønsker å se på mulighetene for å
utvide gymsalene på skolene, slik at
de kan brukes til håndballtrening for
lag opp til 12 år.
• Ringkollen bør utvikles til en arena
som kan brukes til skirenn på
nasjonalt nivå, og bidra til
oppmerksomhet rundt Ringerike som
et attraktiv for skiarrangementer.
Nes vel og bygdeutviklingslag (NVBU)
Prioritert liste over saker som er avgjørende
for en positiv utvikling på Nes:
1. Boligtomter: Kommunen har solgt
Granumslia, og Nes står uten
tilgjengelige tomter. To områder i
tillegg til Granumslia er aktuelle og
attraktive: Sandfeltet og moen
mellom Begna og Østsideveien ved
TGC/T&G elektro. Disse er avsatt til
framtidig boligområde i gjeldende
kommuneplan. NVBU ønsker å bidra
til å få fortgang i prosjektene.
2. Arealbruk i sentrum: Det er viktig å
kartlegge og konkretisere bruken av
ledige arealer i sentrum, både private
og kommunale. NVBU bidrar gjerne.
3. Trafikksikringstiltak: Det vises til
behov for nedsatt hastighet, opphøyd
gangfelt og ytterligere utbygging av
gang/sykkelveg.
4. Vann og avløp: Vannverket på
vestsida har lenge vært for dårlig.
Dette bør ses i sammenheng med
privat vannverk på østsida. Det er
usikker og dårlig vannforsyning i
sentrum, og manglende trykk og
vannmengde for forsvarlig brannvern.
Det er nødvendig å se på framtidig
kloakkløsning disse områdene.
5. Bygdehuset: Det er behov for
oppgradering av deler av bygdehuset.
NVBU deltar gjerne i prosessen
sammen med kommunen, skolen og
andre brukere.
6. Lyspunkt ved busstopp: På
fylkesveger og kommunale veger blir
skolebarn plukka opp utenom
etablerte busslommer. Det savnes
belysning på noen busstopp, samt
langs gangveg/veg forbi kirka.
•

Innspillet er videreformidlet til kommunalsjef
oppvekst og eiendomsforvaltninga.

1. Områdene NVBU nevner er avsatt til
bolig i gjeldende kommuneplan. For
Granumslia foreligger det også
reguleringsplan. Reguleringsplan for
Sandfeltet har tidligere stoppet opp
pga. krav om gang- sykkelveg.
Kommunen er regulerings- og
bygningsmyndighet, og bygger ikke
selv ut boligområder. Den som søker
om å bygge ut blir tiltakshaver for
utbygginga. Kommunen behandler
reguleringsplaner og byggesøknader
når de kommer. Vei, vann og kloakk
må løses for alle områdene.
Kommunen vil være behjelpelige i
prosessene, men har ikke kapasitet til
selv å utarbeide reguleringsplaner.
2. Rådmannen er positiv til kartlegging
av arealbruk, og vil ta nærmere
kontakt om dette.
3. Rådmannen ser behovet for
trafikksikringstiltak. Det arbeides nå
med et prosjekt for trafikksikkerhet på
Hallingby, og noe tilsvarende kan
være aktuelt for Nes.
4. Reguleringsplan for Nes vestre
vannverk er under utarbeidelse.
Planlegging og bygging av nytt
renseanlegg og sanering av avløp på
Nes er under arbeid.
5. Når det gjelder bygdehuset er
behovet og innspillet i sin helhet
videreformidlet til kommunens
eiendomsforvaltning. I forslag til
handlingsprogram har rådmannen
foreslått 12 millioner til investering i
skolebygg på Nes i slutten av
perioden 2015-2018.
6. Behov for belysning kan tas med som
en del av prosjekt for trafikksikkerhet.
3

Ringerike O-lag (ROL)
ROL er opptatt av at visjonen også omfatter
samspill mellom frivillig sektor og at
ivaretaking av Ringerikes unike natur- og
friluftslivskvaliteter blir et av
satsingsområdene. Natur- og friluftsområder
må tillegges vekt, og ROL påpeker tre
hovedgrupper av områder:
1. Bynære natur- og friluftsområder.
2. Markaområdene.
3. Andre større natur- og
friluftsområder.
Ringerike venstre
• Bevaring av natur- og friluftsområder
gir trivsel, bolyst og "bli-lyst".
• Økt satsing på gang- og sykkelveier,
bindeledd sentrum og omegn.
• Fokus på interessemotsetninger
næringsinteresser- miljø/helse.
• Frivillig sektor tas inn som 3. sektor i
samspillet mellom offentlige og
private aktører.
• Det utarbeides forslagsskjema for
konkrete innspill/høringsuttalelser for
de som er opptatt av å beholde naturog friluftsområder.
Samarbeidsutvalget ved Helgerud skole
SU går inn for en gradvis utbygging i
Heradsbygda for å opprettholde to paralleller
på hvert klassetrinn på Helgerud skole.
Sokna Utvikling
• Opptatt av at det i kommunens
planverk legges til rette for utvikling
og styrking av Sokna som tettsted.
• Det må igangsettes et arbeid for å
regulere Sokna sentrum. Særlig
området mellom Stasjonsveien, Rv7,
fv 179 og Bergensbanen. Her er det
ønskelig å legge til rette for
leiligheter, næring og parkering for
næringsvirksomhet i sentrum.
• Det må utarbeides en plan for
området rundt skolen og tilstøtende
områder hvor Soknedalen IL har de
anlegg. Trafikksikkerhet og sikring
av eksisterende og planlagte
idrettsanlegg er viktig. Det jobbes

Frivillig sektor er omtalt i kapittel 3.6 i
forslag til samfunnsdel. Et godt samarbeid
mellom kommunen og frivillighet, lag og
foreninger er tatt med som en strategi i
målområde 4.1 befolkning. Videre er det lagt
vekt på at innbyggere skal medvirke i planog utviklingsprosesser.
Se for øvrig kommentar til Fossekallen IL sitt
innspill.

Se kommentar til Fossekallen IL sitt innspill.
Det har ikke vært prioritert å utarbeide egen
plan for gang- og sykkel i denne perioden.
Det er imidlertid gjort mye
kartleggingsarbeid ifm. KVU Hønefoss og
Situasjon sykkel. Sykkel vil være et tema i
byplan for Hønefoss som skal startes opp.
Se kommentar til ROL sitt innspill ovenfor
om forholdet til frivillig sektor.
Innspill om forslagsskjema tas med til senere
planarbeid, da innspillsperioden er over.

Heradsbygda er et av de prioriterte
områdene for utvikling og vekst, og det vil bli
sett på områder for utbygging i arealdelen.
Sokna er et av de prioriterte områdene for
utvikling og vekst, og det vil bli sett på
områder for utbygging i arealdelen.
Kommunen kan være behjelpelige i en
eventuell planprosess, men har ikke kapasitet
til selv å utarbeide reguleringsplaner.
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med planer for flerbrukshall.
• FAU har sammen med skolen
gjennomført en enkel
barnetråkksanalyse. SU ønsker at
denne legges til grunn for planlegging
og gjennomføring av trafikksikkerhetstiltak. Kart blir ettersendt.
Stiftelsen Ringerike kultursenter
Planstrategien bør spesielt vise til at det også
er planbehov innenfor kultursektoren.
Stiftelsen etterlyser framdrift i utviklingen av
en kommunal og regional kulturplan.
Tyristrand Landsbyforening
• Tilrettelegging for at foreninger/lag
kan ivareta og utvikle lokalmiljøet og
ha større innflytelse på planarbeid og
gjennomføring av planer.
• Det er noen åpne felt i sentrum hvor
det bør bygges boliger. Ønsker en
grønn lunge i sentrum, og det ligger
til rette for det på Herredshustomta.
• Det ligger godt til rette for
næringsutvikling på Tyristrand, med
kort vei til markeder og ledig areal.
• Krysset Rv35 og Stasjonsgata må få
en bedre og sikrere løsning for alle
trafikanter. Gang- og sykkelsti langs
Rv35 må bygges ut i begge retninger.

Kommunen imøteser kart med
barnetråkksanalyser.

Kulturtjenesten i kommunen jobber med
forberedelsene til en kulturplan. Framdriften
har dessverre ikke vært iht. tidligere
antydninger.
Frivillig sektor er omtalt i kapittel 3.6 i
forslag til samfunnsdel. Et godt samarbeid
mellom kommunen og frivillighet, lag og
foreninger er tatt med som en strategi i
målområde 4.1 befolkning. Videre er det lagt
vekt på at innbyggere skal medvirke i planog utviklingsprosesser.
Innspill om bolig og grønn lunge tas med til
revisjon av arealdelen.

Rv35 er ikke en kommunal veg. Kommunen
er uttalepart til fylkesvegstrategi og andre
aktuelle planer.

Arne S. Sørland
Det bør lages en kommunal transportplan
Kommunen jobber nå med revidering av
som omfatter investeringer, drift/vedlikehold, Hovedplan Veg. Sammen med
kommuneplanen skal dette ivareta behovet.
bilveger, gang/sykkelveger, gater og fortau,
stier og andre veger.
Berit og Inge Gulbrandsen Skaro
Ønsker at det legges opp til tilstrekkelig
kapasitet på brannvann, vann og kloakk til
området ved gnr/bnr 131/107, og at dette ses
i sammenheng med områdene på andre siden
av Bølgenveien. Dette med tanke på en
framtidig høyere utnyttelse i området.
Einar Rokseth
• Gang- og sykkelveg fra Almemoen til
Risesletta må inn i kommuneplanen.
• Hensmoen må omreguleres fra
grusindustri tilbake til LNF-område.

Innspillet tas med til revidering av
arealdelen, og er videreformidlet til
kommunens tekniske avdeling, utbygging.

Denne inngår i områderegulering for
Treklyngen, som ble vedtatt høsten 2014. Det
er imidlertid usikkert når den kan bli utbygd.
Innspill om Hensmoen tas med til revidering
av arealdelen.
5
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Inn sp ill n ot at

Viser t il sak nr. 155/ 14, som behand les av planut valget den 16. september 2014 .
Rådman nens f orslag i 2 punkter er som følger :

1. Foreløpig ut kast t il samfunn sdel tas t il or ienter ing
2. Disposisj on, mål og strateg ier legges t il grun n for rådman nens videre arbe id med å
utf orme et endelig fors lag
Arbe iderpart iet fores lår at dette endres t il :

1. Foreløpi g ut kast t il samfun nsdel ta s t il or ienter ing
2. Disposisj on, mål og strate gier samt inn spill fre msatt i Formannskapets møte 16.09.14
legges til grunn f or råd mann ens videre arbeid med å utf orm e et end elig f orsl ag.
Arbeid erpart iets me dl emm er i Formannskapet vil i møte den 16.09.14 frem legge
foreligg ende innspill s nota t , som et bidrag til adminis t rasjonens vid ere
utforme et endelig forslag.
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Av saksfremlegget nr . 155/1 4 fremgår at rådmannens forslag er basert på de formelle
planprosessene med vedtak og virkning, gjeldene planer, utredninger og rapporter og
overordna føringer.
Rådmannens utkast fremlegges planutvalget i samsvar med Kommunestyrets vedtak om
planstrategi, sak 75 /20.06.13 og planprogram sak 76/20.06.13.
Av oversiktene fremgår at administrasjonens arbeid er omfattende og ført på en
inkluderende måte hvor det blant annet er avholdt møter med lag og foreninger samt
næringslive t . Det er også avhold t tema møter i planutvalget/Formannskapet .
Arbeiderpartiet

mener ut fra det fremlagte at rådmannens foreliggende utkast til

samfunnsdelen i forbindelse med revisjon av kommuneplanen er et godt utgangspunkt for
det det videre arbeidet. l dette ligger også oppfatningen om at rådmannen vil fremlegg
endelig forslag til behandling i politiske organer i tråd med vedtatt planprogram/strategi.
På generelt grunnlag er Arbeiderpartiet av den oppfatning at administrasjonen gjør en solid
faglig innsats i arbeidet med kommuneplan.

Arbeiderpartiet har stilt seg spørsmål om

utkastet fremstår tilstrekkelig tydelige hva gjelder visjon, mål og strategier. Dette i lys av de
store utfordringer og forven t inger t il utvikling som gjelder Ringerike. Slik Arbeiderpartiet ser
det bør nok samfunnsdelen utvikles med mer spisset budskap, retninger og strategier. Dette
er jo et plandokument som er ment å vise verden kurs, vilje og evne til utvikling.

IL{

Kommentar t il saksfrem legget

Det vises til generell kommentar men Arbeiderpartiet vil i tillegg henvise og peke på
konkrete punkter i rådmannens saksfrem legg.
Til beskrivelsen av saken side 224 og konkret til avsnittet:

En kommuneplanperiode er vanligvis 12 år, men perspektivet og konsekvensene er lenger.
Selve samfunnsdelen tar for seg kommuneplan perioden fra i dag og fram mot 2030. Men
ulike scenarier vil også peke på videre muligheter etter 2030.
Arbeiderpartiet oppfatter at samfunnsde len ska l beskrive ønsket samfunnsutvikling og
mener at dette bør gjøres frem t il 2027. Skal man gå videre i å se inn i fremt iden begynner
grunnlaget for å mene noe å bli mer usikkert. Imidlertid mener Arbeiderpartiet at dersom
man velger å se ut over 2027 bør dette fremgå i en egen beskrivende samfunnsdel 2. Slik at
man på den måten tydeligere gjør et skille for utviklingen i 2 faser.
Dette med Kommuneplan er jo uansett gjenstand for revisjon i hver kommunestyreperiode.
Slik at 12 år frem i tid skal planene være revidert av 3 ulike kommunestyrer og hver av dem
har sin selvsagte rett til å foreta revisjon om samfunnsutviklingen.

Telemarksforskning
Arbeiderpartiet registrerer at Te lemarksforskning utarbeider en kommunerapport om
Ringerike. Rapporten skal ta for seg utviklingen i Ringerike når det gjelder næring og
befolkning. Perspektivet er utviklinga fra år 2000 fram til i dag, men også mulighetsrommet
for utvikling frem mot 2030. Det er viktig med faglig forankring også når det gjelder hvordan
samfunnsutviklingen kan forløpe.
Det er bra at man også benytter Telemarksforskning men Arbeiderpartiet vil peke på at det
finnes flere utredninger/referanser i denne forbindelse. Disse anbefales også å benyttes som
underlag. Ikke minst for fremtidsscenarier og muligheter til befolkningsvekst, næringsliv og
arbeidsplasser.
Økonomiske forhold
Arbeiderpartiet vil peke på at målene i kommuneplanen tydeligere bør forankres mot
kommunens behov for inntekter til å betjene tjenesteytingen i årene fremover. Det er dette
perspektivet som bør være samfunnets hovedmotiv for vekst og utvikling. Det gjelder da
verdiskapningen, bedrifter, arbeidsplasser, bosetting nærest arbeidsplassene og
kollektiv/samferdselsløsningen. Det antas å gi best samfunnsøkonomi over tid.

Informasjon og høringer
Arbe iderpartiet vil pe ke på at fo lkevalgte tre nger t id t il å drøfte rådmanne ns ende li ge fors lag
når det fore ligger. Vi dere vil Arbe iderpart iet oppfordre all e po lit iske part ier t il å gi inn sp ill.
Det kan være hensiktsmess ig om planutvalget/ Formannskapet avsatte 1-2 dags møter,
ute lukkende t il å drøfte rådmannens ende li gs fors lag før sluttbehand li ng av
kommunep lan / samfunnsde l i po lit iske organer.

Rå dm ann ens vu rde rin g
Arbeid erpa rt iet er enig med råd mann en i at en re kke spørs mål bør spes if iseres hva gjeld er
attra kt ive og livskraftige lokals sa mf unn. Det er fo r øvrig generelt vikt ig at pl anen fo rankre s
gjennom f ell es fo rstå else og t yd eligh et så langt som mulig.
Arbeid erpartiet mener at betydningen av ny effektive samfe rdsels og transport løsninger må
komme entydig frem. Betydningen må fremføres med troverdige argument er for vekst og
utvikling og hvordan denne skal tilrettelegges for, og ikke minst møtes. Både ambisjonen,
målene og strategien i kommuneplanen bør ta dette som utgangspunkt. Det blir da blant
annet en avveining mellom SSB prognoser i forhold til regionen/kommunens egen vekstambisjon både for befolkningsvekst, næringslivsvekst og arbeidsplasser. Helt konkret
hvordan dekke gapet på en troverdig og gjennomførbar måte.
Det er, slik Arbeiderpartiet ser det at man nå raskt bør komme opp med konkrete vedtak slik
at formelt forankres vilje til utvikling i kommunestyret i Ringerike kommune. Det er til
syvende og sist kun vedtak som gjelder både planen, tiltakene og gjennomføringen. Vedtak
etterspørres i påvirkningsarbeider mot overordnet myndighet. Nødvendigheten av gode
entydige vedtak i alle stadier kan ikke understrekes nok.
Arbeiderpartiet mener at man ikke ensidig bør legge til grunn SSB fremskrevne prognoser og
analyser fra Telemarksforskning. Man bør rett og slett bygge på flere kilder, som tidligere
nevnt. Rambøll rapporten er et eksempel hvor det klart indikeres potensiale for nivå på økt
bosettingskapasitet innenfor dagens sør- nord tangent i Hønefoss. Rapporten er behandlet
politisk og nivået er ikke motsagt fra politisk hold så langt.
Det må jobbes langt mer med å få frem grunnlagsmateriale og faktorer som påvirker forløp
fo r vekst. Arbeiderpartiet mener dette er så vidt viktig for å kunne etablere troverdighet
gjennom realisme at kommunen bør vurdere å engasjere profesjonelle aktører som
supplement til eget fagmiljø . Arbeiderpartiet at svake analyser og handlinger på dette
området kan vise seg å bli kommunens svake punkt i arbeidet med utvikling. Derfor er
robuste grunnlagsargumentasjon og konkrete tiltaksplaner svært viktige. Ikke bare som
verbale føringer om temaene, men med helt konkrete vedtak i politiske organ .

ro
Rådmannens fore løpige utkast datert 01.09.14

Arb eiderp art iet mener innh oldsforteg nelse n f re mstår som et greit ut gangsp unkt og antar at
kap itte l opp byggin gen bl ant ann et baseres på departementets veil edere.
Til kap itte l l
1.1 er av re n infor mat iv kara kter, men kanskje burde plansystemet i t ydeligere grad oppgi
refe ranse t il pl an og bygnin gs loven.
1.2 Er det l. avsnittet om Rin gerike nødvendig?

Til kap itte l 2
Et greit avsnitt rent inform ativt, men likevel noen innspill. Kanskje bø r man peke mer direkte
på sysselsettings forhold og kompetansesituasjonen. Det er av interesse for
samfunnsutviklingen fremover herunder få opplyst hvilket inntektsnivå som gjennomsnittlig
gjør seg gjeldende for kvinner og menn opp mot sammenlignbare. Når man oppgis
arbeidsledighet bør man også oppgi totalt . Det er viktig å vurdere om ikke Fylkesmannens
levevilkår parametere bør medtas da disse er viktige utgangspunkt for planlegging og
målsetting for blant annet folkehelsen.
Til kapittel 3
3.1 greit nok, men her bør betydning av økt inntekt i form av økt bosetting, bedrifter og
arbeidsplasser pekes på. Kommunens handlingsrom ser, mer og mer, ut til å handle om
behov for økte inntekter i alle år fremover. Selvsagt parallelt med kontinuerlig fokus på
styring og kontroll i forhold til optimalisering. Poenget er vel at bærekraften i årene
fremover vil være mer avhengig av økte inntekter en isolert kun kostnadsfokus.
3. 2 også et greit verbal punkt men når man viser til SSB og vesentlig høyere vekst enn
fremskrevne tall, bør man kanskje tone dette argumentet med virkninger av effektiv og nye
samferdsels og kollektivløsninger i og rundt regionsenteret Hønefoss by. Kanskje bør man til
og med sette navn på hvilke prosjekter det handler om. Konkret som mulig bør være et mål.
3. 3 også her mer konkret på samferdsel. Plasseringen av Ringeriksregionen i et nasjonalt og
Østlandet perspektiv og betydning bør beskrives. Ikke minst knutepunktet. Andre avsnitt
fremstår noe misvisende« Ringeriks-banen og utbyggingen avE 16 sør og øst er viktige i
denne sammen heng». Her bør man konkretisere at dette gjelder Øst-Vest forbindelsen via
Hønefoss både for E 16 og Riksvei 7. Videre at dette handler om Øst - Vest via Hønefos og E 16 til Sverige. Ringeriksbanen er en viktig del av mer effektiv bane mellom Bergen og Oslo via
Hønefoss-Sandvika. Husk også riksvei 35 mot Drammen.

Så peker man igjen på et pess imi st isk pe rspe kt iv nemlig at Høn efoss skal ha t ranspo rt syste m
i 2040 slik at region ens konku rra nse kraft er styrket. Dette t idsperspekt ivet bør t on es ned
ell er vas kes bort . Her bør igjen etab lere en mer t yd elig ambi sjon og målsetnin g som er i
sa msvar med Stort ingets ambisjon er. Det bli r lite t roverd ig når man i 2014 presse r på for å
få eta bl ert di sse store pro sj ekte ne ra skt, og sa mt idig nedfe ll er perspekt iver mot 2040 om
samme t ilta le Det kan man gjern e gjøre i KVU arbe ider og maler i den forbin de lse, men de
be høver ikke f remstå an dres ste der i refera nse li ste n t il ko mmun epl anen. Her er det vi kt ig at
trykk et på ut viklin g oppretthold es med re ndyrket argumentasjon. Planen bør ikke form es
slik at den gir ro m for t vil o m hva Ringerike vil, og om hvordan man har te nkte å møte
fre mt iden. M ed andre slik det fre mstår av ut kastet t il plan etterlates et inntrykk av lavt
ambisjon snivå selv om man prøver å si noe ann et andres steder i pl anen.
Til kap itte l 3
3.4 er greit, men husk på levekår indikatoren e slik fylkes mannen forholder seg t il dem spm
måleparametere.
3.5 er for så vidt greit, men kanskje burde man også kvantifisere tallene som gjelder
Ringerike så lang mulig.
3.6 er vel en slags definisjon på begrepet attraktivitet. Dette bør man kvantifisere i
Ringerikes situasjon. Hvor mange bosetter seg, hvor mange bedrifter, og hvor mange
besøkende, hvor mange besøks steder m.v. Hva sier egentlig setningen» Ringerike har et
stort potensiale i å legge til rette for at innflyttere ikke velger å flytte videre ut av
kommunen» Hvem, hva og hvorfor flytter de og hva er konkret innhold i begrepet
potensiale. Hva er planen, og måltallet for befolkningsvekst og populasjon.
Til kapittel 4
Side 9 om visjon og hovedmål har en grei layout. Det kan se ut som om slagordet er utelatt,
men det er vel flere forslag inne om dette. «Ringerike-et bedre sted å være» er dagens ord. l
fortsettelsen bør slagordet søkes mer ambisiøst. Eksempel; Det gode liv i Ringerike m.v ..
Temaene befolkningsvekst, næringsutvikling, by- og lokalsamfunnsutvikling er på en måte
ok. Likevel stilles spørsmål om hvorfor begrepet tettstedsutvikling syntes falt bort. Det kan
synes som om man nå peker i retning av ensidig byutvikling, men samtidig uttrykker noe
annet andre steder i planen.
Et poeng bør kanskje peke på kommunens mål og strategi for egen aktivitet og organisasjon .
Med andre ord hva om kommunens egen interne kraft og utvikling for å kunne servere de
tjenester som er innfor tjenesteytingen. Kommunens strategi for utvikling bør absolutt
kunne være tema i samfunnsdelen. Kanskje uvanlig men likevel et punkt som handler om
samfunnsutvikling.
For øvrig savnes et punkt om kultur som del av et livskraftig og attraktivt samfunn.

4.1 diagrammets inndeling er greit hvor man deler inn i tre mål og strategi angir hvordan.
Det er imidlertid noe diffust når man angir mål for strategien, mer en å gå rette på strategien
rent handlingsmessig. Teksten i de respektive tabeller, bør nok omformuleres og formes mer
konkret beskrivende for den veivalg strategier man skal følge. Kanskje kunne man angitt
mål og definert strategien med slik innledning «av dette følger:».
4.2 handler om næringsutvikling. Her fokuserer nå situasjonen i stor grad på landbruk og
skogbruk. Første avsnitt bør gi en mer presis og dekkende angivelse av nå situasjonen.
Eksempelvis er det feil å si at industrien er basert på råvarer som er i kommunen, grus, jord
og skog. Det ville vært mer riktig og dekkende om man viste til verkstedindustrien og de
høyteknologiske miljøer som knytter seg til denne. Det er et omfattende kompetansemiljø
knyttet t il grunder virksomhet og man bør heller ikke glemme merkantil miljøene samt de
offentlige instanser som HBV, Kartverk/Tinglysning med videre.
l andre avsn itt beskriver man ikke nåtid, men om fortid. På et tidspunkt og for å komme
videre i utviklingen bør man kanskje legge bak seg hva som skjedde for 10-15 år siden.
Heller bør pekes på arbeidsplassene som er, det som skjer rundt disse og fremover. Rett og
slett i sterkere grad få frem optimisme.
Diagrammet har i seg tekster som nær sagt en hver kommune, i Norge og Skandinavia, kan
fremføre både hva gjelder mål og strategier. De verbale og godt formulerte, men spørsmålet
blir jo om disse er tilstrekkelig konkrete for de mål og løsninger (strategiene) som skal lede
kommunen og næringslivet inn mot fremtiden.
Eksempel under mål 2 «Opprettholde og videreutvikle næringsliv og arbeidsplasser basert på
naturressurser i kommunen». Kommunens mål bør vel kanskje først og fremste handle om
aktivt og tilrettelegge for den utvikling næringslivet peker ut. Ser man videre på dette
eksempelet står skrevet under strategi» Hønefoss skal være en motor for næringsutvikling i
regionen» videre står det under mål 2 «landets ledende skogindustrimiljø skal ha sitt
sentrum i Ringerike». Spørsmålet er jo om det er Ringerike eller Hønefoss by som er ment i
denne sammenheng. Uansett burde det kanskje stå at Hønefoss/Ringerike skal
videreutvikles til å bli et sentrum for næringsutvikling i regionen. Om skogindustrimiljø
burde man kanskje løfte teksten til; Ringerike skal videreutvikles til å bli et anerkjent og
ledende senter for innovasjon og forskning for industriell utnyttelse av skogressursene i
Norge.
Et annet eksempel «Virksomheter i Ringerike skal ta et miljø- og samfunnsansvar». Dette
reiser da spørsmål om kommunens egne mål og strategier i en slik sammenheng. Hva er
kommunens konkret tiltak for sin egen aktivitet? Setter kommunen seg i førersete eller
overlater kommunen dette til å gjelde alle andre virksomheter i kommunen?

Alt i alt virker ikke dette dokumentet tilstrekkelig fremtidsrettet og interessant for de som
syntes at kommunen skal sette i en mer aktiv rolle . Faren er at planen blir passiv slik at
heller ikke eventuelle nye bedrifter vil finne noe i dette punktet som inspirerer mer enn i
kommuner ellers. Man må huske at næringspolitikk og tiltrekking av næringsliv skjer i
konkurranse med mange kommuner og regioner. Det som savnes mest er nok likevel at man
i utkastet ikke i tilstrekkelig grad har satt ord på de mål og strategier som faktisk knytter seg
til den betydelige «high- tech» industrien som er i Ringerike og som bygger for fremtiden.
Et viktig spørsmål: Hva mener kommunen og hvilke planer/omfang har man i forhold til

utviklingen på Eggemoen? Bør det fremgå av kommuneplanen, som jo strekker seg over
minst 12 år, med revisjon hvert fjerde år, hva kommunens mål og strategi er i forhold til
industri og flyplassområdet Eggemoen. Er flyaktivitet og eventuell beredskapsaktivitet og
eventuell militæraktivitet noe kommunen ser for seg og i så fall vil tilrettelegge for i planen?
Dette nevnt siden man i et annet punkt eksempelvis staker ut en retning for bio- og
skogprodukter.
4.3 handler om by og lokalsamfunnsutvikling. Dette med lokalsamfunn og tettsted er omtalt
tidligere, og bør sees nærmere på i lys av spørsmålet hva er det egentlig som menes, jfr. nå
beskrivelsen.
Mål og strategi diagrammet kan være greit men det er også her lite spenst og konkret
innhold. Det verbale tar overhånd og stritter i forhold til det enkle og logiske tankerekken;
hvem, hva, hvorfor og hvordan. Eksempelvis mål 3 hvor det heter «helse i alt vi gjør. Lavere
Psykisk og somatisk sykelighet i befolkningen». Deretter fortsetter målformuleringen om
målene for strategiene mer enn om hvordan tiltak og løsninger. Det står riktignok anført et
konkret mål « Ringerike skal i 2030 ligge på topp 10 i Norge med over 50% av markørene i
folkehelseprofilen over landsgjennomsnittet». Spørsmålet blir om dette også uttrykker et
mål for levekårsutviklingen eller om det er to vidt forskjellige bakgrunner og måleparametere.
Eksempel mål 2 «Ringerike skal være et forbilde innen energieffektivisering, bruk av
fornybare energikilder og reduksjon av klimagassutslipp». Under strategi står blant annet
«redusere utslipp fra kommunens egen virksomhet». Hva betyr dette, er det hensiktsmessig
å angi et kvantum på hva det snakkes om og ikke minst hvordan skal man gjøre dette?

Til kapittel 5
Av innledningen fremgår klart at hovedmålene i samfunnsdelen er førende for arealdelen.
Diagrammet er satt opp etter samme mal som de øvrige. Et mål burde kanskje være at man
understreket at utbygging vil tilrettelegges så langt mulig og med avgjørende vekt på de
samfunnsmessige virkninger en utbygging vil føre til. Strategiene/mål om å sette langsiktige

grenser for vekst rund Hønefoss by er interessant, men bør også handle om å definere en
mer vidtrekkende byggrense enn i de senere år. l strategiene ramses det opp flere gode
momenter, men det er vanskelig å se hvor foretrukket materialvalg kommer inn. Om
kommunens egne tjenester heter det at disse skal lokaliseres i områder man ønsker
utvikling. Hvor tydeliggjort er disse områdene og hvor vil man kunne vente at andre
myndigheters valg vil påvirke en slik formulering. Leser man teksten under strategier mål 3
vil man raskt måtte innse at kommunen møter seg selv i døren med tanke på ny vei og bane.
AVSLUTNIN G

Arbeiderpartiet ser at foreliggende notat kan oppleves negativt som følge av sine kritiske
kommentarer. På den annen side er det slik at notatet er definert som et problem og
innspills notat i forhold til rådmannens videre arbeid. Det ligger ingen konkrete
endringsforslag i dette kun innspill i det videre arbeid. Til saken den 16.09.14 har
Arbeiderpartiet forslag til endring av forslag til vedtak
Arbeiderpartiet vil selvsagt i det videre arbeidet og spesielt når saken fremlegges til konkret
realitetsbehandling ut fra saksfremlegg fremført av rådmannen bidra mer konkret til at
kommuneplanen blir et tydelig og forutsigbart dokument. Et dokument som tar i seg det
ambisiøse og som angir strategier for hvordan både nå mål og strekke seg etter ambisjon.
Arbeiderpartiet vil avslutningen vise til side 236 i saksfremlegget. Det gir Telemarksforskning
en skjematisk angivelse av forholdet mellom MÅL, Strategi mål og Strategi.
Slik Arbeiderpartiet forstår dette er uttrykket MÅL knyttet til kommunens overordnede mål
for helhet og tre hovedsatsningsområder. Her mener Arbeiderpartiet at det bør vurderes et
4 område. Nemlig omhandlende kommunens egen organisasjonsutvikling og resursstrategi.
Slik Arbeiderpartiet forstår uttrykket Strategimål knytter dette seg til relevante delmål som i
sum fører til MÅLET. Her peker Arbeiderpartiet på at det kan oppfattes som et diffust skille
mellom strategimål og strategier. Det er hvordan man tenker målene nådd som er det
interessante og som da bør defineres med strategier. Strategimålene bør være mest mulig
kvantifiserbare og dermed mulig å måle oppnådd utvikling i forhold til i planen forløp.
Det er viktig med omtale om det samfunn kommunen ønsker om 4 år, 8 år og 12 år, men
også mot 2040. Videre er det viktig at delmålene har kvantitet i seg og at strategiene for å
nå disse delmålene er tilstrekkelig beskrevne slik at man tydelig kan se helheten i det
utviklingsforløp kommunen arbeider i henhold til.

Ringerike 16. september 2014
Arbeiderpartiets gruppe i Formannskapet

Ringerike - der alle trives
Ringerike er stedetder folk ønskerå bosettesegog bedrifter ønskerå etablereseg.
Hvorfor?
fordi vi leggertil rettefor aktiv bruk av vår fantastiskenatur-og kulturlandskapmedfjell, fjorder,
skogerog storesammenhengende
grøntområder
fordi vi tar folkehelsepåalvor
fordi vi tilretteleggerfor frivillighet
fordi vi satserpåforebyggende- og helsefremmende
arbeid,og trygghetfor alle medspesiellebehov
fordi vi tar naturog klimautfordringenpåalvor
fordi vi harskolerog barnehagermedhøykvalitet hvor utvikling baserersegpåoppdatertkunnskapog
erfaringom hvasomer virkningsfulletiltak
fordi vi haret godtnettav gang-og sykkelveier,dertilbudetskalbli endabedre
fordi vi skalfå et endabedrekollektivtilbud somer medpåå redusereklimautslippetog trafikkeni og
utenfor sentrum
fordi Ringerikeharenspennendehistorieå fortelle, somskal bli mersynlig
fordi vi utvikler et variertboligtilbud for alle
fordi vi tilretteleggerfor et bredttilbud av spennendearbeidsplasser
og ikke minstfordi Hønefossskal
utvikle segsomensjarmerendelevendeby medsmåbykvaliteterkombinertmedstorbyenstilbud
Det er mangesom er engasjerti kommunenog densutvikling. Kommunensskal derfor samarbeidemed organisasjoner,næringslivog enkeltpersonerfor å skape en felles framtidsvisjonfor hvordanRingerikeskal utvikle seg.
For at Ringerikeskalværeet godtstedå bo, måviktige velferdstjenesterværepåplass.
Vi skalgi trygghetfor denenkelte.Det sompregermålenei denneplanenkanoppsummeres
medto ord: kvalitet og
forebygging.Det å nåambisiøsemål er utfordrendemedtankepåbegrensede
økonomiskerammer.
En god forvaltning av våre ressurser,strengøkonomistyring og engasjertemedarbeideremed god kompetanseer
helt avgjørendefor å lykkes.

FIRE GRUNNLEGGENDE FØRINGER
Kommuneplanenskal settemål for Ringerikekommunesfysiske,kulturelle og sosialeutvikling. Som et bakteppe
for, og førendefor dissemålene,er etikk og samfunnsansvar,folkehelse,bærekraftigutvikling og lokaldemokrati
lagt til grunn.
ETIKK OG SAMFUNNSANSVAR
Kommunenskalopptreåpent,oppriktig og profesjonelt og begrunnesinevalg.
Kommunensverdigrunnlagog vedtatteetiskeretningslinjer leggesderfor til grunn ved vårevalg og prioriteringer.
Privatpersoner,frivillige- og ideelleorganisasjon
er samtbedrifterviser samfunnsansvar
er viktig for å skapeet godt
samfunnog for å løsevårefellesutfordringer.
Inkluderendeholdningerog universellutforming av detfysiskemiljø fremmerlivskvalitet for denenkelte og skaper
positiv utvikling av samfunnet.Ringerike kommune må gjennom egen handling vise at vi tar sosiale- og
miljømessigeutfordringerpåalvor. Pådennemåtenkankommunenoppnåtillit og bli entroverdigpåvirkningsaktør.
BRED FOLKEHELSEPLANLEGGING
Befolkningenshelsepåvirkesav mangefaktorer.Innsatsenmåderfor skje gjennomet tverrfaglig samarbeid innadi
kommunen,medandreoffentligeinstanser,arbeidsliv og frivilligheten. God folkehelseskalleggestil grunnog være
en vesentlig faktor for hvilke valg kommunengjør. Beslutningersom påvirker folkehelseskal gis en helhetlig
vurderingog konsekvenserav demskalsynliggjøres.
BÆREKRAFTIG UTVIKLING
Kommunensom tjenesteyter,forvaltningsmyndighetog samfunnsutviklerskal jobbe for reduksjonav det totale
forbruketav ikke fornybareressurser.Vi vil sikreat fornybareressurserforvaltespå en forsvarligmåte.Kommunen
skal ha fokus på forebygging,og tjenesteneskal utformes og økonomienvår skal forvaltes slik at ikke neste
generasjonfår størreutfordringerenndagens.Bærekraftig utvikling skalleggestil grunnog væreenvesentligfaktor
når kommunengjør sinevalg. Beslutningersom påvirker den økologiske,økonomiskeog sosialebærekraften skal
vurderesog konsekvenserskalsynliggjøres.
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LOKALDEMOKRATI
Ringerikekommuneskalleggetil rettefor breddeltakelsei viktige beslutningersomskal taspålokalt nivå.
Vi skalleggevekt påå oppnåenpositiv dialogmellom innbyggere,ansatteog defolkevalgte.
Informasjonom prosesserog mulighetfor medvirkning skalværelett å finne og tilgjengeligfor alle. Kommunens
prosesserskalværeåpne,dokumenterteog sporbare.Kommunaleprosesserskaltilpassesdesomkreverspesiell
tilrettelegging,somf.eks.menneskermednedsattf unksjonsevne,barnog flyktninger.

HELSE OG OMSORG
UTFORDRINGER OG MULIGHETER
Fra ”reparasjon” til forebyggendeog helsefremmendetiltak og tjenester I et fremtidsperspektivmedhøy
befolkningsvekst,begrensetkommuneøkonomiog mangel påtjeneste-ytere,blir kommunensutfordringå prioritere
tiltak og tjenesteri entidlig fasefor å redusereog forebygge”tunge” og kostnadskrevende
tjenester.
Økendeog endredetjenestebehov
I forhold til sammenlignbare
kommunerharRingerikeenbefolkningmedstørreandeleldreog færrei de yngste
aldersklassene.
I følgeSSBsprognoservil aldersgruppa67-79år i 2040være62 % høyereenni 2014og
aldersgruppen80 + vil nestenfordoblesegfra 2014til 2040.
Befolkningenharet lavereutdanningsnivåog laveregjennomsnittsinntekt.
Helseutviklingenvil endresegi takt med demografien i befolkningen.Det vil blant annettrolig væredobbelt så
mange med demensi 2040 som i dag. Kommunenmå derfor hele tiden tilpasse seg de endredebehovenei
samfunnet.
Differensierte botilbud
Å ha et godt botilbud i kommunener viktig. Spesielt når vi ser på forventet befolkningsvekstog kommunens
utvikling med flere eldre, vanskeligstiltebarne-familier, flyktninger og personermed rusproblemerog psykiske
lidelser. Dette må håndterespå lik linje med resten av kommunenstjenestetilbud.Ringerike ønskeren vellykket
integreringfor alle dissegruppene.En forutsetning, og et grunnleggendelevekårsgode,er tilgang til bolig. Boligen
er utgangspunktetfor deltakelsei samfunnet.
Arbeid og aktivitetstilbud
Arbeid er et annetgrunnleggendelevekårsgode,og ogsåen forutsetningfor en vellykket integrering.Kommunen
trenger en strategi for å tilrettelegge for arbeids- og aktivitetstilbud som er meningsfylte og som bidrar til
verdiskapningfor samfunnet.Arbeidslivetskrav til kompetanseog effektivitet, kan medføreat storegrupperfaller
utenfor.For mangesosialhjelpsmottakere
motivererøkonomisksosialhjelpi liten gradtil egeninnsats,og kan i sin
ytterstekonsekvensvirke klient differensierendeog lite helsefremmende.Introduksjonsordningen
er det viktigste
virkemiddeletfor kvalifiseringav nyankomneflyktningerog deresfamilie.
Potensialetsomligger i frivillighet
Ensomhetog sosial isolasjon medførerofte tap av helse. Derfor er det viktig å reduseredennehelserisikoen.
Kommunenshelse-og omsorgstjenester
kanikke erstatte detsosialekontaktbehovet.Frivillig innsatsvil herværeen
viktig bidragsyter.
Teknologi og nye arbeidsmetoderi helse-og omsorgstjenestene
Ulike scenarierskissererat behovetfor helse-og omsorgstjenester
er økendei fremtiden,utenat dette kandekkesav
tilstrekkelig antall helsepersonell.Ved å ta i bruk mulighetenesom nye arbeidsmetoderog ny teknologi gir, kan
kommunenutvikle endamereffektivetjenester.
Tilgang på tilstrekkelig personellmed nødvendigkompetanse
Denstoreøkningeni behovfor personell,vil inntre mellom2020og 2030.Det anslåsat detprimærtvil bli mangel
påhelsefagarbeidere
og til delssykepleiere.Samhandlingsreformenleggernyekrav til kommunenfår
ansvarsområder
og oppgaversomkreverkompetansepåpasientsikkerhet,
behandlingsforløp,brukermedvirkning og
informasjons-og kommunikasjonsteknologi
(IKT). Det vil ogsåbli nødvendigå byggekompetansepåfolkehelse,
forebygging,tidlig innsats,ulike lavterskeltilbudog velferdsteknologi.
MÅLSETTINGER OG STRATEGIER
Vi vil prioritere forebyggende- og helsefremmendetiltak og tjenester
• å gjørefysisk aktivitet tilgjengeligfor alle
• å satsepåskade-og ulykkesforebyggende
arbeid
• å vektleggeaktiv og målrettetbruk av rehabilitering
Vi vil forebyggelivsstilsykdommer
• å økekunnskapenom egenhelsehosfolk flest
• å arbeidefor å utjevnesosialeforskjeller
• å skaffekunnskapom forekomstav livsstilsyk-dommer og tilretteleggetiltak for risikogrupper
• å formidle kunnskapom helsefremmingoverforrisikogrupper
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Vi vil til enhver tid ha et helse-og omsorgstjenestetilbud somdekker innbyggernesnødvendigebehovfor
tjenester
• å tilretteleggetjenesteneslik at innbyggernekanbo lengstmulig i egethjem
• å leggetil rettefor velferdsteknologisomdekkerdenenkeltesbehovgjennomalle livsfaser
• å gjøreinnbyggernekjent medinnholdeti og nivå et påvårehelse-og omsorgstjenester
• å slippebrukernetil medderesprioriteringerog valg
• å hatryggeog forutsigbarepasientforløp
Vi vil tilrettelegge boliger somfremmer egen-omsorg for beboerne
• å byggeeller sikreutbyggingav alternativeboformer i kommunen
• å samarbeidemedprivateog offentligeaktørerfor å sikrefokuspåegenomsorgi boligplanlegging
• å sikreat ulike gruppersboligbehovvurderesi arealplanleggingen
Vi vil utvikle arbeids- og aktivitetstilbud til de somikke kan nyttiggjøre segdet ordinære arbeidstilbudet i
samfunnet
• å tilretteleggearbeids-og aktivitetstilbudsomfremmeregenaktivitetog egenmestring
• å utvikle enstrategihvor måleter arbeids-og aktivitetstilbudsomer meningsfyltefor individet og
medførerverdiskapningfor samfunnet
Vi vil ha større andel faglærte i helse-og omsorgstjenestene
• å ha en kompetanseplanfor alle tjenesteområdene
som er basertpå ny faglig kunnskap,og viten om
endringi pasient/brukergrupper
• å ansettefaglærtei ledigestillinger
• å tilby størrestillinger
Vi vil ha mer effektiv og målrettet bruk av kompetansentil høyskoleutdannede
• å definereog formidle hvilke oppgaverkommunenforventerat disseskalløse
• å ansvarliggjøre,verdsetteog synliggjørekompetansenderes
• å samarbeideproaktivtmedutdannings-institusjonen
e
Vi vil utvikle potensialetog styrke samarbeidetmed frivillige organisasjoner
• å inviteretil dialogmedalle frivillige organisas
joner ”Hva kanderebidramed?– Hva kanvi utvikle i
fellesskap?Hva kanvi samarbeideom?”
Vi vil ta i bruk ny teknologi og nye arbeidsmetoderi helse-og omsorgstjenestene
at vi setterprioriteringog bruk av ny teknologiinn i et system
• å sikreat tjenesteutøveren
harmoderneog utprøvdeteknologiskeverktøyi dendirektetjenesteytingen
• at tjenesteutøveren
hardennødvendigekompetansenfor bruk av verktøyet,og er oppdatertpånye
arbeidsmetoder

OPPVEKST
UTFORDRINGER OG MULIGHETER
Likeverdig og høy kvalitet på alt arbeid med barn og unge
Likeverdighetog høy kvalitet er områdervi heletidenmå jobbemed.Det somdefineressomhøy kvalitet i dag,er
ikke nødvendigvishøy kvalitet om noenår. For å opprettholdehøy kvalitet over tid, må vi hele tiden ta i bruk ny
kunnskap.
Forebyggingog tidlig innsats
Bådei et samfunnsøkonomiskog i et individ perspektiv er det bedreå forebyggeenn å behandle.Ved behov for
opplæringog/ellerbehandling,bør vi startesåtidlig sommulig etterat enutfordringer identifisert.
Robuste og kostnadseffektive barnehager, skoler og hjelpetjenester, tilpasset befolkningens vekst og
sammensetning
Prognosenetilsier bådebefolkningsvekstog mulig endretbefolkningssammensetning.
Dennekunnskapenmådettas
hensyntil medtankepå fremtidig organisering.For å få bestmulige tjenesterog tilbud ut av de tildelte midlene,er
detnødvendigå drifte enhetenesåfunksjoneltog kostnadseffektivtsommulig.
Godt helsetilbud til barn og unge,forankret i folkehelseperspektivet
Et godthelsetilbudtil barnog ungeer et viktig forebyggendetiltak. God helsehosbarnog ungeer viktig bådefor de
detgjelderog i et samfunnsøkonomisk
perspektiv.
Varierte fritidstilbud hvor alle barn og unge– uavhengigav bakgrunn og kjønn – deltar.
Godefritidstilbud – til alle grupperav barnog unge– kanhaenforebyggendeeffekt. Meningsfullefritidstilbud har
ogsåenegenverdimedtankepåtrivsel og livskvalitet. Variasjoni tilbudeneer derforviktig for å nå ut til alle
grupperav barnog unge.
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MÅLSETTINGER OG STRATEGIER
Vi vil sikre likeverdig og høy kvalitet på alt arbeid med barn og unge
å baserearbeidetpåoppdatertkunnskapog erfaring om hvasomer virkningsfulletiltak
• å byggesolidefagmiljøer
• å sikreat foreldrefår relevantkompetanseheving
tilpassetdetenkeltebarn
• å sikrealle barnet godtlæringsmiljøog elevergodelæringsresultater
Vi vil prioritere forebygging og tidlig innsats
Det skalskjegjennom:
• å prioritereforebyggendetiltak
• å settei gangmedtiltak sårasktsommulig etterat enutfordringer avdekket
• å anvendevirkningsfulletiltak og metoder
Vi vil sikre robuste og kostnadseffektivebarnehager, skoler og hjelpetjenester, tilpasset befolkningens vekst
og sammensetning
• å utvikle enhelhetligbarnehage-og skolestruktur,medtilpassedehjelpetjenester
• å arbeidefor trygghet,tilhørighetog godeopp-vekstvilkår for alle barnog unge
Vi vil leggetil rette for at barn og ungefår delta i planleggingog påvirke beslutninger
• å sikresystemerfor medvirkning
• å utvikle godepåvirkningsarenaer
for barnog unge
• å leggetil rettefor at alle grupperav barnog ungedeltarpådissearenaene
• å styrkesamarbeidetmedungdomsrådet
Vi vil sikre et godt helsetilbud til barn og unge,forankret i folkehelseperspektivet
• å utvikle et godtsomatiskog psykiskhelsetilbudtil barnog unge,bådeforebyggendeog behandlende
Vi vil sikre et variert fritidstilbud hvor alle barn og unge– uavhengigav bakgrunn og kjønn – kan delta
• å kartleggebarnog ungesbruk av – og behovfor – fritidsaktiviteter
• å utvikle tilpassedetilbud for barnog ungesomikke haregnedetilbud i dag
• å tilby ulike aktiviteter– ogsådesmaletilbudene

FRITID, KULTUR OG IDRETT
UTFORDRINGER OG MULIGHETER
Ringerikeharet rikt forenings-og organisasjonsli
v, og i kommunensoversikter detregistrertca.150 lag og
foreninger.I Norgeutgjørfrivilligheten over100 milliarder i verdiskaping,og 48 % av befolkningagjør eninnsatsi
detfrivillige. En aktiv frivillig sektorer grunnleggendefor et attraktivtog livskraftig lokalsamfunn,og deltakelsei
segselver brafor helsa.Frivillig arbeidgir gevinst bådefor densomgir og densommottartjenesten.Kommunens
rolle er å væreentilrettelegger.Samspillmellomkommuneog frivillighet bidrartil gjensidiglæring.
Mangel på fysisk aktivitet i befolkningen
Gjennomsnittsnordmannen
er i dag langt mindre aktiv enn Helsedirektoratetsanbefalingom minimum 30 min
daglig moderataktivitet for voksneog 60 min daglig moderataktivitet for unge.Regjeringensfolkehelsemelding
sier følgende:”Nordmennhar genereltgod helse,men vi står nå overfor nye utfordringer.Globaletrender, som vi
ogsåser i Norge, viser en utvikling med økendeovervekt og fedme,livsstilssykdommerog psykiskeproblemer.
Dettekan få avgjørendebetydningfor befolkningenshelsefremover.”Økt aktivitet er enviktig faktor for å motvirke
denneutviklingen.
Frivilligheten og kommunen
Det å ha vennerog kunneværemedi et fellesskapbetyr myefor folks trivsel og helse.Pålandsbasisbidrar 48 % av
befolkningenmedfrivillig arbeidog minst80 % av befolkningener medlemi minst en organisasjon.50 % av disse
igjen definerersegselvsomaktivemedlemmer.Frivillighetener enavgjørendefaktor i Ringerikekommune.Derfor
er detviktig å leggeforholdenetil retteslik at frivilligheten får godevilkår og utvikler segpåegnepremisser.
Bredde og mangfold i kulturtilbudet
Et variert kulturtilbud påvirkerfysisk og psykiskhelsei alle aldersgrupper.Kulturell dannelseer en forutsetningfor
demokratiog samhold,og aktiv deltakelseer viktig for høy livskvalitet og et godt lokalsamfunn.Godemuligheter
for å deltaaktivt forutsetterforutsigbarog langsiktig støttetil lag, organisasjonerog frivillige samtet mangfoldigog
inkluderendetilbud sommøterallesbehov.
Møteplasser
Kultur- og idrettsarenaene
er viktige offentligemøteplasser.Entendeer i bysentrumeller i vårelokalsentre.
De tradisjonellemøteplassene
måvidereutviklesog suppleresmednye arenaersomsamletopplevessomattraktive,
inkluderendeog tilrettelagtefor økt mangfold.
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MÅLSETTINGER OG STRATEGIER
Vi vil ha innbyggeresomaktivt deltar innenfor områdenefritid, kultur og fysiskeaktivitet
• å leggetil rettefor at fritid, kultur- og fysisk aktivitet skalværelett tilgjengeligfor alle
• å leggetil rettefor utvikling av arenaermedhøykvalitet
• å leggetil rettefor at flere brukersykkelbådei jobb og fritid
• å støtteuorganisertungdom,somikke ønskerfasterammerrundtsineaktiviteter
Vi vil væreen kommune somspiller en aktiv rolle ovenfor de frivillige
• at frivilligheten i Ringerikeskalopplevegodevilkår og forutsigbaretilskuddsordninger
• at kommunensbidragtil frivilligheten prioriterertiltak for barnog unge
• at kommunenharenaktiv tilretteleggerfunksjonog bidrartil et sterktog aktivt frivilliglighetsmilj ø
Vi vil væreen attraktiv by somivaretar vår historiske identitet
• å værelangsiktigeog forutsigbarei utviklingenav dethistoriskeRingerike
• å brukeforskningog kompetansesomutgangs-punktfor å fremheveog formidle vår historiskearv
Vi vil væreen kommune med godemøteplasserder folk bor
• å utvikle møteplasserog kulturarenaersom legger til rette for å utnytte engasjement,kompetanseog
kreativitet
• godemøteplassersomskalbidra til engodby- og tettstedsutvikling
• tilretteleggemøteplassene
slik at barnog ungesbehov for utfoldelseskjerpåderesegnepremisser
Vi vil væreen kommune med bredde og mangfold i kulturtilbudet
• å sikreforutsigbareog langsiktigerammevilkårfor kultur-, idrett- og friluftsliv
• å leggetil rettefor at flest mulig kanfinne sin aktivitet,sitt tilbud og sineopplevelsersombidrar til god
fysisk og psykiskhelse
• å prioriteretiltak sombidrar til at vi skaperog deler,formidler og oppleversammenmedandremennesker
og i mindregradhverfor oss

NÆRINGSUTVIKLING
Ringerikeer enkommunebasertpåarbeidsplasser
innenindustri,landbruk,handel,kontorog tjenesteyting.
Ringerikeharsterketradisjonersomlandbrukskommu
ne,og harfortsattet aktivt landbruk.Industriener basertpå
råvarersomer i kommunen;grus,jord og skog.Ringerikeer fylkets størstejord- og skogkommune.Hønefosshar
langetradisjonersomhandelsbyfor et stortomland. Ringerikeer ogsåenhyttekommune.
SomentradisjonellindustrikommuneharRingerikeværtgjennomenbetydeligomstilling etterår 2000.Det har
værtennedgangi arbeidsplasser
i tilknytning til forsvaretog enrekkeindustribedrifter.I Hønefoss
-områdeter det
ca.11 700arbeidsplasser.
Høgskoleni Buskerudog Vestfold (HBV) er enstorressursfor regionen.
MÅLSETTINGER OG STRATEGIER
Vi vil ha et bred tilbud av arbeidsplasserog vekst i antall arbeidsplassersom minimum samsvarerdet
behovetbefolkningsvekstenkrever
• å få flere arbeidsplasser
innenkunnskapsbaserte
og tjenesteytende
virksomheter.
• å tilretteleggingfor etableringog videreutviklingav småog mellomstorebedrifter.
• å leggetil rettefor at landbruksnæringen
i Ringerike opprettholdesfor å sikrematproduksjonog bedre
utnyttelseav lokalprodusertmat
• at landetsledendeskogindustrimiljøskalhasitt sentrumi Ringerike.
• å hafokuspågründerskapog veksti nyetablertebedrifter bedredialogog et tetteresamarbeidmellom
kommuneog næringsliv• å bidra til at ”tradisjonell industri” harrom for å utvikle slik et globalisert
markedkrever
• å satsepånæringsutviklingmedutgangspunkti eksisterendenæringsområder.
• å markedsføreRingerikesomet godtstedå drive næring, bo og arbeide.
Vi vil tilrettelegge for varierte næringsarealergjennomrobust arealplanlegging
• å væreenforutsigbarutviklingsaktøri samhandling
en mednæringslivet.Forutsigbarog effektiv plan-og
byggesaksbehandling.
• opprettetverrfagligeteamsommøterinitiativ fra innbyggereog lokalsamfunn
• tilretteleggetilstrekkeligenæringsarealer
medgodarbeidsdeling,somivaretaret bredtspekterav
næringsvirksomhet
gjennomå tilretteleggefor at areal-og transportkrevendenæringerkanflytte til
regionalenæringsområdereller næringsområder
utenfor sentrumsområdetderadkomstener god
• å tilretteleggefor arbeidsintensivevirksomheteri tilknytning til sentrumog eksisterendeog fremtidige
kollektivknutepunkt
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Vi vil at Hønefossskal væreregionensledendehandelsby og ha et sentrum der det er attraktivt å driv e
handel - og servicenæring
• tett samarbeidmedhandels-og serverings-næringen
og deresforeninger,slik at detblir merattraktivt og
lønnsomtå drive handelog serveringi sentrum
• samarbeidemedgårdeiere,handels-og servicenæring
enom enfremtidsrettetog positiv byutvikling
• bedretrafikk forholdenei sentrumog fortsatttilr etteleggefor godeparkeringsforhold
• lokaliseredetaljvarehandel(spesialforretninger,
serviceforretninger,showroomfor netthandelog
engroshandelog lignende)til bysentrum/lokalsentrene
Vi vil tiltrekke osskompetent arbeidskraft
• skalsomvertskommunemedvirketil utvikling av HBV og devideregåendeskolene.
• væreenattraktivtbo- og arbeidsstedhvor deter lett for innflyttereå finne segtil rette
• gi språkopplæringog bidratil godintegreringav innflytterefra utlandet
• økesamhandlingmellomskoleog næringsliv– for å bidra til rekrutteringog innovasjoni næringslivet.
• Kommunenskalfokuserepålederkompetanse,
og vedlikeholdog utvikling av kompetansegjennomgode
lederteam.
Vi vil leggetil rette for vekst i reiselivsnæringen
• reiseliveti regionenskalvidereutviklesblantannet medutgangspunkti historie,naturog kultur.
• tett samarbeidmedreiselivsaktørene
for å økt markedsføringog salgav eksisterendereiselivsprodukte
r
• arbeidemålrettetmedutvikling av nyereiselivs-produkter
• bidratil å synliggjøreog videreutviklekultur, sport, kursog konferansetilbudet
Vi skal væreen aktiv bidragsyter til et godt regionalt og interkommunalt samarbeidom næringsutvikling
• Hønefossskalværeenmotorfor næringsutviklingi regionen.
• samarbeidom felles,koordinertog offensivinnsatsrettetmot eksisterendeog potensiellebedrifter
• samarbeidom profesjonelldialogmednæringslivetpå vegneav regionenog formidling av ønsker,behov
og anneninformasjonbeggeveier
• aktivt synliggjøreet helhetligtilbud av attraktive næringsområder,
amtdeltakelseog bidragi regionale og
interkommunalefora

SAMFERDSEL, AREALDISPONERING, BY- OG LOKALSAMFUNN
Livskraftigelokalsamfunner enforutsetningfor at Hønefosskanværeenmotori samfunnsutviklingaog bidra til
utvikling og vekst.Effektiv arealdisponeringbetyrat arealeneforvaltespåenhensiktsmessig
og realistisk måte.
Mål og strategieri dettekapitteletbyggeropp under hovedmålenei samfunnsdelen,
og er førendefor arealdelen.
Godekommunikasjonsløsninger
er nødvendigfor å utnytte Ringeriksregionens
potensial,og enforutsetning for å
realiserevekstambisjonene.
Ringeriksbanenog utbygging av E16sørog øster viktige i dennesammenhen
g. Disse
prosjektenevil redusereavstandog reisetidtil Oslo og Gardermoenkraftig. Dettevil økeregionensattraktivitet både
nårdetgjelderbosted,bedrift og besøk.
ArbeidetmedKVU (konseptvalgutredning)
for transportsystemeti Hønefoss-området(Ringerikspakke)skal bidra
til et miljøvennligog effektivt transportsystem
i Hønefossområdet.
MÅLSETTINGER OG STRATEGIER
Vi vil ha et levende,trygt, historisk og miljøvennlig Hønefoss,somer et samlingsstedfor Ringerikes - og
regionensbefolkning
• å tilretteleggefor fortettingi og nærsentrum,slik at flere kanbo og jobbeder
• å tilretteleggefor fotgjengere,syklisterog kollektiv-trafikk i og gjennomsentrum
• å ivaretabyenshistoriskeidentitetgjennomkart-leggingav verdierog økt kunnskapsgrunnlag
for å kunne
vurdereutviklingsmulighetene
• å utformefunksjonelleog attraktivebyrom.
• å videreutviklebysentrumsgrønnestrukturog ta vare påviktige kulturminner
• å forebyggekriminalitet, radikaliseringog voldelig ekstremisme
Vi vil ha en by- og tettstedsutforming somfremmer livskvalitet og folkehelse
• å sikreog videreutviklegrønnekorridorerog forbindelseslinjerfor gåendeog syklendefra by- og tettsteder
ut til viktige friluftsområder
• å sikregodtilgangpåområderfor rekreasjonog lek.
• å bevare,videreutvikleog hevekvalitetenpågrønne områderi by og tettsteder
• å sikreubebygdearealeri strandsonenfor allmennheten
• å tilretteleggefor et variertboligmarkedslik at by og tettstederblir sammensattav envariert befolkning
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Vi vil ha en bærekraftig forvaltning av miljø, kult ur- og naturkvaliteter og arealer
• Ringerikeskalværeet forbilde innenenergieffektivisering,bruk av fornybareenergikilderog
reduksjonav klimagassutslipp.
• at dyrket- og dyrkbarmarkkun skalkunneomdisponeresi områdersomer forhåndsavklartgjennom
RPBA og kommuneplanens
arealdel
• å verneom og sikredyrkaog dyrkbarmarkfor fremtidige generasjoner
• høyutnyttelseog arealeffektivitetvedfortetting,transformasjonog vedutbyggingpånyearealer
• å settebestemmelser
i egneplanerog gjennomannenlovgivning for sikreengodøkologiskog kjemisk
vannkvalitetog for ikke settevannforekomstene
i risiko
• å redusereavrenningfra landbrukog enkeltutslippfra bolig- og næringsbebyggelse
• kartleggeog verdsetteviktige naturområderog landskapsprofiler,slik at dissekanvernesgjennom
utarbeidelseav arealdelen
• å økegjenvinningsandelen
og gjenbruk,samtminskeressursforbruket
• å fortsetteå miljøfyrtårnsertifisereprivatebedrifter og offentligeinstanser
• å redusereenergiforbruketog klimagassutslippene
f ra kommunalebyggog anlegg
• å brukemiljøvennligdrivstoff i alle lokalbusserog alle kommunaletjenestebiler
Vi vil ha effektive, trafikksikre og robuste transportløsninger
• å etablerenytt hovedveisystemfor Hønefoss.
• å tilretteleggefor fotgjengere,syklisterog kollektivtrafikk i og gjennomsentrum,samtpåsentrale
hovedstrekningermellomsentrumog lokalsentrene.
• at arbeidsintensivevirksomheterleggesi og nærbysentrumog i lokalsentremedgodkollektiv-dekning.
• å lokaliserevirksomhetersomgenerertungtransporttil områdermedgodtilgjengelighettil hovedvegne
tt
og/ellerjernbane.
• Utvikle et nytt stasjonsområde
for Ringeriksbanen.
Vi vil reduserebilbruk og økekollektivandelen og andelengåendeog syklende
• å videreutvikleHønefosssomsykkelby
• å etablereflere innfartsparkeringertilknytte engod kollektivdekning
• boligfortettingskalskjei og nærbysentrum,i lokalsentresamtvedeksisterendeog framtidige
kollektivknutepunkter.
Vi vil ha et robust samfunn somtar høydefor fremtidige klimautfordringer og somer godt forberedt på
uventedehendelser
• godhåndteringav overvannog fokuspåforebyggendetiltak
• planleggingog utbyggingsomtar hensyntil forventet klimautvikling
• økt kunnskapsgrunnlag
om flomsoner,kvikkleiresonerog springflosomdannergrunnlagfor å iverksette
hensiktsmessige
avbøtendetiltak
• å gjennomførefasteøvelserderoffentligevirksomheterog privatevirksomhetersamarbeider
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Ringerike kommune
Miljø og areal
v/Grethe Tollefsen

12.10.14
Innspill til kommuneplanens samfunnsdel
Det vises til redegjørelse for arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel gitt i
formannskapets møte 16.09.14. Det ble gitt oppfordring til at de politiske partiene om å
komme med innspill i forkant av at planen ferdigstilles og legges ut på høring. Frist for
innspill ble satt til 15.10.14.
Ringerike Senterparti vil først gi honnør til administrasjonen for det store arbeidet som er lagt
ned i planverket så langt. Vi setter videre pris på at involveringen av de politiske partiene.
Ringerike Senterparti vil peke på følgende forhold av betydning.
Sterkt jordvern
Ringerike har lange tradisjoner med å produsere mat, og være en stor landbrukskommune.
Målsettingen må være å hindre nedbygging av disse arealene. Landbrukslandskapene er også
viktig del av Ringerikes uttrykk. Det er særlig viktig at jordbruksarealene gis et sterkt vern
både når det gjelder utvidelse av byen, og ved anleggelse av nye boligområder.
Ringerike Senterparti mener Ringerike kommune må blir en foregangskommune når det
gjelder å legge til rette for vekst, samtidig som man praktiserer en sterkt jordvern.
Gode lokalsamfunn
I planverket er det pekt på noen prioriterte lokalsamfunn som skal ha særlig oppmerksomhet
ved tettstedsutvikling. Vi vil peke på at dette ikke må legge begrensninger på muligheten til å
utvikle steder som Ask, Veme og Åsa mm, som er områder som kan være attraktive
bosettingsområder. Kommunen må videre legge til rette for at kommunale tjenester blir gitt i
disse områdene.
Frivilligheten
Ringerikssamfunnet er tuftet på et stort frivillig engasjement. Det er viktig at det frivillige
Ringerike gis en sentral plass i kommuneplanens samfunnsdel.
Vi imøteser resultatet av arbeidet.
Med vennlig hilsen
Hans-Petter Aasen
Gruppeleder

Ringerike Senterparti

RINGERIKE KOMMUNE

Notat
Saknr.
13/4385-11

Løpenr.
21811/14

Arkivkode
140

Dato
11.09.2014

RAPPORT FRA GJESTEBUD
ved revisjon av kommuneplanen
20.08.2014
Vedlagt følger:
1. Informasjonsskriv som ble sendt til gjestebudvertene.
2. Hjelpespørsmål og referatmal.
3. Referater fra gjestebudene, 6 stk.

INNLEDNING
I forbindelse med revisjon av kommuneplaneninviter te kommunen til gjennomføring av
gjestebudvinteren 2013/2014.Dennerapporten oppsummerer prosessog innspill somer
kommet.
Hva er gjestebud?
Gjestebuder enmetodefor medvirkningsomer utarbeidaav Svelvik kommune.Gjestebud
innebærerat engasjertepersoneri alle lag av befolkningablir kontaktaav kommunenog spurt
om å væregjestebudsverter.
Vertenarrangereret gjestebudhjemmehossegselv(eller et annet
egnasted)for sinevennerog bekjente.
Bruk av rapporten
I gjestebudene
somer arrangerti Ringerikeble temaerknyttatil kommuneplanendiskutert.
Oppsummeringav diskusjonener rapporterti et referat til kommunen.Tilbakemeldingenefra
gjestebudene
skalbrukesi arbeidetmedå utformeoverordnamål og strategieri
kommuneplanens
samfunnsdel,og eventueltarealdelenog andreplanerog andre
sammenhenger
derdeter aktuelt.
Det kom inn totalt 6 gjestebudreferat
(vedlagt).Referateneer oppsummertsamlai denne
rapporten,somvil følgedenpolitiskesakentil formannskapetnårforslagtil visjon, mål og
strategierskalbehandles.Rapportenblir publisertpåkommunensnettside,og sendttil hver
enkeltgjestebudvert,RingerikesbladsamtNorskinstitutt for by- og regionalforskningog
Telemarksforskning.
Kommunensmål for gjestebudene
1. Ønskermedvirkningfra samfunnsengasjerte
menneskersomofte ikke gir innspill i
ordinæreplanprosesser.
Planprosesser
opplevesofte somkrevendeog lite tilgjengelig.
2. Ønskertilbakemeldingerpåsatsingsområdene
i kommuneplanarbeidet.
3. Skapeøkt engasjementog et størreeierskaptil planenei befolkninga.
Målgrupper
Et av målenemedgjestebuder å nådesomofte ikke gir innspill i ordinæreplanprosesser.
Dissevil vi någjennomå brukeengasjertemenneske
r i befolkningasomgjestebudsverter.
Ut fra dettesamtsatsingsområdene
i planarbeidetog folkehelsemeldingaharkommunen
definertnoenviktige målgrupper:
• Frivillige, kultur, idrett, utsatte/ensomme/
arbeidsledige,småbarnsforeldre,
pendlere,
barnog ungdom,risikoutsattebarnog unge,familier somer brukereav helse-og
omsorgstjenester,
eldre/seniorer/pårørende,
studenter (bådeutflytta studenterog
studenteri Hønefoss),innflyttereog gründere.
• Det børværespredningi gjestebudene
nårdetgjelder geografi,alderog kjønn.
Representanter
for næringslivetinviteresikke spesielt til å deltai gjestebudet,dadisse
involveresi planarbeideti egenreferansegruppe
samt at deharinteresseorganisasjoner
som
gir innspill vedordinærehøringer.
Rekruttering av gjestebudverter
Kommuneninvitertetil å deltapågjestebudgjennomannonseringog oppslagi Ringerikes
blad,påkommunensinternett-og facebooksider.I tillegg ble gjestebudverter
forespurt
direkte.Frivillighetssentralenarrangerteegetgjestebudog invitertetil dettei sitt nyhetsskriv.
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OPPSUMMERINGAV INNSPILLFRAGJESTEBUDENE
Tema

Innspill

BEFOLKNINGSUTVIKLING

Det bestemed Ringerike:
•

Rikt kulturliv i utvikling.

•

Nærhettil detmeste.
-

Sentraltift. Oslo og Gardermoen.

-

"En time til alt vi kanønskeoss".

-

Sentralt- samtidiglandet.

•

Rekreasjonsmuligheter.
Natur,sommerog vinter, fjord, skog,
utfartsmuligheter.Godemuligheterfor aktivitet.

•

Fontenehussomer her hvis enfår bruk for det.

•

Intimt sentrum.

•

Mangfold.

Ønsker for Ringerike i framtida:
•

•

Gjørekommunenattraktivå flytte til.
-

Leggetil rettefor godebomiljø og bolyst.

-

Attraktive boområderog tilgjengeligeboliger.

-

Kunnebyggesjøl eller kjøpeferdig.

-

Byggeklaretomterog leilighetsutbygging.

-

Byggeboligersomalle har rådtil.

-

ROBEK minusfor potensielleinnflyttere.

Tjenestetilbud:
-

Full barnehagedekning
og godeskoler– gjør kommunen attraktiv.

-

Godeldreomsorg.

•

Et brakultur- og uteliv. Leggetil rettefor gründereinnenkultur.

•

Holdningerog omdømme:
-

"Kom somdu er, bli enav oss,mengjør gjernenoemedoss".

-

Vi måbli flinkere til å framsnakkeog settepris på hverandre.

-

Skapeeierskapfor innbyggernetil byenog distriktet.

-

Holdningsskapende
arbeidblantinnbyggerne>skape
godeambassadører.

•

En trygg by.

•

Opplevelseri sentrumgir et levendesentrum.Mer å gjørefor barnefamilier,
opplevelseri sentrumsomikke kosterpenger.

•

Bevarenaturperlerog rekreasjonsmuligheter:
-

Leggetil rettefor nyeinnbyggere,menikke ødeleggeområdenesom
gjør detattraktivt å bo heri dag.Ønskerat framtidige innbyggereskalfå
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like gode vilkår for rekreasjon- og idrettsliv.
•

NÆRINGSUTVIKLING

Legge til rette for blågrønne strukturer i lokalmiljøene. Dette skaper
trivsel og bidrar til fysisk aktivitet.

Tilgjengelighet og samferdsel:
-

Ringeriksbane og E16 - utnytte mulighetene!

-

Ringeriksbane, men ikke på bekostning av veg.

-

Vegforbindelser, særlig mot Oslo og østover, videreføre
omkjøringsvegen over Eggemoen mot Jevnaker.

-

Utvikling av kollektivtilbud.

-

Få avklart hvor fv35 forbi Tyristrand skal gå.

•

Styrke næringsutvikling.

•

Fokus på folkehelse, her kreves langsiktige mål.

•

Gang- og sykkelveier til alle skolene.

•

Utvikle urbane miljøer med krav til kvalitet. Det bør etableres en
utviklingspolitikk for kommunens definerte/ prioriterte tettsteder.

Hva bør Ringerike satse på?
•

Treklyngen. Utnytte trelast – vi er midt i råstoffet!

•

Oppfølging av de som dropper ut av videregående.

•

Være på hugget hvis det åpnes for lærlingeplasser rett fra ungdomsskolen.

•

Yrkeskompetansen blir viktig framover, med tanke på lokalsamfunns evne til
å utvikle næringsliv slik at vi ikke blir så avhengige av å pendle langt.

•

Satse på høgskolen så vi får mulighet til å ta høyere utdanning:
-

Bidra til at den kan utvikle et sterkt hovedfelt.

-

Tettere samarbeid mellom høgskolen og næringsliv.

-

Bygge studentboliger.

•

Lage en "Ringeriksmodell" andre kan lære av.

•

Beholde handel i sentrum.

•

Øke skatteinngangen.

•

Flere arbeidsplasser. Kultur og reiseliv:
-

Ringerike må profileres bedre. Sette Ringerike på kartet.

-

Turistkontor, informasjon, skilting for gangturister.

-

Beliggenheten mellom Blaafarveverket, glassverket, Kistefos.

-

Reklamere for Hønefoss som jugendby. Sikre den gamle bebyggelsen.

-

Guidede byvandringsturer.

-

Små gallerier. Riddergaarden.

-

Hønefoss kirke vil bli et signalbygg, må støttes økonomisk.

-

Styrke biblioteket, utvide åpningstid.
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-

Markere 50 år som storkommune.

Hvordan øke viljen til næringsutvikling?

HENSIKTSMESSIG
BRUK AV
AREALER

•

Spre optimisme. Gode holdninger må komme fra "oven" og spres i
befolkninga. Kommunale signaler om at dette er et satsingsområde.

•

Det må være enkelt å finne ut hvor en får hjelp med ideer:
-

Hjelpekapasitet som kan møtes innen rimelig tid.

-

Etablere faglig sterk kompetanseenhet til å veilede gründere (samarbeide
med andre aktører, f.eks. RNF).

-

Økonomisk veiledning.

•

Offentlig og privat samarbeid.

•

Legge til rette for nyskaping og tilflytting av næring.

Gode måter å utnytte arealene på:
•

Langsiktig planlegging.

•

Vilje og mot til å ta avgjørelser.

•

Grøntarealer i sentrum:

•

-

Rive Kefasbygget og fjern parkering ved bussgata. Lage grønn lunge
med sitteplasser, uterestaurant, skøytebane m.m.

-

Lag PR for grønne lunger og ta vare på områdene.

-

Utnytte elva bedre. Elvelangs. Sti fra Petersøya til Schjongslunden.

Friområder:
-

Sikre større arealer som fortsatt er LNF-områder.

-

Varsomhet med å redusere friarealer.

-

Ta vare på grønne lunger der folk bor. Tilgjengelighet til turområder.

-

Med fortetting i Hønefoss blir god tilgang til friluftsområder rundt byen
svært viktig.

•

Bybrua er en flaskehals. Ny bilbru/vei trengs.

•

Bedre forhold for syklister.

•

Bedre offentlig kommunikasjon.

•

Parkering:

•

-

Pendlerparkeringer ut av sentrum > frigjør arealer.

-

Parkeringer under bakken > frigjør arealer.

Boligutbygging:
-

Bygge byen mot sør.

-

Konsentrert.

-

Krakstadmarka med gang/sykkelbro til Schjongstangen (alt. Støalandet.)

-

Vær varsom med å ødelegge boligområder med industri.
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•

Grender/tettsteder/bydeler med rom for utbygging av service vil redusere
biltrafikk.

•

Sentrum:

•

•

-

Jobbe for levende sentrum. Tomme lokaler er ikke bra.

-

Kvalitativ god utvikling av sentrumsområder: Mangfold i botilbud og
lokalt næringsliv, god arealutnyttelse, korte avstander til viktige
tjenestetilbud, fokus på trivsel. Prioritere boligbygging i gang- og
sykkelavstand til skoler og andre viktige målpunkt.

Spare arealressursene på moene:
-

Hvervenmoen, Prestmoen, Tolpinrudmoen, Kilemoen, Hensmoen,
Hovsmarka og Eggemoen.

-

Nærrekreasjonsområder av uvurderlig verdi - folkehelse, friluftsliv,
idrett, identitet og attraktivitet.

-

Store deler av moene er berørt av utbygging/inngrep som vil redusere
verdien. Når noen av moene mister sin verdi, blir gjenværende områder
desto viktigere å bevare som friluftsområder. Med veksten som det
legges opp til i regionen er tilgang til rekreasjonsområder enda viktigere.

-

Ønsker at kommunen gjør klare valg ift. å bevare det som er igjen.

-

Kommunen må stille strenge krav til arealbruk, og at grøntkorridorer og
stier opprettholdes i størst mulig grad når næringsutvikling skjer.

-

Ha en kartbase som kontinuerlig gir oversikt over moene med stier,
parkeringer osv. som brukes aktivt i arealplanleggingen.

Næringen må sjøl ha et ønske om å sette minst mulig fotavtrykk.
-

Kommunen bør stille strenge krav, og på den måten tiltrekke seg
bedrifter med gode holdninger som er opptatt av nærmiljø og egen
arealbruk.

-

Det er en fordel for en bedrift å ha attraktive friluftsområder rundt seg,
samt å ha et godt forhold til naboer som bruker moene.

-

For hver daa utvidelse av grustak tilbakeføres tilsvarende areal til
friluftsområde. Et kompenserende tiltak av stor betydning for nærmiljø.

Tiltak:
•

Forskjønne sentrum med grøntarealer og nye boliger.

•

Flere gravfelt, også flerkulturelle.

•

Næringsutbygging på Hensmoen, Moldvald, Kilemoen og Eggemoen.

•

Meieriområdet egner seg bedre til bolig enn industri.

•

Utvikle Veien kulturminnepark.

•

Utvikle området ved Nordre park og Glatvedt.

•

Utvikling av Røssholmstranda som turistmål, med hotell, cruise.

•

Vikinglandsby ved Øyangen, fokus på norsk kultur og historie.

•

Videreutvikle Ringkollen som skiarena.
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EVALUERING

•

Morsomt,læreriktog spennende.
Interessantog nytenkendeopplegg.

•

Positivt at våretankerkangi påfyll til enkommuneplanprosess.

•

Fin form hvor alle kanbidra medsitt. Fleretør å snakke.

•

Pratengikk lett. Engasjertdiskusjon.Over3 timer langdiskusjon!

•

Stortemne,kanskjekunnevi hattflere gjestebudmedfærreting på
agendaenhvergang.

•

Honnørtil kommunensomprøverå få folk engasjertog bidra i planarbeidet.

OG DIVERSE

•

Bra om kommunenutvikler oppleggetfor å engasjereinnbyggerei
planprosessen.
Vanskeligå holdesegtil hjelpespørsmålene.
Lett å ta tak i temaersomligger
lengerfram i prosessen.

•

Viktig å invitere"de rettepersonene".

•

Stortengasjementkangjøredetkrevendeå ledeog refereremøtet.

•

Det folkelige politiskeengasjementet
kunneværtstørre/bedre.Kommunens
strategiskeplanleggingbøromfattedenpolitiske styringsmodellen.

•

Deltar gjernei prosessenmedå utarbeideenvisjon for kommunenog valg
av strategier/satsingsområder.
Planarbeidbøri framtidafokuseremerpå
formuleringav kommunensvisjon, somgrunnlagfor strategivalg.Det må
skillesmellomslagordog visjon. Visjon måstrekkeseglengerenn
kommuneplanperioden.

•

Kommunenmåta varepåsineansatte,slik at deter attraktivt å bådebo og
jobbei kommunen.

•

Viktig medstortingsrepresentant
fra Ringerike.

•

Kommunensmåleggetil rettefor at Frivilligsentralen driftes viderelike
godtsomi dag.

AVSLUTTENDEKOMMENTAR
Vi takkerfor innsatsenfra gjestebudverterog deltakere.Vi harfått mangenyttigeinnspill som
vi tar medossviderei planarbeidet.Gjestebuder enny erfaringfor Ringerikekommune,og
detkanværeaktueltå videreutviklemetodenog bruke deni flere sammenhenger
senere.
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1.

INNLEDNING

1.1

Bakgrunn

Kommunestyretvedtok28.06.12kommunalplanstrategifor Ringerike.Her ble detfastsattat
samfunnsdelen
skullerevideresog arealplanenmedbestemmelserskulleoppdaterestil ny
planlov.I formannskapets
møte02.10.12ble detvedtatt å starteoppfullstendigrevideringav
gjeldendekommuneplan.Med bakgrunni detteble detsatti gangenrevideringav den
vedtatteplanstrategien.Revidertplanstrategible vedtatti kommunestyret20.06.13,i samme
møtesomplanprogrammetfor kommuneplanrevisjonen
ble fastsatt.
Satsingsområdene
fram mot 2015skal,i følgeplanstrategien,værebefolkningsvekst,styrket
næringsgrunnlag
og effektiv arealdisponering.
Planprogramfor fullstendigrevisjonav
kommuneplanfor Ringerikekommunetil perioden2013– 2025,byggeroppom detre
satsingsområdene
og tar utgangspunkti gjeldendekommuneplan.
Forslagtil planprogramble sendtpåhøringog lagt ut til offentlig ettersynsamtidigmed
varselom oppstartav planarbeidet.Planprogrammetskalligge til grunnfor revideringenav
kommuneplanen.

1.2

Avgrensning av planen

Kommuneplanens
samfunnsdelog arealdelmedbestemme
lserer viktige styringsverktøy.Ny,
revidertplanstrategiforeslårenfullstendigrevideringav gjeldendekommuneplanog
planprogrammettar utgangspunkti dette.Dettevil innebære:
•
•

•
•
•

Revisjonav samfunnsdelen.
Revisjonav gjeldendearealdelmedbestemmelser.
Det kanlageskartutsnittav det
juridiskeplankarteti størremålestokkfor å få framdetaljersomellersville bli borte
vedbruk av ordinærmålestokk.
Å oppdatereplankartog bestemmelser
iht. plan-og bygningslovenav 2008.
Kommunaleforskrifter og vedtektergitt medhjemmeli plan-og bygningslovenskal
innarbeidesi kommuneplanbestemmelsene,
jf. pbl. § 34-29. ledd.
Områdenesomdekkesav nylig vedtattkommunedelplanfor Ådalsfjellatasikke opp
til revisjonnå.Kommunedelplanen
ble vedtattav kommunestyret30.06.2011.Det tas
siktepåå innlemmevedtattkommunedelplanfor Ådalsfjella i dennyearealdelen.Den
ferdig revidertearealdelenvil dermedomfattealle kommunensarealer.

Innsatseni revideringenskalfokuseresmot mål og tiltak somer nødvendigefor å realisereen
ambisjonom sterkereveksti befolkningog næringsliv og effektiv arealdisponering,
herunder
nyesamferdselsløsninger.

1.3

Dagens situasjon

Kommuneplanenfor Ringerikefor perioden2007– 2019 ble vedtatti 30.08.07og gjelder
inntil ny, revidertplanblir vedtatt.
Kommunedelplanfor Ådalsfjellable vedtattav kommunestyret30.06.11.
Kommunalplanstrategifor perioden2012– 2015ble vedtattav kommunestyret28.06.12,og
revideresvåren2013.
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2.

RAMMEROGPREMISSERFORPLANARBEIDET

2.1

Nasjonale føringer

Regjeringavedtokvedkongeligresolusjon24.06.11nasjonaleforventningertil regionalog
kommunalplanleggingetterplan-og bygningsloven(Miljøverndepartementets
rundskrivT1497).Hensiktenmedforventningeneer å gjøreplanleggingamålrettaog bidratil at nasjonale
interesserblir ivaretatt.Forventningsdokumentet
er fulgt oppi planstrategien,og skalvidere
leggestil grunni deoppfølgendeplanprosessene.
Hovedtemaene
i nasjonaleforventningerer:
•

Klima og energi

•

By- og tettstedsutvikling

•

Samferdselog infrastruktur

•

Verdiskapingog næringsutvikling

•

Natur,kulturmiljø og landskap

•

Helse,livskvalitet og oppvekstmiljø

I tillegg til nasjonaleforventningerer detenrekke lover,forskrifter, stortingsmeldinger,
rundskrivog retningslinjersomkommunenmåforholde segtil. Det visesogsåtil
Fylkesmanneni Buskerudsin uttalelsetil planprogrammet,datert07.05.13,hvor detnevnes
enrekkeføringersomskalfølgesoppi detvidereplanarbeidet.
Gjeldendearealpolitiskenasjonaleføringerframgårav St.meld.nr. 26 (2006-2007)
Regjeringensmiljøpolitikk og riketsmiljøtilstand:
- Arealpolitikkenbådenasjonaltog lokalt skalleggetil rettefor redusertutslippav
klimagasser.
- Arealplanleggingenskalbidra til å redusereklimaendringenestrusselmotliv, helse
og materielleverdier,samtsamfunnsviktigefunksjoner og infrastruktur.
- Transportpolitikkeni byområdeneskalbidra til reduserteklimagassutslipp,bedre
bymiljøog helseog økttilgjengelighetfor alle.
- Byerog tettstederskalutviklesslik at miljø, livskvalitetog helsefremmesgjennomgod
stedsformingog boligkvalitet,tilgjengeligeutearealer medhøykvalitetog
sammenhengende
grønnstrukturermedgodeforbindelser til omkringliggende
naturområder.
- Miljøkvaliteteri landskapetskalbevaresog styrkes gjennomøktkunnskapomverdier
og bevisstplanleggingog arealpolitikk.
- Årlig omdisponeringav demestverdifullejordressurseneskalhalveresinnen2010.
- Fritidsbebyggelseskallokaliseresog utformesmedvektpå landskap,miljøverdier,
ressursbrukog estetikk.
- Strandsonenskalbevaressomet natur- og friluftsområdetilgjengeligfor alle.
- Vassdrageneskalforvaltesgjennomhelhetligarealpolitikk somsikrer
vassdragslandskap,
vassdragsbelterog vannressurser
.

2.2

Regionale føringer

Kommunensplanleggingskalbidratil å fremmemålene for regionalutvikling slik deer
formulerti regionalplanstrategifor Buskerud2013-2016,vedtattav fylkestingeti Buskerud
06.12.2012.
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2.3

Kommunale føringer og Ringerikes plansystem

Kommunendriver enårlig rullering av budsjett,handlingsdelmedøkonomiplan,
virksomhetsplaner,
regnskapsrapporter
og årsmelding. Dissegir innspill til detstore4-årige
planhjuletderkommunalplanstrategiangirhvilke delerav kommuneplanleggingen
somskal
videreføreseller revideres.Samtidigsomplanstrategienangirplanbehovetinnenforalle
virksomhetenei kommuneni tidsrammenfor valgperioden.
Det overordnedeplansystemeti kommunenkanillustreresslik figurenunderviser.

Figur: Illustrasjonav kommunensoverordnedeplansystem

Plan-og bygningslovenkreverat kommunestyretminst enganghvervalgperiodevedtaren
kommunalplanstrategi.Detteskalskjesenestinnenett år etterkonstituering.
Dernester detkrav om at kommunenskalhaensamlet kommuneplansomomfatter
samfunnsdelmedhandlingsdelog arealdel.Det er ikke krav om at kommuneplanenskal
revidereshvertfjerdeår, slik gammelplanlovla opp til. Kommunenleggerpremissenefor
revideringenav kommuneplanenselv gjennomplanstrategien.
Satsingsområdene
i planstrategienfor Ringerikeer befolkningsvekst,styrketnæringsgrunnlag
og effektiv arealdisponering.Ringerikekommuneharmangestoreplanutfordringersommå
finne sin løsningi revidertarealdel.Denkonkretearealplanleggingen
skalbyggepåde
prinsippersomblir utviklet gjennomtemautredninge
neog vedtattsomføringer.Når
kommuneplanens
arealdeler vedtattvil dennefølgesoppgjennomdetaljerte
reguleringsplaner.
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3.

VISJONOGUTVIKLINGSMÅLFORRINGERIKE

3.1

Visjon

Ringerikeharenvisjon i dag:Ringerike– et bedrestedå være.
Dennevisjonenharkommunenhattsidenårtusenskiftet. En ny visjon skal utviklesgjennom
et samarbeidmedkommunensinnbyggere.Det er i kommuneplanenssamfunnsdelny visjon,
nyemål og strategierskal behandlesog vedtas.

3.2

Overordnede mål ved planarbeidet

Kommuneplanenskalværeet utviklings- og styringsverktøypåkort og langsikt. Denskal
skapeforutsigbarhetog klarerammerfor kommuneorganisasjonen,kommunensnæringsliv,
kommunensinnbyggereog andrebrukereav kommunensvirksomheterog arealer.
Utfordringeneom langsiktigog bærekraftigutvikling vil krevefokusogsåpåfolkehelseog
behovfor størreøkonomiskhandlefrihetfor kommunen. Folkehelseaspektet
skalmedtassom
grunnlagfor alt planarbeid.

4.

UTVIKLINGSMULIGHETERFORRINGERIKE

4.1

Fokus på satsingsområdene

Det er behovfor å reviderekommuneplaneni trådmed desatsingsområdene
og ambisjonenei
planstrategien.Fokusskalværepåsatsingsområdene
befolkningsvekst,styrket
næringsgrunnlag
og effektiv arealdisponering.

4.2

Utviklingsprinsipper

for befolknings- og næring sutvikling.

Hvilke vekstambisjonerRingerikekommuneskal planleggefor og hvilke virkemidlersom
skaltasi bruk for å nådisseambisjonene,mådrøftesog avklaresi samfunnsdelen.
Arealdelen
medbestemmelser
skal avspeiledearealbehovsomskal til for å imøtekommeønsket
utvikling. Videremåbehovetfor tilretteleggingspilles inn til kommunenshandlingsdelog
økonomiplan.
For å stimuleretil befolkningsvekster detviktig å sepået bredtspekterav virkemidler.Det er
nylig utarbeidetflere rapportersomspiller inn i diskusjonenom hvilke virkemidlersom
kommunenkanta i bruk. Fortettingspotensialet
for Hønefossby og temautredningen
Livskraftigelokalsamfunner drøftetigjennomog konklusjonerherfratrekkesinn i arbeidet
medrevideringav kommuneplanen.
Konklusjonerfra Livskraftigelokalsamfunnvil bidratil å
definereutviklingspotensialet.
Næringslivetetablerersegderkompetansener.Kompetansearbeidstakere
prioritereret godt
bomiljø mednødvendigservice,skoler/barnehager,
kultur, tilgjengeligefriluftsområderog
nærområder,blå/grønne/gråstrukturer,sosialemøteplasserog gjernetilgangpåbymiljø.
Folkehelsemeldingen
gir premisserfor ønsketkvalitet påplanarbeidenefor utvikling.
Styrketnæringsgrunnlag
er enmålsettingfor kommunen.Tilrettelegginghandlerom deulike
næringenesforhold og krav til lokalisering,avstanderog transport,egneteområderog mye
merspesifiktfor deenkeltenæringer.Dettegir fordringeri å finne attraktivelokaliseringerfor
næringslivet,samtidigsomarealbehovtil næringslivet måbalanseresmot andrearealformål.
Godplanlegging,spesieltarealplanlegging,er et verktøybådefor å sikregodebomiljø og
nødvendigforutsigbarhetfor investorerog næringslivet.
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Det skalutarbeidesoverordnedemål og strategierfor følgendeinnsatsområder:
a. Befolkningsvekstog boligutbyggingsstrategi
b. Prinsipperfor næringslivsutvikling
c. Effektiv arealdisponering
Det måutarbeidesenstrategifor langsiktigarealbruk. I arealdelenmådetsettesav
tilstrekkeligarealtil nyebyggeområder.Det måvurderesom detskalinnarbeides
bestemmelser
om spredtutbyggingi LNF-områder.Kort oppsummertvil deviktigste
fokusområdenei arbeidetmedarealdelenvære:
- Nærmereavgrensningav eksisterendeog nyebyggeområder.
- Tilretteleggingav arealtil bolig.
- Tilretteleggingav arealtil næring,herunderspesielt ressursavhengige
næringer
- Tilretteleggingav arealtil offentlig infrastruktur/tjenester:herunder
helse/sykehjem/omsorgsboliger,
skolerog barnehagerog utvidelserav gravplasser.
- Prioriteringav viktige frilufts- og naturområder.

4.3.

Utredninger og planer med innvirkning på kommu neplanen
Handels-og byutviklingsanalyse: Hønefossby er i utvikling og vekstog deter
behovfor å utarbeideenstrategifor videreutvikling. Bakgrunnenfor analysenvar
blantannetønskerom handeli randsonenetil byen.Analysenserpåhandel-og
byutvikling i sammenheng.
Analysenble behandleti kommunestyret13.12.12,sak
142/12,og skalværeet innspill til viderekommuneplanlegging.
Ringeriksregionenmot 2030:Rådetfor Ringeriksregionenhartatt initiativ til
utredningersomkvantifisererregionensvekstpotens
ial somgrunnlagfor offensive
utviklingsstrategierog synliggjøresamferdselspros
jektenesbetydningfor vekstog
utvikling. Utredningenegir viktige innspill til revisjon av kommuneplanen.
Fortettingsanalyse
for Hønefoss,Nesbakkenog Vik samtBy- og stedsutviklingi
Ringeriksregionen2030er vedtattsominnspill til kommuneplanleggingen.
Regionalplanstrategi for Buskerud 2013-2016: Strategiensierat detskalutarbeides
enregionalareal-og transportstrategisomvil erstattefylkesdelplanfor handel,service
og senterstruktur.Planlagtoppstarter annethalvår 2013og fullføring i løpetav 2015.
Ringerikevil gi innspill til dettearbeidetnårdet inviterestil det.De utførteanalysene
somer nevntovenfor,samtkommuneplanarbeidet
vil dannebakgrunnfor innspillet.
Samferdsel:Endrainfrastrukturfor samferdselvil gi nyemuligheterfor Ringerikeog
heleregionen.StortingetskalvedtaNTP 18.06.13.Regjeringala fram sitt forslagi
april. Her inngårE16Eggemoen-Olumog E16Bjørum-Skaret,samtmidler til oppstart
av Ringeriksbanen.I tillegg er detavsattmidler til "helhetligebymiljøavtaler"og
"belønningsordningen
for bedrekollektivtransportog mindrebilbruk i byområdene".
Dissemidleneskalfordelestil ulike byområder.Det er dennebeslutningenom
finansieringKVU (konseptvalgutredning)
for transportsystemeti Hønefoss-området
skaldannegrunnlagfor. Viktige planprosesser
er i gangfor E16fram mot Hønefoss
og fra Eggemoenmot Gardermoen.Her vil dettrolig foreliggeplanløsningersomkan
implementeresi kommuneplanen.
Det er satti ganget arbeidmeden
sykkelkartleggingi Hønefossog deter startetoppet arbeidmedenkommunal
hovedplanfor veg.
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Livskraftige lokalsamfunn: Livskraftig by og lokalsamfunni bydeler,tettsteder,
grenderog bygderer enforutsetningfor at Hønefoss kanværeenmotori
samfunnsutviklingenog bidratil ønsketutvikling. Formannskapet
behandla
Livskraftigelokalsamfunn14.05.13.Kartleggingasernærmerepåhvilke funksjoner
somfinnesi 17 definertelokalsamfunni Ringerike.Notatetfra NIBR inneholder
statistiskmaterialeom befolkningsutviklingog bosettingsmønster.
Dettegir nyttig
kunnskapom hvordankommunenssentresamspillerog drarnytteav hverandre,og gir
viktige innspill til kommuneplanarbeidet
og dannerpremisserfor utvelgelseav nye
arealforslagtil utvikling i Ringerike.
Folkehelsemeldingen2012-2030:Folkehelsemeldingen
beskriverbehovog
utfordringer,og skal fungeresomet strategiskdokumentsomdannergrunnlagfor at
framtidigefolkehelsetiltaki kommunenblir helhetlige, konkreteog synlige.Et
overordnetmål er å spreengasjementom folkehelse.Folkehelsemeldingen
ble vedtatt
somretningsgivendefor periodenfram til våren2015 i kommunestyret21.02.13.Mål,
visjonerog føringeri meldingenskalinnarbeidesi handlingsprogram,
kommuneplan
og styringssystemer
i kommunen.
Energi & Klimaplan ble vedtatti kommunestyret02.12.10og skaltasmedi det
strategiskearbeidetmedrevisjonav kommuneplan.
Støy: Rådmannenharforsøktå starteoppenoverordnakartleggingav støyi
Hønefoss-området,
mendettevil trolig ikke bli gjennomførti denneperioden.Det
finnesi dagnoekartleggingav støysonerfor Hønefossi kommunenskartløsning.Støy
vil væreendel av vurderingeni konsekvensutrednin
g og ROS-analyseav innspill til
arealbruk.Støyog fraværav støyvil ogsåværeaktuelt i arbeidetmedkartleggingav
bynærefriluftsområder.
Mineralske råstoffer: All byggingog infrastrukturer avhengigav byggeråstoffer,og
deter stortbehovfor tilgangpå grusog pukk i åra framover.I Ringerikedetenrekke
uttakav mineralskeråstoffer,herunderbyggeråstoffenepukk, sandog grus.Barenoen
av disseer vist i gjeldendearealdelmedtilhørende bestemmelser.
Ny minerallov
innebærernyekrav pådetteområdet.En temautredn
ing om mineralskeråstoffervil
bli prioritert i dennerevideringen.Slik næringsvirksomhetgenererstøy,støvog
utslipp,og deter viktig mineralskeressurservurderesi et langsiktigperspektiv.
Nødvendigeområderfor uttakmåsikresfor å unngåarealkonflikterog økt utslipp.
Det måavklaresom deter behovfor å sikrearealertil uttakav mineralskeråstoffer
utoverdetsomer avsatti gjeldendekommuneplan,og hvor dettebørvære.Mineralske
råstoffervil inngåi arealregnskapet
somskalutarbeides.Det måavklareshvilke
overordnakrav sombørstillesi kommuneplanenfor masseuttakfor å sikre
nødvendigehensyntil miljø og samfunn.
Bynærefriluftsområder : For å væreattraktivfor nyeboligsøkendeer fril uftsliv og
grønnstrukturervesentligekvalitetersomvektlegges i valg av boligområde.En
oversiktog enanalyseav bynærefriluftsområdervil kunnegi viktige innspill til
arealdelen.Det skalprioritereså gjennomføreentemautredningom bynære
friluftsområder.I etterkantav dettevil detvurderesom grønnplakatskalrevideresog
utvidesmedresultateneav kartleggingaav bynærefriluftsområder.Hvordandette
eventueltskalinnarbeidesi kommuneplanenvil vi kommetilbaketil.
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Gravplassutredning: Det er utarbeidaenutredningom gravplasseri Ringerike,som
redegjørfor dagenssituasjonog hvor behoveneer. Utredningahartre hovedtemaer:
utvidelser/utnyttelse,
tro- og livssynssamfunnog bevaringsplan.Utredningaer vedtatt
i formannskapet12.02.13somet innspill til arbeidet medrevisjonav kommuneplanen,
samtannetarbeidi forbindelsemedforvaltningav Ringerikesgravplasser.
Jordpolitisk arealvurdering (JAV): JAV ble vedtatt13.04.94,og harværtet godt
styringsverktøyog lagt til rettefor enlangsiktigstrategifor brukenav
landbruksarealer
i kommunen.JAV harværtførendefor kommunens
omdisponeringspolitikk,og er i aktiv bruk nårdet gjelderspørsmålsomomhandler
arealbruk.Det er behovfor enrevideringav JAV.
Kulturminnevern : Utførteregistreringeri Hønefossby skalbearbeidesog vurderes
samlasomkulturmiljø. Det skalforeslåsbestemmels
er somregulererbrukenav disse
områdene.Resultateneskal fremmessominnspill til kommuneplanenmedforslagtil
hensynssoner.
Samfunnssikkerhet: Sivilbeskyttelsesloven
kapittelV stadfesterdenkommunale
beredskapsplikten,
og § 14 påleggerkommunenenkartleggingspliktgjennomrisikoog sårbarhetsanalyse
(ROS).ROS-analyseiht. sivilbeskyttelsesloven
er under
utarbeidelse,menharforeløpigikke værttil politisk behandling.Dennevil ligge til
grunnfor kommunensplanlegging.Viderevil samfunnssikkerhetværeendel av
vurderingenei planarbeidetog et utredningstemai enhverplansak.I samfunnsdelen
skaldetutarbeidesoverordnamål og strategierfor arealbruk,og hervil
samfunnssikkerhet
kunneværeet av temaene.Samfunnssikkerhetvil ogsåværeet av
silingskriterienei vurderingenav innspill til arealdelen,og detvil gjennomføresen
ROS-analysepådeenkelteinnspillenesomgårvidere og skalkonsekvensutredes.
Områdermedpotensiellfarefor flom, erosjonog skredblir innarbeidasom
hensynssoner
i kommuneplanens
arealdelog tilknyttes bestemmelser
om videre
utredningeller krav om tilstrekkeligsikkerhet.NVE harutarbeidaflomsonekartfor
StorelvagjennomHønefoss.I tillegg harNVE tilgjengeliget grovmaska
aktsomhetskartfor flom somkommunenkanfå testeut. Det visestil NVEs prinsipp
for vurderingav naturfarepåulike plannivå:
- Kommuneplan
: potensiellfareskal væreidentifisert.
- Reguleringsplan
: reell fareskalværeutredet.
- Byggesak
:
tilfredsstillendesikkerhetskalværedokumentert.
Barn og unge: Det visestil Folkehelsemeldingen
for Ringerikesom ble vedtatt
21.02.13.Her er enav visjonene"Ringerike– bestfor barn".Meldingainneholderen
rekkemål og tiltak sombyggeroppundervisjonen.Med bakgrunni dettevil barnbli
et viktig temai kommunensplanarbeidframover.Det blir viktig å hafokuspåforhold
somkanpåvirkebarnsoppvekstmiljø.Det visestil planprogrammets
kapittel6.2 hvor
detgjøresnærmereredefor oppleggfor medvirkningog involveringav barnog ungei
kommuneplanprosessen.
Barnharrett til lek og frit id, og nårdetgjelderarealbruk
ivaretasdetteblantanneti planbestemmelser
medkrav om opparbeidingav
lekearealer.Registreringav barnetråkker enegenmetodikksomkanværegodt
redskapi ulike planarbeider.Barnetråkkskalgjennomførespåskolenei deprioriterte
områdene,jf. sakom Livskraftigelokalsamfunn.
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4.4

Gamle reguleringsplaner som vurderes opphevet

I Ringerikeog spesielti Hønefosser detflere meget gamlereguleringsplanersomikke er
hensiktsmessige
styringsverktøyi dagenssituasjon.En reguleringsplaner gyldig til dener
opphevet,eller overlappetav ny reguleringsplan.Opphevingkan gjøressomendel av
kommuneplanprosessen,
menmanmådafølgeregleneom opphevingi plan-og
bygningsloven§ 12-14:Ved opphevingav reguleringsplanergjeldersammebestemmelser
somfor utarbeidingav ny plan.Det betyrat detmåvarslesslik detgjøresi
reguleringsplanprosesser.
Ved sluttbehandlingav kommuneplanenkanreguleringsplanene
opphevesgjennomet fellesvedtak.
Det skalvurdereså opphevenoenav deeldstereguleringsplanene
i Ringerike.Det må
utarbeideset oversiktskartsomviseraktuelleområderog enliste overplanersomdet
vurdereså oppheve.Videremådetvarslesoppstartav detteplanarbeidet.Dettebørogsåvære
endel av informasjonensomgis påfolkemøterog ved annenmedvirkningi løpetav
planprosessen.
Konsekvensene
av opphevingskal vurderes.For eksempelkanen
reguleringsplansikreviktige grøntområder,selvom planenellerser utbygd.Prosessen
med
opphevingav gamleplanervil kunnegåuavhengigav kommuneplanarbeidet
slik at
framdriftenav kommuneplanenopprettholdes.

4.5

Mulig arealendring fra byggeområde til LNFR

I engjennomgangav arealkartetskaldetseespågamle utbyggingsområder
somkantrekkes
inn og få tilbakearealformålLNFR (landbruks-,natur- og friluftsformål samtreindrift).
Utbyggingsområdene
skal vurderesut fra gjeldendearealpolitikk, utbyggingsstrategier
samt
arealregnskapet
somskalutarbeides.Konsekvensene
av å endreformål måutredes.Endringer
i kommuneplanens
arealbruk,for eksempeltilbakeføring av byggeområdetil LNFR-område
kanskjeutenat grunneiereeller andresomharinteresseri at områdetblir beholdtsom
byggeområdeharkrav påerstatningfor verdiforringelseav eiendommen(jf.
Miljøverndepartementets
veilederT1491s. 31).

11

5.

KONSEKVENSUTREDNING

5.1 Krav om planprogram og konsekvensutredning
Ved varselom oppstartfor planersomkanhavesentlig virkningerfor miljø og samfunnskal
detutarbeideset planprogramsomgrunnlagfor planarbeidet.Planprogrammetskalbeskrive
oppleggfor informasjonog medvirkning,spesielti forhold til gruppersomantaså bli særlig
berørt.Planprogramfor overordneteplanerskalavklarerammerog premisserog klargjøre
formåletmedplanarbeidet.Planprogrammetskalværetilpassetomfangetav og nivåetpå
planarbeidetog deproblemstillingerplanarbeideter mentå omfatte.Programmetskal
beskrivehvilke utbyggingsstrategier
og alternativer somvil bli vurdertog antatte
problemstillingersomvil bli belyst,herunderutredningersomansesnødvendigefor å gi et
godtbeslutningsgrunnlag.
I forskrift om konsekvensutredninger
etterplan-og bygningslovener detnormaltikke krav
om konsekvensutredning
(KU) nårsamfunnsdelen
av kommuneplanenskalutarbeides.Kravet
slårinn i forhold til kommuneplanens
arealdel(jf. § 2 b).

5.2 Forhold som skal utredes
Påkommuneplannivåer detsærligvirkningeneav foreslåtteutbyggingsstrategier
og av de
samledevirkningerav planensarealendringersomskal utredes.
Men ogsåalle nyeområderfor utbygging,samtformålsendringav eksisterendebyggeområder
måutredes.Omfangetav utredningeneavhengerblantannetav områdetsstørrelse,
konfliktnivå og omfangetav virkninger.KU måredegjørefor hvilke alternativersomer
vurdertog hvordandissevil påvirkeplanenskonsekvenserfor miljø, naturressurser
og
samfunn,samtenbegrunnelsefor valg av alternativ.
Utredningskravetomfatter:
- Nye områderavsatttil utbyggingsformål
- Endretutbyggingsformål
- Åpning for spredtbebyggelsei LNFR-områder
- Endringi utfyllendebestemmelser
sommedførerendring av rammer,for eksempel
utnyttingsgrad,funksjonskravosv.
Det skalredegjørefor hvordanplanforslagetfølgeroppog ivaretarnasjonaleog regionale
planer,retningslinjerog miljømål. Det skalsomendel av planarbeidetredegjøresfor hvordan
naturmangfoldlovens
forvaltningsmålfor naturtyper,økosystemerog arteri §§ 4 og 5 og
prinsippenefor offentlig beslutningstakingi §§ 8-12 er vurdertog fulgt opp.
UtredningeneskaldokumenteressomensamlaKU for kommuneplan,mendetvil ogsåbli
utarbeidaet dokumentsomviserhvordanhvertenkelt innspill er utreda.Utredningeneskal i
hovedsakbaseresegpåeksisterendekunnskapinnenfor hverttemai lista i kapittel5.3.
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5.3 Temaer i konsekvensutredningen
Ut fra innspilletsart kanfølgendetemainngåi konsekvensutredningen:
(Alle innspill somskalkonsekvensutredes
sjekkesi forhold til lista)
1. Forholdettil nasjonaleog regionaleføringer
2. Forholdettil kommunensmål, strategierog planer,herunderblantannet:
a. Gjeldendeplanstrategiog kommuneplan
b. Prioriterteområderfor utvikling (jf. sakerom Livskraftigelokalsamfunn,
Handels-og byanalysen,Ringeriksregionenmot 2030)
3. Landbruk,herunderjordvern
4. Folkehelse
5. Risiko- og sårbarhet(flom, skred,radon,ulykker, forurensning,strålingm.m.)
6. Grønnstruktur,idrett og friluftsliv
7. Naturmangfold
8. Kulturvern
9. Landskap
10. Vannog vassdrag
11. Forurensning(luft, vannog jord)
12. Klima (energiog transport)
13. Bomiljø/kvalitet
14. Barnog unge
15. Universellutforming
16. Trafikksikkerhet
17. Samfunnsnytte(herundernæringslivog sysselsetting
)
18. Økonomiskekonsekvenserfor kommunen,i forhold til :
a. Tekniskinfrastruktur(eks.vei, vannog avløp)
b. Sosialinfrastruktur(eks.skole,barnehage,fritid stilbud)
19. Alternativer(eksalternativearealformål,alternativ lokalisering,byggeut delerav
arealet,endreutnyttelsesgrad)

5.4

Arealregnskap

Samfunnsdelen
skalinneholdeet arealregnskap
somavklarerarealreserverog arealbehov,og
fastsettemål for utbyggingsvolumog utbyggingsmøns
ter. Detteer endel av satsingsområdet
effektiv arealdisponering.

5.5

Alternative strategier

Det er krav i lovenom utredningav alternativer.Dettemå vurderesog beskrivesnærmerei
planprosessen.
En av hoveddelenei planprogrammeter å presentere,begrunneog beskrive
hvilke alternativenvil vurdere.For Ringerikesdel måspesieltinnsatsområdene
diskuteres:
Befolkningsvekstog boligutbyggingsstrategi
I samfunnsdelen
av kommuneplanenvil vekstambisjone
neavklaresfor neste
kommuneplanperiode.
Det måredegjøresfor konsekvenserav strategiermedlavereog
høyerevekst.Ulik vekstvil virke ulikt inn påkommunensvirksomheter,arealbrukog
samfunnsutviklingen.Det mådrøfteshvordanutvikli ngenav kommunens
lokalsamfunnog Hønefossby kanbli påvirketvedulik vekst.Det måvidere
fremkommehvilke utfordringersamfunnssektorene,
arealbrukenog kommunens
virksomheterog tjenestervil kunnefå vedulike målsetningerom befolkningsvekst.
Utfordringeneog fordelenemådrøftes.
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Strategi for næringsutviklingen
Det er et ønskeom å styrkenæringsgrunnlaget
i kommunen.Da måutfordringenemed
alternativutvikling av næringenei Ringerikevurderes.Arealbehovetog konsekvenser
av dettemåbelysesfor deulike alternativene.Analyserav utfordringenefor
lokalsamfunneneog Hønefossby måfremskaffes.Konklusjonenemåtrekkesoppog
enstrategifor næringsutviklingeni kommunenkanleggesi samfunnsdelen.
Effektiv arealdisponering
Underdettesatsingsområdet
måalternativermedlav og høyvekstdrøftesi forhold til
konsekvenserfor arealbruki kommunen.I revideringav arealdelenvil avveininger
innenforønskedearealformålavklares.I planproses
senvil forslagtil arealendringer,i
form av tilretteleggingfor ny utbygging,løseseffektivt vedbruk av plan-og
bygningslovensbestemmelser.
I planprogrammetframkommerdethvilke utredninger
og prioriteringerkommunenmåta i bruk for å analyserearealforholdeneog
utviklingsmulighetenesomvil framkommei planprose
ssen.

5.6

Behandling av innspill til arealdelen

Innspill til arealdelenbehandlespåfølgendemåte:
1. Grovsiling
Innspill til arealdelenvil førstvurderes/silespået grovt nivå, etterfastsattekriterier.
Vurderingog vektingav kriterienevil avhengeav typeinnspill, f.eks.nærings-eller
boligformål.Oppleggfor grovsilingog selvegrovsilingenvil leggesfram somen
politisk saktil formannskapet.Innspillenevil blant annetvurderesoppmot
arealpolitikkfastsatti nasjonale,regionaleog kommunaleføringer.Det åpnesikke for
nyeinnspill vedoffentlig ettersynav planforslage
t.
2. Konsekvensutredning
Innspill somgjenstårettergrovsilingenvil finsiles/konsekvensutredes
ettertemaenei
kapittel5.3.ROS-analyseav innspilleneinngåri KU.
3. Forslag til ny arealplan
Underer gangeni behandlingav innspill skjematise
rt.

Figur: Illustrerer behandlingav innspill vedrevideringenav arealdelentil kommuneplanen.
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5.7

Innspill til arealdelen – Krav til dokumentasjo n fra forslagsstillere

Konsekvensene
somfølgeav endraarealbruktil utbyggingsformålskalutredes.Dettearbeidet
gjøresav kommunen.For å tilretteleggefor dettearbeidetmåalle utbyggingsforslag
inneholdeet minimumav dokumentasjonfra forslagsstiller i form av et innspillskjemasom
kommunenharutarbeidet.Dersominnspill er mangelfulle og ikke oppfyller dekrav som
stilles,returneresforslaget,medinformasjonom hva sommangler.
Konkreteforslagtil ny arealbrukskalleveresmedinformasjoni skjemaetnedenfor.
Gårds-og bruksnummer
Adresse
Stedsnavn
Kartfestingav forslagetpåsituasjonskart
(målestokk1:1000og 1:5000)
Forslagsstillerog eierforhold
Angi typearealersomblir berørtav forslaget
Angi ønsketarealbruksamtbeskriveog
begrunneforslaget
Gjennomføring:Angi nårtiltaket påregnes
gjennomført.
Planstatusfor arealet
Kommuneplanen
Kommunedelplaner
Reguleringsplaner
Vegplaner
Jernbane
Infrastruktur
Avløp
Vann
Veg: privat eller offentlig
Gang/sykkelveg
Fjernvarme
Bredbånd,telekommunikasjon
Landbruksforhold
Skog
Jord
Forholdtil naturmangfoldet
Friluftsliv
Vannog vassdrag
Energi
Økologi
Grunnforhold
Innspillskjemafor innleveringav dokumentasjonsommåfølgeforslaget,kanlastesnedpå
www.ringerike.kommune.no/kommuneplan
samtfåspåServicetorget,Storgata13 Hønefoss.
Kartutsnittkanlastesnedfra kommunensnettsideeller fåstilsendtpåforespørseltil
Servicetorget.
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6.

ORIENTERINGOM PLANPROSESSEN

6.1

Mandat og organisering av arbeidet/ roller

Forslagsstillerog eierav planarbeideter Ringerike kommune.Planmyndighetener Ringerike
kommune.Regionalemyndigheterog nabokommunerharinnsigelsesrett.
Kommunestyretselvharledelsenav denkommunaleplanleggingen.Formannskapet
er
delegertansvaretsomkommuneplanutvalg.
Formannska
petvil bli fortløpendeorientertom
statusi arbeidetvedviktige milepæler.Politikereoppfordresogsåtil å følgemedpå
kommunensnettside.
Rådmannenorganiserersin administrasjonfor å ivaretaderoller og arbeidsoppgaver
som
fastsattplanprogrambeskriver.Det er etablertei internarbeidsgruppei kommunen,med
representanter
fra alle sektorene,samtrådmannensstab.Arbeidsgruppaskal bidradirekteinn
i kommuneplanarbeidet,
sikreengodprosessog forankring/dialogi alle sektorer.

6.2

Informasjon og medvirkning

Planmyndighetenskalgjennomheleplanarbeidetsørge for enåpen,bredog tilgjengelig
medvirkningsprosess.
Iht. pbl. § 5.1 harkommunenet særligansvarfor å sikreaktiv
medvirkningfra gruppersomkreverspesielltilrettelegging,herunderbarnog unge.Setabelli
kapittel6.4 for oversiktoverplanfor informasjonog medvirkning.
Tiltak for informasjonog medvirkningi planarbeide
t vil blantannetvære:
- Oppdatertinformasjonpåkommunensnettside
www.ringerike.kommune.no/kommuneplan
- Annonseringi Ringerikesblad.
- Bruk av kommunensfacebookside.
- Direktekontaktmednæringslivog grunneiere,herunderreferansegruppa
for
næringslivet.
- Åpnekontordageri høringsperioder.
- Egnemøtermedaktuelleaktører,lag og organisasjo
ner.
- Folkemøteri høringsperioden:Naturligestederå avholdedissevil væredeprioriterte
tettstedeneog Hønefoss,jf. sakom livskraftigelokalsamfunn.
For øvrig vil kommunensrådfor eldre,rådfor funksjonshemmede
samtungdomsrådetvære
naturligehøringsparteri planprosessen.
Rådmannener ogsåkjent medat detskaloppretteset
innvandrerrådi Ringerike.Dettevil kommeoppsomenpolitisk saki juni 2013.
Innvandrerrådetv/interimsstyretvil væreenhøringsparti kommuneplanprosessen.
Barnekonvensjonen
fastslårat barnharrett til å si sin meningog bli hørt,samtå få og gi
informasjon.Kommunenskaliht. plan-og bygningslovenorganisereplanprosessen
slik at
synspunktersomgjelderbarnsomberørtpartkommerfram og at ulike grupperbarnog unge
selvgis anledningtil å delta.Det skalgjennomføreset oppleggfor medvirkningi skolene,
bådebarne-og ungdomstrinn.Formåletvil værebådeinformasjon,læringog medvirkning.
Dettekanforankresi læreplanen.Gjennomføringenav selveoppleggetkan f.eks.skjei løpet
av enhalv dag,og beståi skjemaersomfylles ut, kreativeoppgaver,ønsker/ideerfor eget
nærmiljø,tegning,samtale,gruppeoppgaver
m.m.Det vurderesom barnetråkkregistreringer
kangjøressamtidigeller somet egetopplegg.Kommunenharogsåenegenbarnerepresentant
somskalivaretabarn-og ungesinteresseri planprosesser.
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6.3

Framdriftsplan

Tabellennedenforviserdenformellesaksgangen
medpolitiskevedtak,samtenkort oversikt
overhovedtrekkenei prosessenmellomvedtakene.Det er vanskeligå forutsi framdrift i en
planprosess,
dadetteavhengerav innspill fra parter og regionalemyndigheter.Det tasderfor
forbeholdom endringer.Framdriftsplanenvil brukesaktivt og videreutviklesunderveis.
Arbeidsoppgaver
Vedtakom oppstartav planarbeidsamtutlegging
av forslagtil planprogramtil høringog offentlig
ettersyn
Høringog offentlig ettersynav planprogram
Varselom oppstartav planarbeid
Vurderingav merknadertil planprogram.
Evt. omarbeidingfør vedtak
Søknadtil fylkesmannenom tillatelsetil
igangsettingav planarbeid,jf. Markaloven§ 6.
Fastsettelse
av planprogram

Utførende
Formannskapet

Tidsrom
Mars2013

Mars-mai2013
Mai 2013
Mai 2013
Formannskapet
Kommunestyret
Formannskapet

Juni2013
Oktober2013

Formannskapet

Vinter 2014

Temautredninger

Formannskapet

Utarbeidingav planforslag,
samfunnsdelog arealdel.
Vedtakom offentlig ettersynav planforslag

Formannskapet

Høst/vinter
2013/14
Høst/vinter
2013/14
Vår 2014

Sakmedorienteringom innspill og
opplegg/kriterierfor grovsiling.
Med bakgrunni saksvedtakom opplegg/kriterier
for grovsilingutarbeiderrådmannenforslagtil
grovsilingav innspill.
Grovsilingav innspill om arealbruk

Høringog offentlig ettersynav planforslag
Vurderingav merknader/ innspill
Revisjonav planforslaget

Vår/sommer
2014
Høst2014

Eventueltnytt offentligettersyn

Prosjekt-og
arbeidsgrupper
drøftermerknadene
Orienteringi
formannskapet
Formannskapet
Usikkert

Vedtakav plan– utennytt offentlig ettersyn

Kommunestyret

Stadfestingav Miljøverndepartement,
jf.
Markaloven§ 6.

Vinter 2014/15
Ettervedtaki
kommunestyret.
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6.4

Framdriftsplan for informasjon og medvirkning

Hva skal
kommuniseres
Varselom oppstartog
høringog offentlig
ettersynav forslagtil
planprogram

Til hvem

Når

Regionalemyndigheter Mars2013,
Nabokommuner
frist for innspill
Diverseorganisasjoner mai 2013
++

Invitasjontil å komme
medinnspill til ny visjon
for Ringerikekommune
Invitasjontil å komme
medinnspill til innholdi
ny plan
Varslingav fastsatt
planprogramog ny
invitasjontil innspill

Medium
Brev
Ringerikesblad
Kommunens
nettsider
Åpnekontordager
Møtemed
referansegruppa
for
næringslivet

Frist 30.08.13
De somuttaltesegtil
oppstartog
planprogram.

Juni2013
Frist for innspill
til innholdi ny
planer 30.08.13.

Høringog offentlig
Regionalemyndigheter Vinter 2014
ettersynav planforslaget Nabokommuner
Diverseorganisasjoner
Berørteparter

Brev
Annonsei
Ringerikesblad
Kommunens
nettsider
Brev
Annonsei
Ringerikesblad
Kommunens
nettsider
Folkemøter
Planforum

Framdriftsplanenfor informasjonog medvirkningvil videreutviklesunderveisi
planprosessen.
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3

FORORD
Ringerikekommunesplanerskalværeet utviklings- og styringsverktøypåkort og langsikt.
De skalskapeforutsigbarhetog klarerammerfor kommuneorganisasjonen,
kommunens
næringsliv,kommunensinnbyggereog andrebrukereav kommunensarealerog virksomheter.
Kommunalplanstrategier retningsgivendefor kommunensprioriteringav planoppgaver.
Planarbeidene
er et viktig verktøyfor samfunnsutviklingenog et hjelpemiddelvedprioritering
av ressursene.
En kommunalplanstrategifor 2012-2015ble vedtatti kommunestyret28.06.2012.
Formannskapet
vedtoki sitt møte02.10.2012at helegjeldendekommuneplanskalrevideres.
Dettevar forutsetningenfor at Ringerikekommunevåren2013revidertedenvedtatte
planstrategienog endretoversiktenoverkommunensplanlegging.Satsingsområdene
skal
fortsattværebefolkningsvekst,styrketnæringsgrun
nlagog effektiv arealdisponering.
Planstrategienbyggeroppom detre satsingsområden
e og er disponerti trådmeddisse.
Kommuneplanens
samfunnsdelskaldefinerenærmeredemål og tiltak somer nødvendigefor
å realisereenambisjonom sterkereveksti befolkning og næringsliv,herundernye
samferdselsløsninger.
Visjonenog strategienei kommuneplanfor Ringerikekommune2007–
2019er robusteog godtformulertog kani hovedsakvidereutvikles.
Kommuneplanens
arealdelog bestemmelsene
til arealdelener viktige styringsverktøyi
kommuneplanleggingen.
En revisjonkanbidratil å øke forutsigbarhetfor tiltakshavere.
I tillegg til nødvendigetema-og fagutredninger,vil detværehensiktsmessig
å senærmerepå
hvordanvår regionsamspillermedHønefoss,og hvordanlokalsamfunnaog Hønefosser
gjensidigavhengigav hverandre.Livskraftig by og lokalsamfunni bydeler,tettsteder,grender
og bygderer enforutsetningfor at Hønefosskanvære enmotori samfunnsutviklingog bidra
til ønsketutvikling:
Ringerike– et bedrestedå være!
Forslagtil revidertkommunalplanstrategifor Ringerike2013-2015ble behandleti
kommunestyret21.03.2013.Etterdetteble forslagetgjort kjent gjennomannonseringi
Ringerikesblad,påkommunensnettsidersamtmedbrev til statligeog regionaleorganer,
nabokommunerog diverseorganisasjoner.Denreviderte kommunaleplanstrategienble
vedtatti kommunestyret20.06.2013.

Hønefoss25.06.2013.
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KOMMUNALPLANSTRATEGIERENDEL AV RINGERIKEKOMMUNES
PLANSYSTEM

Figur: Slik kanRingerikekommunesplansystemillustreres.

Til høyreseesdetårligeplanhjuletmedbudsjett,virksomhetsplaner,
regnskapsrapporter,
årsmeldingog handlingsdel.Dissegir innspill til detstore4-årigeplanhjulet.Planstrategien
forteller hvilke delerav kommuneplanleggingen
somskalvidereføreseller revideresi
planperioden.De to delenegir innspill til hverandre. Planstrategienfølgesoppi årshjulet.

ATTRAKTIVITET, BOLYSTOGPOSITIVIDENTITET
VISJON,MÅL OGSTRATEGI
Det er vedtattå reviderehelegjeldendekommunepla
n fra 2007.Visjonenog strategienei
gjeldendekommuneplaner robusteog godtformulertog kani hovedsakvidereutvikles.
Kommunestyretvedtok26.04.2012sak55/12at kommunensinnbyggere,somendel av
kommuneplanarbeidet,
skalinviterestil å deltai en slagordkonkurranse
i detviderearbeidet
medfastsettelseav ny visjon. I gjeldendekommuneplan er detformulertfølgendevisjon:
Ringerikeet bedrestedå være. Gjennomsamspillmellomprivateog offentligeaktører
skalRingerikevidereutviklessomenlevendeog attraktiv bo- og næringskommune
medstort mangfoldog positividentitet.
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Kommunensplanarbeidskalbyggeoppom attraktivitet og omdømme.Det kangjøresvedå
senærmerepåhvordanHønefossfungererbådei forholdettil enstørreregionog det
gjensidigesamspilletmellombyenog bygdene.Et velfungerendeRingerikevil kunnegi
grunnlagfor Ringerikesomvekstaksei Osloregionen
. Et godtomdømmegir bolystog
tiltrekker segkompetanseog kangi grunnlagfor befolkningsutvikling,næringsutviklingog
bedretfolkehelse.Identitetknyttestil bådekommunen,Ringerike,og til mitt hjemsted.

RINGERIKSSAMFUNNET
I DAG
Per1. januar2013harRingerike29 400innbyggere.Framskrivningerfra SSBmedmiddels
nasjonalvekstviser33 747innbyggerei 2030.Kommunenssentralebeliggenheti forhold til
Osloregionenog Drammensområdet
visesgjennomenforholdsvishøypendlingut og inn av
kommunen.Ringerikeer enstorkommunei utstrekning. De langeavstandeneinnebærerat
flere av lokalsamfunnai kommunenharviktige funksjoner,selvom byenHønefossmåinneha
deviktigste.I detteligger bådenæringsliv,serviceog offentligetjenesteyting.
Tre viktige samferdselstiltakvil hastorbetydningsomsterkedrivkrefterfor befolknings-og
næringsvekst:Ringeriksbanen,E16og KVU for transportsystemeti Hønefossområdet
og ei
eventuell"Ringerikspakke".Når denyesamferdselsp
rosjektene,somvil knytteregionen
tetteretil Oslosvoksendebolig- og arbeidsmarkedblir realisert,kanRingeriksregionenvente
enendasterkerebefolkningsvekst.Utfordringenfor Ringerikeer å møtevekstenog
usikkerhetenomkringsamferdselstiltakene,
medkapasitetnårdetgjelderanneninfrastruktur,
tjenesterog planberedskap.
Energi& Klimaplanfor Ringerikeble vedtatti kommunestyret02.12.10,og denneskaltas
medi detstrategiskearbeidetmedrevisjonav kommuneplan.Energi& Klimaplaninneholder
enoversiktoverstatusfor lokal energibrukog kli magassutslipp,forventautvikling og
utfordringerspesieltfor Ringerikekommune.

HENSYN
Det visestil Nasjonaleforventningertil regionalog kommunalplanleggingetterplan-og
bygningsloven,vedtattvedkongeligresolusjon24.06.2011.Detteskalfølgesoppi detvidere
planarbeidet.

ERFARINGERMED GJELDENDEKOMMUNEPLAN
Det er ikke utført enhelhetligevalueringav gjeldendekommuneplan.Men detoppfattessom
om samfunnsdelen
harmangegodeønsker,mener lite forpliktendeog handlingsrettet.For å
oppnåenbedresammenhengende
kommuneplanlegging
er detviktig at sektorenei
kommunenbrukersammeframskrivningerog befolkningsprognoserfra SSB.Ved revidering
av samfunnsdelen
vil slike framskrivingerværesentralenårdetgjelderdimensjoneringav
arealerfor bolig, næringog service.I tillegg vil slike tall væreviktige vedutformingav
tjenesteproduksjon
sombarnehage,skole,omsorg,helseog gravplasser.
Det er et politisk ønskeom å planleggefor ensterkerevekstennframskrivingerfra SSBviser.
Samfunnsdelen
måavklarehvilke vekstambisjonerRingerikekommuneskal leggetil grunni
planleggingav virksomhetog arealer.Det måogsåavklareshvor dennevekstenønskes.
Gjeldendearealdelmedbestemmelser
skalrevideresi trådmedplan-og bygningslovenav
2008.Arealdelenmedbestemmelser
gir sentraleføringerog hjemmelfor å hindreuønsket
utvikling. Temaplanersomfølgesoppav konkreteplaner,områdereguleringeller
detaljreguleringharværtbrukt til nå,for å få til aktiv tilretteleggingog handling.Til disse
knyttesdetkrav somsikrergjennomføringog kvalitet.
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STØRREPLANARBEIDEROGUTREDNINGER
Ringeriksregionenmot 2030:Rådetfor Ringeriksregionenhartatt initiativ til utredninger
somkvantifisererregionensvekstpotensialsomgrunnlagfor offensiveutviklingsstrategierog
synliggjøresamferdselsprosjektenes
betydningfor vekstog utvikling. Utredningenegir
viktige innspill til bl.a.revisjonav kommuneplane
n.
Livskraftige lokalsamfunn: Formannskapet
behandlaLivskraftigelokalsamfunn14.05.13.
Kartleggingasernærmerepåhvilke funksjonersomfinnesi 17 definertelokalsamfunni
Ringerike.Notatetfra NIBR inneholderstatistiskmaterialeom befolkningsutviklingog
bosettingsmønster.
Dettegir nyttig kunnskapom hvordankommunenssentresamspillerog
drarnytteav hverandre,og gir viktige innspill til kommuneplanarbeidet.
Handels-og byutviklingsanalyse: Hønefossby er i utvikling og vekstog deter behovfor å
utarbeideenstrategifor videreutvikling. Bakgrunnenfor analysenvar blantannetønskerom
handeli randsonenetil byen.Analysenserpåhandel- og byutvikling i sammenheng.
Analysenble behandleti kommunestyret13.12.12,sak 142/12,og skalværeet innspill til
viderekommuneplanlegging.
Folkehelsemeldingen2012-2030:Folkehelsemeldingen
beskriverbehovog utfordringer, og
skalfungeresomet strategiskdokumentsomdannergrunnlagfor at framtidige
folkehelsetiltaki kommunenblir helhetlige,konkrete og synlige.Et overordnetmål er å spre
engasjementom folkehelsepåalle nivåeri Ringerikssamfunnet.Folkehelsemeldingen
ble
vedtattsomretningsgivendefor periodenfram til våren2015i kommunestyret21.02.2013.
Mål, visjonerog føringeri meldingenskalinnarbeidesi handlingsprogram,
kommuneplanog
styringssystemer
i kommunen.
KVU (konseptvalgutredning)for transportsystemeti Hønefoss-området:Etterforespørsel
fra Ringerikekommuneog BuskerudfylkeskommuneharSamferdselsdepartementet
bestilten
KVU for transportsystemet
i Hønefoss-området.
Statensvegvesener ansvarligfor
utarbeidelsen.En KVU er enfaglig utredningsomskal dannegrunnlagfor enbeslutningom
finansiering(eneventuellRingerikspakke).Innholdet i KVUen vil værevurderingav ulike
konseptfor transportinternti regionenmedvekt på Hønefossby. Videreføringav dagens
løsninger referansekonsept.
Andrekonseptervil kunnevære:- Bærekraftigkonseptmed
kollektivtransportog utvidetbruk av gang-og sykkeltransport.- Konseptfor bedre
tilretteleggingfor bilbaserttransport.- Konseptsomkombinererløsninger.Konsepteneblir
vurdertoppmot konsekvenserfor økonomi,miljø osv. Vegvesenetvil til slutt gi en
anbefalingtil departementet.
KVU er enprosesssomkangi stortlokalt engasjement.
Denskal
følgesoppav KS1 Kvalitetssikringav KVU, eneventuell "Ringerikspakke",og videremed
nødvendigeplaneretterplan-og bygningsloven.
Nasjonal Transportplan (NTP) 2014-2023:StortingetskalvedtaNTP 18.06.2013.
Regjeringala fram sitt forslagi april. Her inngårE16 Eggemoen-Olumog E16BjørumSkaret,samtmidler til oppstartav Ringeriksbanen.I tillegg er detavsattmidler til "helhetlige
bymiljøavtaler"og "belønningsordningen
for bedrekollektivtransportog mindrebilbruk i
byområdene".Dissemidleneskalfordelestil ulike byområder,og deter detteKVU-en skal
dannegrunnlagfor å fattebeslutningom.
Kommunedelplan for E16 Skaret-Hønefoss:Ny E16vil væreet bedrealternativfor trafikk
retningOslomedtankepåtidsbrukog kjørekomfort.
E16 Eggemoen-Kleggerud:Kommunedelplanfor E16Eggemoen-Kleggerud
ble vedtatt i
Ringerikekommunestyre31.01.13,og i Jevnakerkommunestyre05.03.13.Statensvegvesen
jobbervideremedreguleringsplanerfor strekningen.Ny E16vil væreet bedrealternativfor
trafikk i retningGardermoenmedtankepåtidsbrukog kjørekomfort.
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TRE SATSINGSOMRÅDER
SATSINGSOMRÅDE
1 – BEFOLKNINGSUTVIKLING
Ringerikekommuneog RingerikeUtvikling har
utarbeidetet forslagtil næringspolitikkog strategi
for Ringeriksregionen2012-2016.Her leggesdettil
grunnat tilretteleggingfor befolkningsveksti
hovedsakskalskjei tilknytning til by- og
kollektivknutepunktene.
For å stimuleretil befolkningsvekster detviktig å
sepået bredtspekterav virkemidler.Næringslivet
etablerersegderkompetansener.
Kompetansearbeidstakere
prioritereret godt
bomiljø mednødvendigservice,skoler/barnehager,
kultur, nærområder,blå/grønne/gråstrukturer,
sosialemøteplasserog gjernetilgangpåbymiljø. En av visjonenei kommunens
folkehelsemeldinger "Ringerike– bestfor barn",og enhovedstrategiherer å sikrebarnog
ungeoptimaleoppvekstsvilkår.Godplanlegging,inkludertarealplanlegging,er et verktøy
bådefor å sikregodebomiljø og nødvendigforutsigbarhetfor investorerog næringslivet.
Endretsamferdselsinfrastruktur
vil gi nyemuligheter.
STATUS
Per1. januar2013harRingerike29 400innbyggere.I 1995var tallet 27 407.De fleste
innbyggernebor sentralt,i og rundtHønefoss.I andreområderbor folk delsi tettstedeneog
delsspredt.SammenlignamedandrekommunerharRingerikeenlav andelbosatti tettsteder
og innbyggerneharlengrereisetidtil kommunesente
ret Hønefoss.I perioden2000-2010har
detværtenklar økningi antallbosattei tettbebygdestrøk.Tilflyttere og tilbakeflyttere
bosetterseghovedsakeligi Hønefoss-området.
I 2011 var nettoinnflyttingi kommunen289.
Flesttilflyttere kommerfra nabokommunene
Hole og Jevnakerog fra Osloregionen.

Befolkningensalderssammensetning
i 2012
20000
15000
10000
5000
0
0-5 år

6-15år

16-19år

20-66år

67 år +

Figur: Aldersfordelingeni Ringerike2012

I forhold til sammenlignbare
kommunerharRingerikei dagenbefolkningmedstørreandel
eldreog færrei de yngstealdersklassene
(setabell pånesteside).Målrettasatsingfor å
beholdeog tiltrekke ungdomi etableringsfasen
og yngrebarnefamiliervil kunneendre
befolkningssammensetningen
i enmergunstigretning. Befolkningenharogsået lavere
utdanningsnivåog laveregjennomsnittsinntekt.
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0-2 år
3-5 år
6-15år
16-22år
23-66år
67-79år
80-89år
Over90 år
sum
Veksti Ringerike
Veksti landet

2011

2012

2013

2014

2015

955
895
3227
2683
16786
2800
1360
240
28946

976
899
3191
2646
16921
2868
1336
258
29095
0,51
1,31

976
947
3175
2595
17034
2992
1319
271
29308
0,73
1,36

969
1003
3150
2550
17121
3168
1261
297
29518
0,72
1,37

974
1023
3162
2487
17273
3309
1220
312
29760
0,82
1,37

Tabell: Utvikling av aldersfordelingeni perioden2011-2015

UTFORDRINGER
Framskrivningerfra SSBmedmiddelsnasjonalvekstviserat Ringerikevil ha33 747
innbyggerei 2030.Det er endel usikkerhetknyttettil tallet. Franasjonalthold forventesdet
ensterkbefolkningsvekstpådetsentraleøstlandso
mrådet.Osloog Akershusplanleggerfor en
vekstpå30 % fram mot 2030.Til trossfor godebomiljøer og tilgjengeligearealer,harikke
Ringerikehattlike sterkvekstsomflere andrekommunernærOslo.Hovedårsakentil detteer
mangelpåeffektivesamferdselsløsninger.
Tre vikti gesamferdselstiltakvil hastorbetydning,
Ringeriksbanen,E16og KVU for transportsystemet
i Hønefossområdet.
Det er avgjørendeat
Ringerikekommunenåtar denødvendigeplangrep,slik at detførstvedtashvilke
vekstambisjonerog strategierdetskalplanleggesfor. Dernestat dettasnoensentraleplangrep
for å tilretteleggefor densamfunnsutviklingensomer ønskelig.ProsjektetRingeriksregionen
mot 2030leggergrunnlagetog kommuneplanenskal byggeoppunderdette.
PLANBEHOV
Kommuneplanen:
• Revisjonav gjeldendekommuneplan,medspesieltvekt påbefolkningsutvikling.
Folketalleter dimensjonerende
for arealertil bolig, handelog næringog tjenester.
Kommunedelplaner:
• Kommunedelplanfor idrett og friluftsanlegg
• Kommunedelplanfor Steinsfjorden(i samarbeidmedHole kommune)
• Kommunedelplanfor Krakstadmarka
• Kommunedelplanerfor E16
Temautredninger:
• Handels-og byutviklingsanalysefor Hønefoss,Livskraftigelokalsamfunn,Ringerike
2030,KVU for transportsystemet
i Hønefossområdet,
støy,gravplassutredning
og
bynærefriluftsområder.
Sektorplaner:
• Folkehelsemeldingen
2012-2030
• Skole-og barnehagestruktur
• Omsorgsplanen
2015
• Rusmiddelplan2015
• Boligsosialhandlingsplan2008– 2015
• Psykiatriplan2015
• Rehabiliteringsplan2015
• Planfor barnevernsmelding
• Planmot vold i nærerelasjoner
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SATSINGSOMRÅDE
2 – NÆRINGSUTVIKLING
Ringerikekommuneog RingerikeUtvikling har
utarbeidetet forslagtil næringspolitikkog strategi
for Ringeriksregionen2012-2016.I dennelegges
to hovedlinjertil grunn:
•

•

Tilretteleggingfor befolkningsvekstskali
hovedsakskjei tilknytning til by- og
kollektivknutepunktene.
Næringsveksten
skalknyttestil de
eksisterendenæringsområder
og
næringsparkeri regionengjennomet tett
samarbeidmedeierneog enoffensiv
tilrettelegging.

I tillegg skalHønefosssomregionhovedstad
utviklesgjennombetydeligfortettingog tilgang
til alle urbanekvaliteter.
STATUS
Ringerikeer enkommunebasertpåarbeidsplasser
innenindustri,landbrukog handel.
Industriener basertpåråvarersomer i kommunen,grus,jord og skog.Ringerikeer fylkets
størstejord- og skogkommune.Hønefossharlangetradisjonersomhandelsbyfor et stort
omland.Arbeidsplasserforsvinnerog nyekommertil . Det harværtennedgangi
arbeidsplasser
i tilknytning til forsvaretog enrekke industribedrifter.Høgskoleni Buskerud
og deutdanningenesomtilbys derer enstorressurs for regionen.I tillegg harRingerikestore
arealer.Detteer enviktig ressurssomer mangelvare i mersentraledelerav Osloregionen.
UTFORDRINGER
Tabellennedenforviserandelenav Ringerikesbefolkning somer i yrkesaktivalder.Ringerike
ligger noeunderlandssnittet.Tradisjonelleindustriarbeidsplasser
leggesnedog deter store
utfordringerinnenforprimærnæringene
jord- og skogbruk. Det er behovfor å utvikle nye
typerarbeidsplasser.
Dettekanværeinnenkunnskapsbaserte,teknologiskeog tjenesteytende
næringer,samtarbeidsplasser
basertpåkommunensmangenaturressurser.
Utdanningsnivået
ligger undergjennomsnittet.
Aldersgruppen
23-66år
Ringerike

2011

2012

2013

2014

2015

Landet

16786
0,85%
1,06%

16921
0,80%
1,24%

17034
0,67%
1,28%

17121
0,51%
1,12%

17273
0,89%
1,20%

Ringerike vs landet

0,20%

0,43%

0,61%

0,61%

0,31%

Tabell: Andelav befolkningeni yrkesaktivalder
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RingerikeUtvikling skissererfem strategierfor næringsutvikling,somsynliggjør
sammenheng
og gjensidigavhengighetav deulike fagområdenei samfunnsutviklingen:
•
•
•
•
•

Utbyggingav nødvendigkommunikasjonslinjersomsikrer regionalkonkurransekraft.
Skapehøyattraksjonskraft– Fortettingog vekstmed særskiltfokuspåHønefossby.
Målrettetnæringsutviklingknyttettil etablertenæringsparkerog utviklingsområder.
Kunnskapsparken
Ringerike,enkunnskaps-og innovasjonsparknærttil HIBU, Statens
kartverk,Ringerikesykehus,Økonomihusetm.fl.
Skapestolthetfor egenregion– og byggeregionensomdømmesystematisk.

PLANBEHOV
Kommuneplanen:
•

•

•

Det er behovfor revisjonav samfunnsdelen
og arealdelen.Dettegjeldersærligmål og
tiltak somer nødvendigefor å realisereenambisjon om sterkereveksti befolkningog
næringsliv,herundernyesamferdselsløsninger.
Revisjonav samfunnsdelen,
spesieltnårdetgjelderbefolkningsutviklingslik at ulike
utviklinger og kommunensrobusthetvurderes.Folketallet er dimensjonerende
for
arealertil bolig, handelog næring,og kommunenstjenesteproduksjon.
Det børogså
etableresgodeoppfølgingsrutiner.
Kommuneplanens
gjeldendearealdelforeslåsrevidert.

Kommunedelplaner:
•
•

Kommunedelplanfor E16Skaret- Hønefoss(i samarbe
id medbl.a.Hole kommune)
Kommunedelplanfor E16 Eggemoen– Kleggerud(vedtatt januar2013)

Temautredninger:
•

•
•

Det er behovfor ensatsingpåHønefossby somenmotor for regionen.Det visestil
satsingsområde
1 og temautredningene
Handels-og byutviklingsanalysefor Hønefoss,
Livskraftigelokalsamfunn,Ringerike2030og KVU for transportsystemet
i Hønefossområdet.
Mineralskeråstoffer.
Utredningom næringsarealer:
Oversiktovertilretteleggingog egnethetsominnspill til
arealdelen.

Sektorplaner:
•
•

Kompetanse-og skoletilbudfra videregåendeog oppover somsikrerkompetansetil
Ringerikekommunemedspesiellvekt påHiBu.
Hovedplanerfor veg,inkl. gang,sykkelog kollektivtilbud.
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SATSINGSOMRÅDE
3 - EFFEKTIVAREALDISPONERING
Densterkesammenhengen
mellomdetre
satsingsområdene
er oppsummerti
forbindelsemedsatsingsområde
1 og 2.
Effektiv arealdisponeringinnebærerat
arealeneforvaltespåenhensiktsmessig
og
realistiskmåte.
Et slikt grepvil kunnebidratil forutsigbarhet
for innbyggereog tiltakshaveregjennom
fremtidsrettethelhetstenking.Det vil videre
gi robusthetsomhåndtererfremtidig
befolkningsvekstog næringsetablering.

STATUS
Ringerikeer enkommunemedstorearealer,hvor befolkningener fordelt påbyenog de
mangelokalsamfunnai kommunen.SammenlignetmedandrekommunerharRingerikeenlav
andelbosatti tettstederog innbyggerneharlengrereisetidtil kommunesenteret
Hønefoss.
Kommunenharstortpotensialefor fortettingog detå tilretteleggetomterfor bolig- og
næringsformål.
BOLIGER
I følgeRambøllrapport15.12.2011Fortettingsanaly
sefor Hønefoss,Nesbakkenog Vik er
potensialetfor fortettingav boligeri Hønefosspå6.300.
Oversiktferdig regulertearealer,byggingikke igangsatt:
Hvor
Antall
Hfs. sentrum,Ankersgate
44 leiligheter
Hfs. sentrum,Byporten
200boenheter
Hfs. sentrumMyra/Hvelven Småhusbebyggelse
Hfs. sentrumBrutorget
3 blokkerleiligheter/næring
Hfs. nordHønengata18-20
20 leiligheter
Hfs. sørBenterud
200boenheter
Veme,Kvernvollen
40 boligenheter,eneb./rekke
Ask, NedreFegri
16 eneboliger
Tyristrandsentrum
20 boenheter
Åsa
14 tomter
Nesi Ådal, Granumsfeltet
45 boenheter
Loeskollen
30 leiligheter
GamleFollum skole
3 nyeleilighetsbygg
8 leiligheteri eks.bygg.

Merknader
St.Hanshaug
enBoligsameie

Forslag til endringav reg.pl

Grendai Åsaog Tjyruhjellen
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Oversiktarealerunderregulering.Antall boenheterendaikke kjent: (Ikke uttømmendeliste)
Hvor
Antall
Merknader
Hfs. sentrum,Hofsfossv
2 lavblokker
Krakstadmarka
Kommunedelplan
Tandberglia
Ca.100boenheter
GamleUllerål skole
30 boliger
Fægri
18 boliger
Ullerålsgt.11
3 eneboliger
Pukerudhagen
50 tomter
Usikkertmedantalltomter
NÆRINGSAREALER
I følgeRambøllrapport15.12.2011Fortettingsanaly
sefor Hønefoss,Nesbakkenog Vik er
potensialetfor fortettingav næringsareali Hønefosspå321.000m².
Oversiktferdig regulertearealerfor industriog næring,byggingdelvisigangsatt:
(Ikke uttømmendeliste)
Hvor
Merknader
Hfs. sentrum,Follum områdeplan
EggemoenIndustriog flyplass
NedreKilemoen2
Hfs. sentrum,Hønengt18-20
Detaljreg.butikk + leiligheter
Oversiktoverarealerunderregulering:(Ikke uttømmendeliste)
Hvor
Antall
Merknader
Eggemoen
Områdereguleringer
Hvervenmoen
Områderegulering
Hfs. sør,HiBu
Områderegulering
Hfs. nord,Hovsmarka
Reguleringsendring
Hfs nord,ØvreHønengataøst
Områderegulering
Soknedalsveien
Fleremassetak
UTFORDRINGER
Planleggingav destoresamferdselsprosjektene
vil hastorbetydningfor arealdisponeringen
i
kommunen.Arealdisponeringenmåta hensyntil bærekraftighet,klima og energi,
kulturlandskap/jordvern,
samfunnssikkerhet,
naturmangfold,universell
utforming/tilgjengelighet,friluftsliv, grønnstruktur og folkehelse.
Det er viktig å byggeoppunderHønefosssomet sterkt regionsentermedlivskraftige
lokalsamfunnrundt.Funksjonsdelingmellombyenog lokalsamfunnamåavklares.
Det er behovfor å identifiserefortettings-og transformasjonsområder.
For å sikreHønefosssomregionhovedstad
og motor i samfunnsutviklingenanbefalesdeti
fortettingsanalysen
å byggeoppunderdeneksistere
ndebyaksennord–sør.I Handels-og
byutviklingsanalysenforeslåsdetet overordnetgrep basertpåto hovedstrategier:
1. Å vendebyentilbake mot fossen/elva.
2. Å byggeoppunderentverrforbindelsepåtversav dagensnord-sørakse.
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PLANBEREDSKAP
Planberedskap
er å hatilstrekkeligplanavklarteog ledigearealerfor utbygging.Det krever
ogsåat nødvendiginfrastrukturrasktkankommepåplass.
Hensiktenmedå opparbeidegodplanberedskap
er for kommunenå imøtekommeutviklere
somønskerutbygginginnenfordeprioritertesatsingsområdenepåeneffektiv måte.
Tabelleneoverviserpotensialetfor utbyggingderområderer ferdig regulertog et større
potensialei depåbegyntenyereguleringene.Kommunenmåheletidenorganiseresegfor å
yte godserviceoverforutviklereog tiltakshavere.

FORSLAGTIL BRUK AV PLAN- OGBYGNINGSLOVENS
PLANTYPER
•
•
•

•

•

Kommuneplan for Ringerike2007– 2019revideres.
Kommunedelplaner utarbeides.
Temautredninger medkonklusjonerutarbeides.Dissegir føringerfor
kommuneplanen/kommunedelplaner
nårdisserevideres. Kan kjøresutenomplan-og
bygningsloven,menmedmedvirkningsomer tilpassettemaet.Oppdateringav
temaplanenefor grønne,gråog blå strukturervil gi godeinnspill til
kommuneplanarbeidet,
områdereguleringene
og detaljreguleringene.
o Eksempler:Golfbaneutredning,skytebaneutredning,
handels-og
byutviklingsanalyse,og ulike lokaliseringsanalyser
(kirke, skole,sykehjem).
Områdereguleringer: Det er alleredeigangsattflere områdereguleringe
r.
Kommuneplanarbeidet
harprioritet. Områderegulering
er gjennomføresfor aktuelle
arealer,mentiltakshaveremåta meransvarfor gjennomføringen.Det knyttes
bestemmelser
somsikrerplankrav.Dissekan gi denetterspurteforutsigbarhetenfor
tiltakshaveremedbl.a.rekkefølgebestemmelser
og utbyggingsavtaler.
Områdereguleringer
er kommunaleplanersomkanlages i samarbeidmed
tiltakshavere.
Detaljreguleringer: Privateplanersomtilretteleggerfor konkreteløsningermed5-års
frist for igangsettingav gjennomføring.

Detaljregulering

Kommunedelplan

Kommuneplan

Områderegulering

Sektorplaner/
Temautredninger
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PLANBEHOV
Kommuneplanen:
•

•
•
•

•

Det foreslåså reviderekommuneplanens
samfunnsdelmedspesiellvekt på
befolkningsutviklingog tilretteleggingfor næringsutvikling. Herunderhvilken
vekstambisjonkommunenvil settesomrettesnorfor videresamfunnsutvikling.
Det foreslåså reviderehelegjeldendearealdeltil kommuneplan,samtå oppdatere
denneiht. plan-og bygningslovenav 2008.
Områdenesomdekkesav nylig vedtattkommunedelplanfor Ådalsfjellatasikke opp
til revisjonnå,dennevedtokkommunestyret30.06.2011.
Det tassiktepåå innlemmevedtattkommunedelplanfor Ådalsfjellai dennye
arealdelenfor Ringerikekommune.Denrevidertearealdelenvil dermedkunne
omfattealle kommunensarealer.
I revisjoneninngårutarbeidingav nyebestemmelser
til arealdeleni trådmednytt
lovverk.

Kommunedelplaner/temautredninger:
•

•
•

Det er plantradisjoni Ringerikefor ikke å utarbeidemangekommunedelplaner
i
arbeidetmedrevideringav kommuneplanen.
Men planbehovetkandekkesvedå
utredetemaviseplaner,derkonklusjoneneinnarbeidesi kommuneplanen.
Detteer et
plangrepsomønskesvidereført. I planprogrammetfor helerevisjonenskal det
redegjøresfor hvilke temaplanerog utredningersomskalinngåi
kommuneplanrevideringen.
Seegentabellfor nærmereoversiktovertemaer.
Planprogramfor revideringav kommuneplanenvil beskrive temabehovene
nærmere.

Sektorplaner: Utarbeidesetterbehovi deulike sektorene,seegentabell
Reguleringsplaner:
•
•

Områdereguleringer
og detaljreguleringerutarbeidesetterbehov.
Kommuneplanrevideringen
vil haprioritet og privateforslagsstillereog utbyggeremå
regnemedå ta meransvarfor gjennomføringav disse planarbeidene.
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RINGERIKEKOMMUNE– KOMMUNALPLANSTRATEGI2013-2015
Tabellmedplanbehov:prioriteringog tidsangivelse(rull=revisjon)
Hva
Kommuneplan
- Samfunnsdel
- Arealdel
Kommunedelplaner

Større temautredninger

Tekniske
områder

Helseog
omsorg

Oppvekst og
kultur

2013 2014 2015

Revisjonav samfunnsdelen,
vekt på
befolkningsutvikling.
Revisjonav kommuneplanens
arealdel.
KommunedelplanE16Skaret-Hønefoss
KommunedelplanE16EggemoenKleggerud
Kommunedelplanfor Steinsfjorden
Kommunedelplanfor Krakstadmarka
Handels-og byutvikling, ferdig.
Livskraftigelokalsamfunn
Gravplassutredning
Mineralskeråstoffer
Hovedplanvei GSK
Hovedplanfor vann
Hovedplanfor avløp
Samfunnssikkerhet
og beredskapsplan
Klima – og energiplan
Områdereguleringer
for:
- Eggemoenflyplassog
næringspark
- Næringsområde
Eggemoen
- Hvervenmoen
- ØvreHønengataøst
- Soknedalsveien
- HiBu-området

-

Folkehelsemelding
Planfor demensomsorgen
Omsorgsplan2015
Rusmiddelplan2015
Boligsosialhandlingsplan2008
– 2015
Psykiatriplan2015
Rehabiliteringsplan2015
Planfor vold i nærerelasjoner
Skole-og barnehageutredning
Kommunedelplanfor idrett og
friluftsanlegg
Handlingsplanfor skole
Handlingsplanfor SFO
Handlingsplanfor barnehage

Rull
Rull
Ny
Ny
Ny
Ny
Ny
Ny
Ny
Ny
Rull
Rull
Rull
Rull
Ny
Ny
Ny
Ny
Ny
Ny

Ny
Ny
Rull
Rull
Rull
Rull
Rull
Rull
Ny
Rull
Rull
Ny
Ny
Ny
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SAKSFRAMLEGG
Formannskapet

Arkivsaksnr.: 14/1731-2

Arkiv: 140 &13

KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOR BÆRUM KOMMUNE 2015-2030 UTTALELSE FRA RINGERIKE KOMMUNE

Forslag til vedtak:
1. Ringerike kommune har gjennomgått høringsutkastet til Bærum kommunes arealdel
for 2015 – 2030.
2. Ringerike støtter Bærum kommune i planene om et nytt, stort boligareal på Avtjerna
og oppfordrer Bærum til å forsere planlegging av boligområdene ved Avtjerna slik at
kollektivtrase og stasjonsvalg kan koordineres med planprosess og utbygging av
Ringeriksbanen.
3. For øvrig tar Ringerike høringsutkastet for Bærum kommuneplans arealdel 2015-30
til orientering.

Sammendrag
Kommuneplanens arealdel for Bærum i perioden 2015 – 2030 er lagt ut på høring og
offentlig ettersyn. I denne forbindelse har Ringerike gjennomgått planene og ønsker å støtte
Bærums planer om å utvikle et større boligområde på Avtjerna på kollektivaksen for den nye
Ringeriksbanen.

Innledning / bakgrunn
Bærum kommune har forslag til ny arealdel til kommuneplanen 2015 – 2030 på høring og
offentlig ettersyn fram til 15. desember 2014.11.04.
Ringerike er nabokommunene til Bærum og har fått planen til eventuell uttalelse.

Beskrivelse av saken
Kommuneplanens samfunnsdel for Bærum kommune ble vedtatt 19.06 2013 og Bærums
arealstrategier ble vedtatt 30.10.2013. Nå er kommuneplanens arealdel 2015 – 2030 ute på
høring. For Ringerikes del er utviklingsstrategiene for Bærum viktige med tanke på de store
samferdselsprosjektene som planlegges mellom Hønefoss og Sandvika.
I høringsutkastet er måltall for boligbyggingen satt til 600 boliger pr. år eller 9000 boliger
fram til 2030.

Hovedprinsippene i arealstrategien er at kommunen skal styre boligbyggingen mot fortetting
i utvalgte områder og begrense fortettingen i resten av kommunen.
Bærums hovedutviklingsretninger er Fornebu, Sandvika og Fossum. Avtjerna legges inn
som en langsiktig utbyggingsmulighet.

Forholdet til overordnede planer
For Bærums del er forholdet til Oslo kommune og Akershus fylkeskommune av stor
viktighet og her samarbeider disse om en langsiktig, regional plan for areal og transport i
Oslo og Akershus. Denne regionale planen vil påvirke kommunenes eget planarbeid innen
areal og transport.
Konsekvensvurderingene i dette arbeidet viser at vestkorridoren er godt rustet til å ta høy
befolkningsvekst, vurdert mot boligmarked, kommuneøkonomi, transport og arealverdi.
Når det gjelder transport anbefales det å bygge opp under eksisterende og planlagt
kollektivinfrastruktur, og avklare hvilke kollektivakser som det bør satses på.

Juridiske forhold
Planloven har egne bestemmelser om medvirkning i planleggingen, kap. 5, der andre
kommuner er spesielt nevnt som egen myndighet. Det er en plantradisjon at nabokommuner
får mulighet til å komme med uttalelser og merknader i høringsperioden for de respektive
kommuneplaner.

Behov for informasjon og høringer
Bærum avholder to åpne høringsmøter, i Sandvika og på Bekkestua, i høringsperioden. Samt
at kommunen annonserer på vanlig måte.

Alternative løsninger
Ringerike kan velge ikke å uttale seg til Bærum kommunes forslag til arealdel.

Prinsipielle avklaringer
Ringeriksbanen har en vedtatt kommunedelplan med trase fra Sandvika via Avtjerna mot
Hønefoss. Banen har ligget inne i kommuneplanen for Bærum i de senere perioder. For
Bærum er det viktig at traseen legges via en stasjon på Avtjerna. Dermed kan et fremtidig
boligområde på Avtjerna sikres god kollektivdekning.

Rådmannens vurdering
Jernbaneverket og Statens vegvesen leverte 3. november 2014 sin innstilling til valg av
hovedkorridor for Ringeriksbanen, og begge etatene anbefaler at veg og jernbane legges i
felles trase via Kroksund.
Rapporten, som Jernbaneverket og Statens vegvesen har samarbeidet om, viser at det er
mulig å starte byggearbeidene med ny E16 Skaret – Hønefoss og Ringeriksbanen i 2018/19.
Arbeidet viser at det ved åpningen vil være kapasitet for to Inter City-tog i timen mellom
Hønefoss og Oslo i tillegg til fjerntog, og at dette på lengre sikt kan økes til 4 tog i timen.
Et slikt togtilbud i kombinasjon med en firefelts vei vil sette Ringeriksregionen i stand til å
ta sin del av ansvaret for den forventede veksten i Oslo-området.
Ordførerne i Ringeriksregionen har gitt full støtte til de to statsetatene for dette forslaget og
de konkrete anbefalingene, og forventer at Regjeringen fatter beslutninger som anbefalt.

Det ser dermed ut til at det er fullt mulig med en byggestart i samsvar med Stortingets og
samferdselsministerens forutsetninger.
I overordnede planarbeider for Oslo og Akershus for transport anbefales det at det bygges
opp under eksisterende og planlagt kollektivinfrastruktur, og avklares hvilke kollektivakser
man ønsker å satse på og bygge opp om.
Rådmannen i Ringerike støtter disse anbefalingene og mener at dette kan brukes aktivt inn i
koordineringen av E 16 og planlegging av Ringeriksbanen for områdene opp fra Sandvika
via Avtjerna.
Ringerike kommune jobber nå med revidering av kommuneplanen, både samfunns- og
arealdel. Forslag til samfunnsdel blir lagt fram til politisk 1. gangsbehandling i desember
2014. I rådmannens forslag til samfunnsdel varsles det en langsiktig satsing på
befolkningsvekst. Rådmannen har beskrevet en mulig vekst i perioden fram mot 2030, med i
underkant av 1 % i første 4-årsperiode, og ca. 2,5 % videre fram mot 2030. Vekstmålene er
basert på at det nå ser ut til å være realistisk at E16 og Ringeriksbanen blir bygd ut i denne
perioden. Ringeriksbanen planlegges som en InterCity-løsning.
Ringerike ønsker å bidra til utbygging av samferdselsprosjektene, og avlaste veksten i Osloregionen. Ringeriksbanen og E16 vil innebære betydelige investeringer, og for å gjøre disse
mer samfunnsøkonomisk lønnsomme kreves det utbygging langs InterCity-aksen.
Rådmannen mener Avtjerna burde kunne være et knutepunkt på InterCity. Av den grunn kan
det være planeffektivt for Bærum å forsere planlagt boligutvikling for Avtjerna-området.

Vedlegg
Brev, datert 14.10.2014, fra Bærum kommune.

Lenker
Høringsdokumenter er tilgjengelig på Bærum kommunes nettside:
https://www.baerum.kommune.no/Organisasjonen/Administrasjon/Utviklingsenheten/Kom
muneplanen/
Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De
foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for
papirutskrift.
Ringerike kommune, 04.11.2014

Tore Isaksen
rådmann
Enhetsleder for miljø- og arealforvaltning: Heidi Skagnæs
saksbehandler: Grethe Tollefsen
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Ringerike kommune

Postboks 123 Sentrum
3502 HØNEFOSS

Deres ref:

Vår ref.:
14/198140/TERHAN

Dato:
14.10.2014

Kommuneplanens

arealdel 2015 - 2030 - høring

Bærum kommune har utarbeidet forslag til ny arealdel til kommuneplanen for perioden
2015 - 2030. Planforslaget legges ut til høring og offentlig ettersyn. Høringsfrist settes
til 15. desember 2014.
Planforslaget har vært til Lgangsbehandlingi

følgende politiske organer:

Planutvalget l9.6.2014 sak 147/14
Formannskapet 3.9.2014 sak 127/ 14
Kornmunestyret 24.9.2014 sak 089/ 14
Den politiske behandlingen har resultert i enkelte endringer av rådmannens forslag. Det
er utarbeidet et særskilt dokument som redegjør for politiske vedtak og påfølgende
endringer av planforslaget. Se også «rnøteplan» på kornmunens hjemmesider for innsyn
i saksbehandling og vedtak.
Høringsdokumentene er vedlagt og inkluderer:
- Saksfremlegg

-

DEDZ
Endringer
i liøringsgrunnlaget etter politisk 1.gangsbehandling

-

Planbeskrivelse

-

Plankart

-

Bestemmelser og retningslinjer

-

Konsekvensutredning av forslag til arealbnrksendringer
Supplerende konsekvensutredning

å; g

ååå

Bakgrunnsdokunieiiter for høringsforslaget er:

å

_ ROS-analyse

g

Vurdering av innspill til arealbruksendringer
Senteranalyse for Bærum
Vurdering av planer i kystsonen
Notat- vurdering av innspill Jaktlia 1

Postadresse:
1304 Sandvika
E-post: post@baerum.kommune.no

Besøksadresse:
Kommunegàrden
Arnold Haukelands
plass 10

1304 SANDVIKA

Org. nr: 974.553.6536
Bank:
Telefon: 67 50 44 63
Faks: 67 50 43 15

KLART SPRÅK?
Hjelp oss à bli bedre:
klartsprak@baerum.kommune.no

Dokumentene kan lastes ned fra kommunens hjemmesider:

_\,\3s:*\_vibgytsiimxfiu1.L1ncL:.1s2z&wn1w_Q12k11.1Q
Trykte versjoner av høringsdokunientene er lagt ut på følgende steder:
-

Konnnunegärden, Sandvika —informasjonsskranken i 1. etasje samt hos Plan- og
bygningstjeiiesten 3. etasje.
Bibliotekene på Bekkestua, Rykkinn, Eiksmarka og Høvik.

Åpne horingsmøter avholdes:
-

Mandag 3.11 kl. 1800 - 2000 i Bærum kulturhus,

-

Onsdag 12.11 kl. 1800
- 2000på Ringhøyden seniorsenter, Ringstabekkveien
Bekkestua

Claude Monets allé 27, Sandvika

105,

Merknader til planforslaget sendes som brev til Bærum kommune, Områdeutvíkling,
1304 Sandvika eller som e-post til iaosdèfzlliaeriiiii.koinmuneno. Merknader bes merket
med arkivsak

12/23153. Frist for merknader

er 15. desember 2014.

Eventuelle spørsmål til høringsdokumentene kan rettes til seniorarkitekt Terje Hansen,
tlf. 67 50 42 22 eller e-post terje.liaiiseiiíbbacruin.koinmuntino

Med hilsen

Gunvor' Bjørnsen
enhetsleder

Terje Hansen
Seniorarkitekt
Dokumentet er elektronisk godkjent

Vedlegg:
Kornmuneplanen 2015 - 2030 - arealdelen
Kommuneplanens arealdel 2015 - 2030
Planbeskrivelse - kommuneplanens arealdel 2015 - 2030
Plankart
Bestemmelser- konimuneplaiieris arealdel
KP arealdel - konsekvensutredning av arealbruksendringer
Kommuneplanens arealdel 2015 - 2030 - supplerende
konsekvensutredning
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SAKSFRAMLEGG
Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning
Formannskapet

Arkivsaksnr.: 14/1568-1

Arkiv:

KARTLEGGING AV BYNÆRE FRILUFTSOMRÅDER
- VEDTAK AV HOVEDRAPPORT

Forslag til vedtak:
1. Rapporten er grunnlag for arbeid med forslag til revidert kommuneplan.
2. Klassifiseringene og retningslinjene for saksbehandling i rapporten skal innarbeides i
kommuneplanens bestemmelser, og må da tas hensyn til i byggesaker og plansaker.
3. A- og B-områdene foreslås avsatt til formål "Grønnstruktur" i kommuneplanen. Hvor
mange og hvilke av disse områdene som settes av skal vurderes nærmere i forhold til
andre innspill og utviklingsmuligheter. For de områdene hvor det er igangsatt
planprosesser som tilrettelegger for formål som umuliggjør eller reduserer muligheten
for friluftsliv, skal eventuelle øvrige egna areal innafor områdets avgrensing foreslås
avsatt til formål grønnstruktur.
4. Igangsatt arbeid med reguleringsplaner i områdene som er kartlagt i denne rapporten vil
fortsette uavhengig av rapporten. Utbygging etter vedtatte reguleringsplaner vil kunne
endre verdi på områdene. Dette gjelder Eggemoen, Hovsmarka, Hvervenmoen,
Kilemoen, Hensmoen og Tanbergmoen/Krakstadmarka.
5. Nordre og Søndre park består som parker.

Sammendrag
Arbeidet med kartlegging av bynære friluftsområder rundt Hønefoss starta vinteren 2013
med et vedtak om oppstart i formannskapet 12.03.13 (sak 35/13). Arbeidet er forankra i
planprogrammet for arbeidet med revisjon av kommuneplanen, som ble fastsatt i
kommunestyret 20.06.13 (sak 76/13).
Kartlegginga ble starta fordi rådmannen så at flere av de bynære friluftsområdene rundt
Hønefoss var trua av nedbygging, eller andre tiltak som reduserer kvaliteten på

friluftslivsopplevelsen eller gjør friluftsliv umulig. Dette ble også påpekt i en rekke
høringsuttalelser fra frivillige organisasjoner og privatpersoner knytta til de konkrete
planene i høringsperioden etter oppstart.
Det er ønske om økt utvikling av Hønefoss, noe som fører til større areal som bygges ut til
blant annet bolig- og næringsformål. Med en økt utvikling og økt fortetting av byen blir
behovet for grønne lunger og turdrag større.
Det foreslås at det vedtas at rapporten blir retningsgivende for kommuneplanarbeidet og at
den innarbeides i plankart og bestemmelser. Et vedtak som foreslått vil fungere som et
innspill til arbeidet med revisjon av kommuneplanen. Et slikt innspill skal vurderes opp mot
andre hensyn og interesser før det avklares hva som skal tas inn i forslaget til revidert
kommuneplan. Alle A- og B-områder vil altså ikke nødvendigvis blir avsatt til grønnstruktur
dersom forslaget til vedtak i denne saken vedtas.

Beskrivelse av saken
Bynære friluftsområder rundt Hønefoss er kartlagt og verdisatt. Det er ikke tatt inn andre
hensyn eller interesser enn friluftsliv i arbeidet. Hensikten med arbeidet er hovedsakelig å
sikre at kunnskapsgrunnlaget er godt i saker der friluftsområdene vurderes nedbygd.
Områdene er kartlagt, oppsummert, vurdert og klassifisert i en rapport. Områdene er
klassifisert i fire områdetyper: A-, B-, C- eller D-områder, på bakgrunn av faglige
verdivurderinger. A-områder er vurdert til å være de mest verdifulle områdene.
Klassifiseringene er altså faglig begrunnet utfra de ulike områdenes verdi som
friluftsområde, målt i egenskaper og bruk. For hver områdetype er det fastsatt retningslinjer
for saksbehandling.
Metodene som er brukt i arbeidet er beskrevet i rapporten, sammen med mulige feilkilder.
Arbeidet og rapporten er retta mot saksbehandlere for støtte i saksbehandlinga, mot
forslagsstillere som en del av kunnskapsgrunnlaget i planprosesser og mot publikum for
informasjon om friluftsområdene. For hvert område vises også innganger og
parkeringsmuligheter, med tanke på å veilede brukere.
Forholdet til pågående revidering av kommuneplanens arealdel
Det foreslås at det vedtas at rapporten blir grunnlag for arbeidet med revisjon av
kommuneplanen, blant annet i arbeidet med å vurdere innkomne innspill. Videre foreslås det
at retningslinjene tilknytta de ulike områdetypene vedtas som retningslinjer i bestemmelsene
til kommuneplanens arealdel og at A- og B-områdene vedtas foreslått avsatt til formål for
grønnstruktur på kommuneplankartet.
Følgende områder inngår i A- og B-områdene:
 A-områder
- Hovsenga



- Eggemoen
- Hovsmarka/Børdalsmoen
- Oppenåsen/Heggen
- Petersøya
- Schjongslund
B-områder
- Tanbergmoen/Krakstadmarka
- Hensmoen
- Kilemoen
- Hvervenmoen
- Gullerudmarka

Dersom forslaget til vedtak blir vedtatt, vil vedtakspunkt 2 og 3 fungere som innspill til
arbeidet med revisjon av kommuneplanen. Rådmannen vil gjøre vurderinger i
kommuneplanarbeidet for å avklare hvor mange og hvilke områder som skal tas inn i
forslaget til revidert kommuneplan. Friluftslivsinteressen må veies opp mot andre interesser,
slik som næringsutvikling, boligutbygging og infrastruktur. Noen interesser vil kunne
kombineres med friluftslivsinteressen, slik som kulturminner og biologisk mangfold. I
tillegg vil helheten av grøntområder i Hønefoss og områdene rundt være avgjørende. Det vil
bli fokusert på sammenhengende grøntdrag og på hvordan områder avsatt til grønnstruktur
fordeler seg i og rundt byen. Dette for å sikre en fornuftig balanse mellom områder avsatt til
grønnstruktur og områder som avsettes til utbygging eller andre interesser. Denne rapporten
og forslaget til vedtak kan derfor ses på som en slags grovsiling av friluftsområdene på lik
linje med grovsilinga av innspillene som er sendt inn, med unntak av at det ikke er tatt
hensyn til andre interesser enn friluftlivsinteressen.
Dersom det er ønskelig at ett eller flere konkrete områder ikke skal vurderes som område for
grønnstruktur kan det/de aktuelle områdene tas ut av vedtaket.
Når rådmannen legger fram forslag til revidert kommuneplan med kart og bestemmelser,
kan det foreslås endringer av denne i forbindelse med politisk behandling og høring.
Forholdet til igangsatte reguleringsplanprosesser
I flere av områdene som er kartlagt er det igangsatt planprosesser. Dette gjelder Eggemoen,
Hovsmarka, Hvervenmoen, Kilemoen, Hensmoen og Tanbergmoen/Krakstadmarka.
Arealene som omfattes av disse planforslagene vil ikke kunne bli avsatt til formål for
grønnstruktur. Dersom det vedtas at et av områdene der det er igangsatt planprosess skal
avsettes til formål grønnstruktur i kommuneplankartet, må det lages en avgrensing av formål
for grønnstruktur som omfatter egna areal innafor områdeavgrensinga (eller tilstøtende til
området) og utafor avgrensinga av planforslaget det arbeides med. En avgrensing i
forbindelse med utarbeidelse av kommuneplankartet vil være nøyaktig. Avgrensingene i
rapporten er foreløpige.

I kartlegginga er områdenes verdi i dag kartlagt. Flere av disse områdene har derfor fått høy
verdi, selv om det tas sikte på å regulere dem til andre formål. Det er derfor viktig å bevare
det som er innafor eller tilstøtende til områdene som er kartlagt, og som er utafor de
planlagte reguleringsplanavgrensningene, som et fragmentert friluftsområde. Det bør i hver
enkelt sak vurderes om det skal opparbeides erstatninger for anlegg som går tapt, enten i
restområdene eller i andre områder med potensiale.
Spesielt tre av områdene som er kartlagt har potensiale til å erstatte områdene som er nevnt
ovenfor. Gullerudmarka, Sørumsmarka og Oppenåsen er alle relativt store områder hvor
tilrettelegging vil kunne gi en god friluftsopplevelse. I tillegg til disse tre er
Almemoen/Nærstadmarka et område som har potensiale, men som ikke er kartlagt.
Forholdet til parkene
Nordre og Søndre park er ikke en del av kartlegginga og rapporten. De er ikke tatt inn i
arbeidet fordi de allerede har status som park. Parkene er ikke regna som nedbyggingstrua
eller som erstatningsområde for friluftsområder som er trua av nedbygging.

Forholdet til overordnede planer
Noen av områdene er helt eller delvis avsatt til friområde i kommuneplanen. I disse
tilfellene vil avgrensinga bli vurdert på nytt evt. videreført.

Tidligere behandlinger og vedtak






Formannskapet vedtok i møte 12.03.13, sak 35/13, at det skulle startes opp arbeid
med kartlegging av bynære friluftsområder i Hønefoss.
Kommunestyret fastsatte i møte 20.06.13, sak 76/13, planprogram for revisjon av
kommuneplanen, hvor blant annet temautredning om friluftsområder var beskrevet.
Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning fikk i møte 19.08.13, sak 88/13
(Referatsak D), en orientering om status i arbeidet. HMA uttalte seg som
referansegruppe.
Rapport fra arbeidet ble lagt fram for endelig vedtak i HMA og i formannskapet i
april 2014. Men 7. april vedtok HMA i sak 47/14 at saken utsettes til alle grunneiere
er informert om arbeidet med kartlegginga i egne brev. Det ble på spørsmål fra
rådmannen presisert at dette ikke skulle ses på som en ny høringsperiode.

Prosess siden vedtak om utsettelse av vedtak
Etter at vedtaket om utsettelse ble fattet i HMA har det blitt sendt brev til alle de omtrent
400 grunneiere innafor avgrensingene for friluftsområdene. I forkant av utsendelsen ble
noen av områdeavgrensingene revidert, slik at områder med mange boliger ble tatt ut.
Avgrensingene er likevel fortsatt foreløpige.

Det er avholdt møte med to grunneiere, og det er kommet inn seks innspill som følge av
informasjonsbrevet.
Det er også gjort en liten presisering av retningslinjene for saksbehandling for de ulike
områdetypene. Presiseringen ble gjort for å unngå å vanskeliggjøre påbygg og mindre
tilbygg, da formålet med retningslinjene er å hindre større utbygginger.
Vurdering av innkomne innspill
Innspillene omhandler avgrensning av områder, verdivurdering og utvalg av områder. Disse
er vurdert, men ikke innarbeida i rapporten. Det er konkludert med at innspillene tas med
inn i kommuneplanprosessen. Følgende vurdering er lagt til grunn for avgjørelsen om at
behandlinga av innspillene utsettes til kommuneplanforslag foreligger:
 Avgrensinger: Grunnet at nåværende avgrensinger er foreløpige er det ikke
hensiktsmessig å endre disse på bakgrunn av enkeltinnspill utenom høringsperiode.
Nøyaktige avgrensinger vil bli lagt fram i forslaget til nytt kommuneplankart,
dersom det vedtas at områdene skal foreslås avsatt til formål for grønnstruktur. I
etterkant av høringsperioden i kommuneplanprosessen vil disse innspillene og
eventuelt nye innspill bli vurdert.
 Verdivurdering: Verdivurderingene er gjort med bakgrunn i dagens situasjon. Det vil
ikke foretas nye verdivurderinger av områdene i nærmeste framtid. Rådmannen
mener at metoden som er brukt er tilstrekkelig.
 Valg av områder: Det pekes på områder som burde tas ut fordi det er planlagt eller
ønske om annen utvikling her. Eventuelle deler av områdene som omfattes av et
igangsatt planarbeid skal ikke avsettes til grønnstruktur. Ved tilfeller der det er nye
ønsker om utvikling av et areal innafor et av friluftsområdene vil dette bli en
interessekonflikt som må vurderes i kommuneplanen, dersom det er sendt inn
innspill om endra arealbruk for det aktuelle arealet. Dersom formålet i gjeldende
kommuneplan er LNF (landbruk-, natur- og friluftsliv) har grunneier eller andre i
utgangspunktet ingen rettigheter til å utvikle eiendommen.

Vedlegg
Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De
foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for
papirutskrift.

1. Kartlegging av bynære friluftsområder – hovedrapport, september 2014
a. Oversiktskart
b. Verdivurderingstabeller
c. Innspill innsendt i høringsperioden
d. Kort redegjørelse for vurdering av områder som ikke ble tatt inn etter
høringsperioden
e. Spørsmål stilt i spørreundersøkelsen

2.
3.
4.
5.

f. Resultater fra spørreundersøkelsen
Protokoll fra HMA 07.04.14, sak 47/14
Informasjonsbrev sendt grunneierne, datert 13.05.14
Innspill innsendt som svar på informasjonsbrev
Saksdokumenter kommuneplanrevisjon

Ringerike kommune, 19.11.2014

Tore Isaksen
rådmann

Enhetsleder: Heidi Skagnæs
Avdelingsleder areal- og byplankontoret: Grethe Tollefsen
Saksbehandler: Ingeborg Faller
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Sammendrag
I 2013 har kommunen kartlagt og verdisatt bynære friluftsområder rundt Hønefoss. For å kartlegge
ble det gjennomført befaringer, spørreundersøkelse blant brukere og sendt brev til aktuelle
organisasjoner. Informasjonen som er kommet inn i høringsperioden har blitt plassert i
verdivurderingstabeller. Arbeidet har ført fram til en klassifisering av områdene basert på
nåværende verdi som friluftsområde.

Klassifiseringer
Sørumsmarka
Hvelven
Bærenga
Tanbergmoen/Krakstadmarka
Hovsenga
Livmarka
Eggemoen
Hovsmarka/Børdalsmoen
Hensmoen
Kilemoen
Oppenåsen/Heggen
Rognerud
Veienmarka
Prestmoen
Hvervenmoen
Gullerudmarka
Sandtangen
Røsholmstranda
Petersøya
St. Hanshaugen
Schjongslund

C
C
C
B
A
C
A
A
B
B
A
C
D
C
B
B
D
D
A
C
A
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Bakgrunn
Kommunen som planmyndighet har myndighet etter flere lovverk som regulerer ulike virksomheter
som påvirker friluftslivets rammevilkår. Kommunen har dermed ansvar for å tilrettelegge for
friluftsliv gjennom arealforvaltninga.
Rundt Hønefoss er det for tiden oppstart av flere store planer som tar sikte på endra arealbruk i
områder som brukes til friluftsliv. I forbindelse med dette ser kommunen behov for en helhetlig
oversikt og vurdering av disse områdene for å øke bevissthet rundt verdien av områdene.
Kartlegging og verdisetting av bynære friluftslivsområder kan bidra til mer bevissthet i avgjørelser
ved oppstart av planarbeid der friluftsområdene er aktuelle for annet formål enn friluftsliv, slik som
boligbebyggelse og næringsaktivitet. Muligheten for bynært og bærekraftig friluftsliv er en viktig
egenskap ved et nærmiljø, er helsefremmende og skaper bolyst. Målet er å bevare viktige
friluftsområder uten å bremse utvikling innenfor boligbygging og næringsliv i kommunen.
Friluftsliv er en viktig del av livet for mange av Ringerikes innbyggere, og brukes aktivt i
markedsføringa av Ringerike som region. Friluftsliv er også et viktig ledd i arbeidet med folkehelse. I
tråd med visjon 3 - "Folkehelsekommunen" i kommunens folkehelsemelding 2012-2030 (vedtatt
21.02.13) ønsker kommunen å ta vare på og utvikle verdier i lokalsamfunnet, slik som bynære
friluftsområder, sosiale møteplasser, turveier og gang- og sykkelveier. Samfunnet skal utvikles slik at
det blir enkelt å være fysisk aktiv i hverdagen (folkehelsemeldinga, målark 3, side 26).
Arbeidet med kartlegginga er basert på disse nasjonale dokumentene:


St.meld. nr. 39 (2000-2001) Friluftsliv – ein veg til høgare livskvalitet



St.meld. nr. 25 (2002-2003) Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand



PBL § 3-1 f) - fremme befolkningens helse og motvirke sosiale helseforskjeller (…)



Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder – håndbok 25-2004, Direktoratet for
naturforvaltning

Formål
Kartlegginga av friluftsområdene er igangsatt fordi kommunen ser at en stor andel av
friluftsområdene rundt og i Hønefoss er trua av nedbygging. Både for Eggemoen, Kilemoen,
Hensmoen, Petersøya og Hvervenmoen er det igangsatt planarbeid eller foreslått planer som vil
kunne gjøre disse områdene mindre attraktive eller helt uaktuelle for friluftsliv. Det overordna målet
for arbeidet er å sikre økt bevissthet i valg der friluftsområder vurderes nedbygd. For å oppnå dette
må dagens verdi som friluftsområde synliggjøres.
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Ved å plukke ut noen områder og be om innspill om områdene og bruken av disse, samt hvilke andre
områder som burde vært med i kartlegginga, er målet å få god kunnskap om de ulike områdene.
Kunnskapen skal brukes når en står ovenfor et valg der et av de kartlagte friluftsområdene vurderes
nedbygd. Verdien av et friluftsområde er vanskelig å fastslå, mens verdien av alternativ bruk (for
eksempel grusuttak eller næringsområde) er enklere å tallfeste. Denne kartlegginga prøver å beskrive
verdien av å bevare området som friluftsområde.
I utgangspunktet bør avgjørelser om hvordan et område skal brukes, tas i kommuneplanarbeid for å
sikre en overordna og langsiktig planlegging. I 2013 ble arbeid med revidering av kommuneplanen
starta, og en forventer vedtak av ny revidert kommuneplan i 2015. Resultatene fra denne
kartlegginga er en del av kunnskapsgrunnlaget for revidering av kommuneplanen.
I noen tilfeller vil kunnskapen vi har fått om områdene føre til at et område skjermes fra nedbygging
fordi en vurderer verdien av området som friluftsområde til å være større enn verdien av tiltaket. Om
dette avgjøres i det pågående kommuneplanarbeidet vil områder kunne settes av til ulike «grønne
formål» i kommuneplanen, slik som grønnstruktur, naturområde, turdrag eller friområde.
I andre tilfeller vil friluftsområdet bygges ned fordi verdien av tiltaket anses for å være større enn
verdien av friluftsområdet. Dette kan bety at området blir mindre attraktivt eller helt uaktuelt for
friluftsliv. Da vil kunnskapen fra kartlegginga kunne brukes til å se hvilke områder som kan erstatte
området som bygges ned. Om et område brukes til lignende aktiviteter og har lignende egenskaper,
slik som solforhold, avstand fra Hønefoss og muligheter for tilrettelegging, vil opparbeiding og
tilrettelegging av dette området kunne være et avbøtende tiltak. Tilretteleggingspotensial er et eget
vurderingskriterium i kartlegginga.
Et annet mål med kartlegginga er å samle sammen et materiale som kan brukes for å markedsføre
friluftslivsmulighetene og friluftsområdene i kommunen. Dette er en del av arbeidet med å følge opp
folkehelseloven og kan være en delfaktor for å trekke nye innbyggere til kommunen.

Områdetyper
Områdene er delt inn i fire ulike områdetyper. De ulike områdetypene beskrives nedenfor. Videre
vises retningslinjer som skal legges til grunn ved all saksbehandling og arealforvaltning innenfor
områdene som er klassifisert til å være A- B- og C-områder. Kommunens vedtatte «Grønn plakat»
gjelder i tillegg til denne rapporten, da vurderingene er gjort på ulike grunnlag og utfyller hverandre.
Det er ikke angitt spesielle retningslinjer for D-områdene. For disse vil det være det generelle
hensynet til folkehelse og friluftsliv som gjelder.
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A-områder
Beskrivelse av områdetype
A-områder har meget store friluftslivsverdier. Et A-område vil som regel være stort nok til at en kan
gå eller løpe i over en time uten å bruke samme løype to ganger. Det bør vær lett tilgjengelig for
mange uten å bruke bil, og det bør være tilrettelagt for flere aktiviteter, blant annet med et godt
utbygd sti- og/eller løypenett. Et A-område er ofte i bruk hele året og av mange personer.
Retningslinjer for saksbehandling
I disse områdene bør det ikke tillates tiltak som ikke er hjemlet i eksisterende reguleringsplan, utover
tiltak som er ledd i tilrettelegging for friluftsliv eller tiltak som ikke forringer områdets verdi som
friluftsområde. Det bør ikke igangsettes reguleringsplaner med formål som forringer områdets verdi
som friluftsområde. Hvis det likevel åpnes for tiltak/reguleringsformål som forringer områdets verdi
som friluftsområde bør alternativt område tilrettelegges. Tilrettelegging av alternativt område bør
være gjennomført før verdien av A-området forringes.

B-områder
Beskrivelse av områdetype
B-områder har store friluftslivsverdier. Et B-område bør være stort nok til at en kan løpe eller gå i en
time uten å bruke samme løype to ganger. Områdene vil oftest ha godt utbygd sti- og/eller løypenett
og være tilrettelagt for en spesiell aktivitet. Et B-område brukes av ganske mange personer og har
potensiale for økt bruk.
Retningslinjer for saksbehandling
I disse områdene bør det ikke tillates tiltak som ikke er hjemlet i eksisterende reguleringsplan, utover
tiltak som er ledd i tilrettelegging for friluftsliv eller tiltak som ikke forringer områdets verdi som
friluftsområde. Det bør ikke igangsettes reguleringsplaner med formål som forringer områdets verdi
som friluftsområde. Hvis det likevel åpnes for tiltak/reguleringsformål som forringer områdets verdi
som friluftsområde bør avbøtende tiltak vurderes. Friluftslivsverdien skal til enhver tid være ivaretatt.

C-områder
Beskrivelse av områdetype
C-områder har friluftslivsverdier fordi de brukes til friluftsliv. Områdene er ofte ikke tilrettelagt, men
har potensiale for økt bruk ved økt tilrettelegging og tilgjengelighet.
Retningslinjer for saksbehandling
Konsekvenser tiltaket får for friluftslivet må vurderes grundig og avbøtende tiltak bør gjennomføres.
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D-områder
Beskrivelse av områdetype
D-områder regnes ikke som friluftsområde. Områdene er enten ikke brukt til friluftsliv eller har slik
størrelse og lokalisering at det ikke er aktuelt for daglig friluftsliv. Et slikt område kan likevel ha lokal
verdi som rekreasjonsområde.
Retningslinjer for saksbehandling
Ut fra bakgrunnen for denne kartlegginga anses det ikke for å være nødvendig med egne
retningslinjer for saksbehandling i disse områdene.
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Oppsummering av områdene
Under følger en beskrivelse av hvert område, områdets potensiale og forslag til tiltak som vil kunne
forbedre området som friluftsområde, samt områdets klassifisering. På kartene er innganger til
områdene markert med rød pil og eventuelle parkeringsmulighet er markert med blå P. Se vedlegg 1
for oversiktskart og vedlegg 2 for verdivurderingstabeller.

Sørumsmarka
Beskrivelse av området: Sørumsmarka ligger vest for Hønefoss, mellom E16 og elva Sogna. Området er
i hovedsak prega av skog og fulldyrka jord. Området måler ca. 3,3 km2 og er derfor egna til lengre
dagsturer, men er ikke mye brukt i dag. Det er ikke et godt opparbeida stinett her og terrenget er til
dels kupert. Sørumsmarka er lett tilgjengelig fra Hønefoss med sykkel.
Potensiale: Det er usikkert om solforholdene er gode nok, men området har god beliggenhet,
tilgjengelighet og størrelse.
Tiltak som kan gjøre området bedre: Rydding av stier, skilting, informasjon om området.
Sum verdivurderingstabell: 24

Området er klassifisert til kategori C
Området brukes til friluftsliv, men ikke er spesielt tilrettelagt for det. Området har potensiale til å bli
et område med mer verdi som friluftsområde.
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Størrelse
Områdetype
Oppkjørte løyper vinterstid
Opptråkka stier vinterstid
Lysløyper
Opparbeida turstier sommerstid
Toaletter
Servering/kiosk
Avstand fra Søndre torv, Hønefoss langs
vei
To mest vanlige aktiviteter
Mest vanlige framkomstmiddel til
området
Parkering
Planstatus
Vernestatus

3,6 km2
Turområde
Ingen
Ukjent
Ingen
Ukjent
Nei
Nei
4,6 km
Fottur og jogging
Går hjemmefra
Ikke tilrettelagt
LNF i kommuneplan, uregulert
Ingen
10
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Hvelven
Beskrivelse av området: Området ligger ved bebyggelsen på Tolpinrud vest for Hønefoss, i
gangavstand fra Søndre torv. Hvelven er et lite område som er best egna til ettermiddagsturer eller
kortere turer. Området består av en flat høyde med utsikt mot Eikli og Storelva, og en rygg som
strekker seg langs elva ned mot Eikli gård. Terrenget er kupert rundt ryggen. Området kan kombineres
med bruk av Bærenga om vinteren (en skal ikke ferdes på innmark i vekstsesongen). Området er nær
bebyggelse og er verdifullt for de som bor nærmest. Området brukes av barnehagen i nærheten og er
tilrettelagt med lavvo.
Potensiale: Områdets begrensede størrelse gir lite potensiale utover dagens bruk.
Tiltak som kan gjøre området bedre: Sum verdivurderingstabell: 35

Området er klassifisert til kategori C
Områdets størrelse er avgjørende for at det ikke klassifiseres som B-område.
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Størrelse
Områdetype
Oppkjørte løyper vinterstid
Opptråkka stier vinterstid
Lysløyper
Opparbeida turstier sommerstid
Toaletter
Servering/kiosk
Avstand fra Søndre torv, Hønefoss langs
vei
To mest vanlige aktiviteter
Mest vanlige framkomstmiddel til
området
Parkering
Planstatus
Vernestatus

95 daa
Nærturområde
Ingen
Under 5 km
Ingen
Under 5 km
Nei
Nei
2,7 km
Sykling og jogging
Går hjemmefra
Noe langs vei, ikke tilrettelagt
LNF i kommuneplan, uregulert
Ingen

Bærenga
Beskrivelse av området: Området ligger øst for ridesenteret ved Tolpinrud, ned mot Storelva.
Området er lite, og egner seg for korte turer om det ikke kombineres med andre områder.
Ridesenteret er en aktiv bruker. Vinterstid kan området kombineres med Hvelven, via innmarka på
Eikli gård (ikke i vekstsesongen!). Det er tett furuskog i området, og terrenget er relativt flatt. Det er
et godt stinett i området, som også tråkkes opp vinterstid. Området er nær bebyggelse og er
verdifullt for de som bor nærmest.
Potensiale: Områdets begrensede størrelse gir lite potensiale utover dagens bruk.
Tiltak som kan gjøre området bedre: Merking av stier.
Sum verdivurderingstabell: 29

Området er klassifisert til kategori C
Området er hovedsakelig brukt av ridesenteret. Områdets størrelse og begrensede bruk er
avgjørende for at det ikke klassifiseres som B-område.
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Størrelse
Områdetype
Oppkjørte løyper vinterstid
Opptråkka stier vinterstid
Lysløyper
Opparbeida turstier sommerstid
Toaletter
Servering/kiosk
Avstand fra Søndre torv, Hønefoss langs
vei
To mest vanlige aktiviteter
Mest vanlige framkomstmiddel til
området
Parkering
Planstatus
Vernestatus

350 daa
Nærturområde
Ingen
Under 5 km
Ingen
Under 5 km
Nei
Nei
2,9 km
Fottur og sykling
Går hjemmefra
Privat parkering (ved ridesenteret)
LNF i kommuneplan, uregulert
Ingen
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Tanbergmoen/Krakstadmarka
Beskrivelse av området: Tanbergmoen/Krakstadmarka ligger nært Hønefoss, men er litt utilgjengelig
fordi Storelva renner mellom området og byen. Området kan fungere som korridor opp mot
Ringkollen og Nordmarka. Området er av en slik størrelse at det er mulig å gå lengre turer og
dagsturer her, deler av pilegrimsleden går gjennom området. Utover pilegrimsleden er det ikke
merka stier eller løyper, men det er en del tråkk i området. Om en følger Pilegrimsleden sør for
området kommer en forbi Stavhella, som er en flott plass med god utsikt og mye historie.
Potensiale: Med mer informasjon og bedre tilgjengelighet kan området bli mer attraktivt.
Tiltak som kan gjøre området bedre: Det er flere utsiktspunkt i området som kan ryddes for å gjøre
området mer attraktivt. Merking av stier og opparbeiding av parkeringsplasser.
Sum verdivurderingstabell: 39

Området er klassifisert til kategori B
Området har potensiale og en god størrelse.
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Ringerike kommune
Miljø- og arealforvaltning

Størrelse
Områdetype
Oppkjørte løyper vinterstid
Opptråkka stier vinterstid
Lysløyper
Opparbeida turstier sommerstid
Toaletter
Servering/kiosk
Avstand fra Søndre torv, Hønefoss langs
vei
To mest vanlige aktiviteter
Mest vanlige framkomstmiddel til
området
Parkering
Planstatus

Vernestatus

1,5 km2
Turområde og del av grønnkorridor
mellom Hønefoss og Ringkollen
Ingen
Mellom 5 og 10 km
Ingen
Mellom 5 og 10 km
Nei
Nei
3 km
Fottur og jogging
Går hjemmefra
Nei
Delvis framtidig boligformål og delvis LNF i
kommuneplan. Pågår arbeid med
kommunedelplan og reguleringsplan hvor
hovedformål er bolig er.
Ingen

Hovsenga
Beskrivelse av området: Hovsenga er et lite friluftsområde ved Randselva nært Hønefoss sentrum.
Hovsenga er et fint mål om en går turstiene langs Storelva og Randselva gjennom byen. Området er
tilrettelagt for grilling. Hovsenga har et rikt fugle- og planteliv, og på grunn av elva er landskapet her
unikt. Området er tilrettelagt med benker og sti langs elva og er tilgjengelig for rullestolbrukere.
Potensiale: Områdets begrensede størrelse gir lite potensiale utover dagens bruk.
Tiltak som kan gjøre området bedre: Sum verdivurderingstabell: 55

Området er klassifisert til kategori A
Godt tilrettelagt og svært tilgjengelig.
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Ringerike kommune
Miljø- og arealforvaltning

Størrelse
Områdetype
Oppkjørte løyper vinterstid
Opptråkka stier vinterstid
Lysløyper
Opparbeida turstier sommerstid
Toaletter
Servering/kiosk
Avstand fra Søndre torv, Hønefoss langs
vei
To mest vanlige aktiviteter
Mest vanlige framkomstmiddel til
området
Parkering
Planstatus
Vernestatus

10 daa
Turmål, lite turområde
Ingen
Under 5 km
Ingen
Under 5 km
Nei
Nei
2,7 km
Fottur og sykling
Går hjemmefra
Etter arbeidstid ved Hov barnehage
LNF i kommuneplan, uregulert
Båndlagt etter lov om naturvern i
kommuneplan
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Ringerike kommune
Miljø- og arealforvaltning

Livmarka
Beskrivelse av området: Livmarka er et lite nærturområde ved bebyggelsen nederst i Vesternbakken,
øst i Hønefoss. Området består av krattskog og ligger inntil et område med dyrka mark. Landskapet
er kupert med bratte rygger. Om vinteren tråkkes det opp stier i snøen slik at området er fint for
fotturer vinterstid, og den dyrka marka kan tas i bruk slik at området blir større. Sommerstid er
området mer begrensa. Området har en viktig funksjon som nærturområde for noen mennesker.
Potensiale: Områdets begrensede størrelse gir lite potensiale utover dagens bruk.
Tiltak som kan gjøre området bedre: Sum verdivurderingstabell: 32

Området er klassifisert til kategori C
Området har begrensa størrelse og er lite tilgjengelig og kjent for de som ikke bor nært området.
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Ringerike kommune
Miljø- og arealforvaltning

Størrelse
Områdetype
Oppkjørte løyper vinterstid
Opptråkka stier vinterstid
Lysløyper
Opparbeida turstier sommerstid
Toaletter
Servering/kiosk
Avstand fra Søndre torv, Hønefoss langs
vei
To mest vanlige aktiviteter
Mest vanlige framkomstmiddel til
området
Parkering
Planstatus
Vernestatus

173 daa
Nærturområde
Ingen
Under 5 km
Ingen
Under 5 km
Nei
Nei
2,5 km
Fottur og jogging
Går hjemmefra
Ikke tilrettelagt, boliggater
LNF i kommuneplan, uregulert
Ingen

Eggemoen
Beskrivelse av området: Landskapet er flatt og området består stort sett av furuskog. Sommerstid er
det breie stier på skogsbunn. Stiene kan brukes med barnevogn, rullator og rullestol. Vinterstid er det
oppkjørte skiløyper. Lysløypa er 10 km lang. Stiene er merka i runder på 5 og 10 km. Eggemoen er
mye brukt av idrettslag og andre organisasjoner til trening.
Potensiale: Området er allerede et foretrukkent område, og potensialet utnyttes godt.
Tiltak som kan gjøre området bedre: Området kan skiltes bedre, for eksempel med et oversiktsskilt
med kart ved parkeringsplassen og i stikryss. Området kan gjøres mer tilgjengelig om det
opparbeides gang- og sykkelforbindelse til og fra Hønefoss. Grunnet avstand er sykkel mest aktuelt.
Sum verdivurderingstabell: 47
Området er klassifisert til kategori A
Godt tilrettelagt og stort område.
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Ringerike kommune
Miljø- og arealforvaltning

Størrelse

8 km2 (en del av Eggemoen ligger i
Jevnaker kommune)

Områdetype
Oppkjørte løyper vinterstid
Opptråkka stier vinterstid
Lysløyper
Opparbeida turstier sommerstid
Toaletter
Servering/kiosk
Avstand fra Søndre torv, Hønefoss langs
vei
To mest vanlige aktiviteter
Mest vanlige framkomstmiddel til
området
Parkering
Planstatus

Turområde, treningsområde
Mellom 15 og 20 km
Under 5 km
10 km
Mellom 25 og 30 km
Nei
Nei
8,2 km

Vernestatus

Fottur og jogging
Kjører bil hjemmefra
Ja
Framtidig annet byggeområde i
kommuneplan. Arbeid med
områdereguleringsplaner med formål
næringsbebyggelse i nesten hele området.
Ingen.
19

Ringerike kommune
Miljø- og arealforvaltning

Hovsmarka/Børdalsmoen
Beskrivelse av området: Hovsmarka og Børdalsmoen ligger i gå- og sykkelavstand fra Hønefoss.
Landskapet er lett kupert, med korte bratte bakker. I Hovsmarka er det asfalterte turveier som
brukes til rulleski og turer med barnevogn og rullestol, samt vanlige fotturer og jogging. Hønefoss
skiskytterklubb er blant de faste brukerne av området og har tilrettelagt deler av det. På
Børdalsmoen er det furuskog og turstier på skogsbunn. Områdene brukes av flere idrettslag til
trening. Områdene sees i sammenheng til tross for at det noe forskjellig bruk. Begge områdene
brukes mye.
Potensiale: Hovsmarka/Børdalsmoen er nærturområde for store deler av Hønefoss, og kan erstatte
andre nærturområder om nødvendig. For øvrig er området godt brukt og potensialet godt utnytta
slik det er i dag.
Tiltak som kan gjøre området bedre: Oversiktsskilt og merking av stier/løyper, samt noen benker vil
kunne gjøre terskelen for å bruke området mindre.
Sum verdivurderingstabell: 49

Området er klassifisert til kategori A
Tilgjengelig, godt tilrettelagt og god størrelse.
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Ringerike kommune
Miljø- og arealforvaltning

Størrelse
Områdetype
Oppkjørte løyper vinterstid
Opptråkka stier vinterstid
Lysløyper
Opparbeida turstier sommerstid
Toaletter
Servering/kiosk
Avstand fra Søndre torv, Hønefoss langs
vei
To mest vanlige aktiviteter
Mest vanlige framkomstmiddel til
området
Parkering
Planstatus

Vernestatus

1,4 km2
Turområde, treningsområde
Under 5 km
Under 5 km (hovedsakelig Børdalsmoen)
2,5 km
Mellom 5 og 10 km
Nei
Nei
3,9 km
Fottur og jogging
Går hjemmefra
Ja
Friområde, erverv og bygninger med
særskilt allmennyttig formål i
kommuneplan. Området er regulert i en
detaljreguleringsplan og to
områdereguleringsplaner. Formålene er
friområde, boliger, idrettsanlegg,
forretning/kontor/industri og industri. Det
er igangsatt arbeid med en
områdereguleringsplan til for industri. Det
er i hovedsak områdene i sør og vest som
ligger under disse planene. Plannr.: 155,
Ingen
259 og 343.

Hensmoen
Beskrivelse av området: Hensmoen ligger nord for Hønefoss, øst for Begna. Landskapet er
forholdsvis flatt og kledd med furuskog. På furumoen ligger to vann, Storetjern og Vesletjern. I
tilknytning til området ligger et grusuttak og et industriområde. Det er opparbeida turstier
sommerstid som kan brukes med barnevogn. Området brukes hovedsakelig på barmark. Det er
ukjent hvorvidt området brukes til fotturer om vinteren. Hensmoen brukes i stor grad av folk som bor
nær området. Grunnet tett skog er solforhold og utsikt begrensa.
Potensiale: Området kan brukes av flere, men kan ikke erstatte større områder eller mer bynære
områder.
Tiltak som kan gjøre området bedre: Merking av turstier, oversiktsskilt og mer informasjon ved
innfallsportene til området og parkeringsplasser. Opparbeiding av skiløyper.
Sum verdivurderingstabell: 39

Området er klassifisert til kategori B
God størrelse og godt stinett som er tilrettelagt for barnevogn.
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Ringerike kommune
Miljø- og arealforvaltning

Størrelse
Områdetype
Oppkjørte løyper vinterstid
Opptråkka stier vinterstid
Lysløyper
Opparbeida turstier sommerstid
Toaletter
Servering/kiosk
Avstand fra Søndre torv, Hønefoss langs
vei
To mest vanlige aktiviteter
Mest vanlige framkomstmiddel til
området
Parkering

2,5 km2
Turområde, nærturområde
Ingen
Ukjent
Ingen
Mellom 10 og 15 km
Nei
Nei
9,5 km

Planstatus

LNF, masseuttak og industri i
kommuneplan. Arbeid med
reguleringsplan for masseuttak er
igangsatt i sør.

Vernestatus

Ingen

Fottur og jogging
Går hjemmefra
Ikke tilrettelagt, men muligheter flere
steder. Ta hensyn til trafikk i
industriområdet i arbeidstiden.
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Ringerike kommune
Miljø- og arealforvaltning

Kilemoen
Beskrivelse av området: Kilemoen er en furumo på motsatt side av Begna for Hensmoen. Kilemoen
brukes av folk fra hele Hønefoss til fotturer og jogging. Terrenget er lett kupert i forhold til de andre
furumoene i Ringerike. I området er det skilta en 5 km lang tursti, i tillegg til andre, umerka stier.
Området er mest brukt på barmark, det er lite opptråkka stier her vinterstid. Grunnet tett skog er
solforhold og utsikt begrensa.
Potensiale: Området er mindre enn de andre furumoene, men har fin størrelse som nærturområde.
Tiltak som kan gjøre området bedre: Området kan tilrettelegges mer for vinterbruk. Skilt kan
oppgraderes.
Sum verdivurderingstabell: 34

Området er klassifisert til kategori B
Området har gode varierte stier og potensiale for helårsbruk.
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Ringerike kommune
Miljø- og arealforvaltning

Størrelse
Områdetype
Oppkjørte løyper vinterstid
Opptråkka stier vinterstid
Lysløyper
Opparbeida turstier sommerstid
Toaletter
Servering/kiosk
Avstand fra Søndre torv, Hønefoss langs
vei
To mest vanlige aktiviteter
Mest vanlige framkomstmiddel til
området
Parkering
Planstatus

Vernestatus

1,9 km2
Turområde, nærturområde
Ingen
Under 5 km
Ingen
Mellom 5 og 10 km
Nei
Nei
7 km
Fottur og jogging
Kjører bil
Ja
Framtidig masseuttak og LNF i
kommuneplan. Det er igangsatt arbeid
med reguleringsplan med hovedformål
masseuttak sør i området og med
reguleringsplan for Ringerike vannverk
nord i området.
Ingen

Oppenåsen/Heggen
Beskrivelse av området: Oppenåsen ligger i nær tilknytning til boligområdene i Heradsbygda, Heggen
er et tilhørende område nordvest for Oppenåsen. Områdene brukes i hovedsak av beboere i
Heradsbygda med gangavstand. Landskapet er delvis kupert og består av tett skog. I området er det
mange turstier og skiløyper, samt en lysløype. Området er fint for både kortere turer og lengre
dagsturer. Det finnes kart over skiløyper og merka stier. Området er ikke tilrettelagt for
funksjonshemmede.
Potensiale: Området kan brukes av folk fra hele Hønefoss.
Tiltak som kan gjøre området bedre: Området kan gjøres bedre kjent. Stier bør ryddes etter
tømmerkjøring.
Sum verdivurderingstabell: 45

Området er klassifisert til kategori A
Stort område, helårsbruk, godt utbygd sti- og løypenett.
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Ringerike kommune
Miljø- og arealforvaltning

Størrelse
Områdetype
Oppkjørte løyper vinterstid
Opptråkka stier vinterstid
Lysløyper
Opparbeida turstier sommerstid
Toaletter
Servering/kiosk
Avstand fra Søndre torv, Hønefoss langs
vei
To mest vanlige aktiviteter
Mest vanlige framkomstmiddel til
området
Parkering
Planstatus

12 km2
Turområde, nærturområde
Mellom 20 og 25 km
Ukjent
Under 5 km
Mellom 15 og 20 km
Nei
Nei
3,5 km

Vernestatus

Ingen

Fottur og jogging
Går hjemmefra
Ja, utenom skoletid
Idrettsanlegg, LNF og annet byggeområde
i kommuneplan. Deler av området er
regulert til golfbane og friområde, ellers
uregulert.
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Ringerike kommune
Miljø- og arealforvaltning

Rognerud
Beskrivelse av området: Området ligger nord for Oppenåsen og øst for Heggen. Det er lite
opparbeida turstier i området. Terrenget er lett kupert, og prega av hogst. Noen steder er det god
utsikt over Begna. Området brukes mest til fotturer og til sanking av bær og sopp.
Potensiale: Området har potensiale til å bli en utvidelse av Oppenåsen/Heggen om det stier
opparbeides og skiltes.
Tiltak som kan gjøre området bedre: Opparbeiding og skilting av stier, opparbeiding av
parkeringsplasser.
Sum verdivurderingstabell: 34

Området er klassifisert til kategori C
Området brukes til friluftsliv av folk som bor i nærheten, men er ikke spesielt tilrettelagt.
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Ringerike kommune
Miljø- og arealforvaltning

Størrelse
Områdetype
Oppkjørte løyper vinterstid
Opptråkka stier vinterstid
Lysløyper
Opparbeida turstier sommerstid
Toaletter
Servering/kiosk
Avstand fra Søndre torv, Hønefoss langs
vei
To mest vanlige aktiviteter
Mest vanlige framkomstmiddel til
området
Parkering
Planstatus

1,8 km2
Turområde, nærturområde
Ingen
Ukjent
Ingen
Under 5 km
Nei
Nei
8,8 km

Vernestatus

Ingen

Fottur og sanking av bær og/eller sopp
Går hjemmefra
Ikke tilrettelagt, men muligheter langs vei
LNF i kommuneplan. Det er ønske om å
starte planarbeid for pukkverk.

Veienmarka
Beskrivelse av området: Veienmarka er et forholdsvis lite område nært Hønefoss. Området består i
hovedsak av dyrka mark og grusveier, og er ideelt for kortere turer. Området fungerer også som
korridor mot Oppenåsen/Heggen og Sørumsmarka. Veienmarka er flat og har gode solforhold.
Området brukes mest til fotturer og sykling.
Potensiale: Områdets begrensede størrelse gir lite potensiale utover dagens bruk.
Tiltak som kan gjøre området bedre: Mer informasjon om området som grønnkorridor mot større
turområder kan være verdifullt.
Sum verdivurderingstabell: 37

Området er klassifisert til kategori D
Området framstår ikke som friluftsområde, og får høy sum i verdivurderingstabellen hovedsakelig
fordi det er sentrumsnært, har gode solforhold og fordi Veienmarka kulturminnepark ligger i
området.
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Ringerike kommune
Miljø- og arealforvaltning

Størrelse
Områdetype
Oppkjørte løyper vinterstid
Opptråkka stier vinterstid
Lysløyper
Opparbeida turstier sommerstid
Toaletter
Servering/kiosk
Avstand fra Søndre torv, Hønefoss langs
vei
To mest vanlige aktiviteter
Mest vanlige framkomstmiddel til
området
Parkering
Planstatus

Vernestatus

290 daa
Nærturområde, grønnkorridor mot
Oppenåsen/Heggen
Ingen
Ukjent
Ingen
Under 5 km
Nei
Nei
2,9 km
Fottur og sykling
Går hjemmefra
Utenom skoletid
LNF og delvis båndlagt etter lov om
kulturminner i kommuneplan. Litt av
området er regulert til kulturminnepark,
men området er stort sett uregulert.
Delvis båndlagt etter lov om kulturminner
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Ringerike kommune
Miljø- og arealforvaltning

Prestmoen
Beskrivelse av området: Prestmoen er en furumo som ligger et lite stykke sør for Hønefoss sentrum, og
er fin for kortere fotturer og joggeturer. Området er flatt, og ligger inn mot Storelva i nord. Området
brukes hele året men tilrettelegges ikke for skigåing.
Potensiale: Prestmoen har potensiale til å bli mer brukt som joggeområde.
Tiltak som kan gjøre området bedre: Skilting og merking av stier med km-opplysninger.
Sum verdivurderingstabell: 29
Området er klassifisert til kategori C
Området er ikke spesielt tilrettelagt men brukes til jogging og fotturer.
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Ringerike kommune
Miljø- og arealforvaltning

Størrelse
Områdetype
Oppkjørte løyper vinterstid
Opptråkka stier vinterstid
Lysløyper
Opparbeida turstier sommerstid
Toaletter
Servering/kiosk
Avstand fra Søndre torv, Hønefoss langs
vei
To mest vanlige aktiviteter
Mest vanlige framkomstmiddel til
området
Parkering
Planstatus
Vernestatus

870 daa
Turområde
Ingen
Ukjent
Ingen
Under 5 km
Nei
Nei
7,8 km
Fottur og «annen aktivitet» (3. mest svart
er jogging)
Kjører bil hjemmefra
Noe langs vei, ikke tilrettelagt
LNF i kommuneplan, uregulert
Ingen

Hvervenmoen
Beskrivelse av området: Hvervenmoen ligger nært Hønefoss og er et område som primært brukes til
jogging og fotturer. Området har en størrelse som tillater kortere turer og joggeturer, og ligger lett
tilgjengelig fra Hønefoss for gående og syklende. Terrenget er hovedsakelig flatt med furuskog. Det
er flere turstier og noen grusveier i området, som til sammen utgjør et nett for fotturer og jogging.
Deler av stiene er merka som joggetrasé. Stier tråkkes opp om vinteren.
Potensiale: Områdets potensiale utnyttes godt sommerstid, og er i minste laget for å anlegge
skiløyper vinterstid.
Tiltak som kan gjøre området bedre: Merking av flere stier og innganger til området.
Sum verdivurderingstabell: 37

Området er klassifisert til kategori B
Godt stinett og god størrelse for joggeturer og ettermiddagsturer.
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Ringerike kommune
Miljø- og arealforvaltning

Størrelse
Områdetype
Oppkjørte løyper vinterstid
Opptråkka stier vinterstid
Lysløyper
Opparbeida turstier sommerstid
Toaletter
Servering/kiosk
Avstand fra Søndre torv, Hønefoss langs
vei
To mest vanlige aktiviteter
Mest vanlige framkomstmiddel til
området
Parkering
Planstatus
Vernestatus

656 daa
Turområde
Ingen
Mellom 5 og 10 km
Ingen
Mellom 5 og 10 km
Nei
Nei
3,2 km
Fottur og jogging
Kjører bil
Etter arbeidstid
LNF i kommuneplan, uregulert
Ingen
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Ringerike kommune
Miljø- og arealforvaltning

Gullerudmarka
Gullerudmarka var ikke med i spørreundersøkelsen. Derfor er kunnskapen om bruk av dette området
mangelfull, og området er derfor vanskelig å sammenligne med de andre områdene. Gullerudmarka er
tatt inn som område etter stor etterspørsel i innspill og i spørreundersøkelsen. Informasjon som oppgis
om Gullerudmarka er kommet inn via innspill fra høringsperioden, fra referansegruppa og fra
arbeidsgruppa.
Beskrivelse av området: Gullerudmarka er et skogsområde øst for Hønefoss. Terrenget er variert, og
området består av noe skog og noe dyrka mark. Det er en del opparbeida stier her til bruk sommerstid,
men det er ukjent hvordan området er vinterstid. Det er ikke kjente skiløyper i området. Bruken av
området er ukjent grunnet at området ikke var med i spørreundersøkelsen i forbindelse med dette
prosjektet, men da området ble etterspurt flere ganger er det grunn til å tro at bruken er relativt stor.
Det finnes orienteringsposter i området.
Potensiale: Gullerudmarka er et stort, tilgjengelig og variert område, og har derfor potensiale til å
erstatte andre lignende områder.
Tiltak som kan gjøre området bedre: Mer informasjon om området og skilting og merking av løyper.
En utfartsparkering kan gjøre området mer attraktivt og tilgjengelig.
Sum verdivurderingstabell: 28

Området er klassifisert til kategori B
Stort område med godt stinett.
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Ringerike kommune
Miljø- og arealforvaltning

Størrelse
Områdetype
Oppkjørte løyper vinterstid
Opptråkka stier vinterstid
Lysløyper
Opparbeida turstier sommerstid
Toaletter
Servering/kiosk
Avstand fra Søndre torv, Hønefoss langs
vei
To mest vanlige aktiviteter
Mest vanlige framkomstmiddel til
området
Parkering
Planstatus
Vernestatus

7 km2
Turområde
Ukjent
Ukjent
Ingen
Mellom 10 og 15 km
Nei
Nei
5,9 km
Ukjent (ikke svar fra spørreundersøkelsen)
Ukjent (ikke svar fra spørreundersøkelsen)
Langs vei
LNF i kommuneplan, uregulert
Naturreservat rundt Ultvedttjern, lov om
naturvern (vises som avgrensing inni større
avgrensing til høyre i kartet)
Landskapsvernområde for Ultvedt, lov om
naturvern (vises som større avgrensing til høyre i
kartet)
Verneområde Gullerudtjern, lov om naturvern
(vises med avgrensing til venstre i kartet)

Sandtangen
Sandtangen var ikke med i spørreundersøkelsen. Derfor er kunnskapen om bruk av dette området
mangelfull, og området er derfor vanskelig å sammenligne med de andre områdene. Sandtangen er
tatt inn som område etter stor etterspørsel i innspill og i spørreundersøkelsen. Informasjon som
oppgis om Sandtangen er kommet inn via innspill fra høringsperioden, fra referansegruppa og fra
arbeidsgruppa..
Beskrivelse av området: Sandtangen er et område ved Begna nord for Hønefoss. Området ligger ved
E16 langs Begna. Området brukes til blant annet bading, og det går en grusvei gjennom området.
Området er lite.
Potensiale: Områdets begrensede størrelse gir lite potensiale utover dagens bruk. Området kan
knyttes mot rasteplassen ved E16 og med tursti langs Begna.
Tiltak som kan gjøre området bedre: Tilrettelegging for bading og informasjon langs E16.
Sum verdivurderingstabell:
Området er klassifisert til kategori D
Området framstår mer som et friområde enn som et friluftsområde.
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Størrelse
Områdetype
Oppkjørte løyper vinterstid
Opptråkka stier vinterstid
Lysløyper
Opparbeida turstier sommerstid
Toaletter
Servering/kiosk
Avstand fra Søndre torv, Hønefoss langs
vei
To mest vanlige aktiviteter
Mest vanlige framkomstmiddel til
området
Parkering
Planstatus

Vernestatus

36 daa
Bade/piknikområde
Nei
Ukjent
Ingen
Under 5 km
Nei
Nei
5,3 km
Bading, piknik (ikke svar fra
spørreundersøkelsen)
Ukjent (ikke svar fra spørreundersøkelsen)
På rasteplassen
Industri og friområde i kommuneplanen,
regulert til friområde (343 Follum områdeplan)
og friområde og industri (155 Hovsmarka)
Ingen
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Røsholmstranda
Røsholmstranda var ikke med i spørreundersøkelsen. Derfor er kunnskapen om bruk av dette området
mangelfull, og området er derfor vanskelig å sammenligne med de andre områdene. Røsholmstranda er
tatt inn som område etter stor etterspørsel i innspill og i spørreundersøkelsen. Informasjon som oppgis
om Røsholmstranda er kommet inn via innspill fra høringsperioden, fra referansegruppa og fra
arbeidsgruppa.
Beskrivelse av området: Røsholmstranda er et område nord i Tyrifjorden som i hovedsak brukes til
bading. Stranda er svært langgrunn og dermed fin for barn. Om sommeren er stranden mye brukt til
bading, grilling mm. Om sommeren er det åpen kiosk i tilknytning til badestranda (dog med noe variert
omfang av drift). Det er et rikt fugleliv her. I innspill fra høringsperioden er fotografering nevnt som en
aktivitet i området. Det er mulig å gå tur langs stranden og sørover langs vannkanten. På stranden er
det tilrettelagt med flere sandvolleyballbaner og toaletter.
Potensiale: Områdets begrensede størrelse gir lite potensiale utover dagens bruk som bade- og
turområde.
Tiltak som kan gjøre området bedre: Sanitæranlegg og parkeringsplasser kan rustes opp. Det bør
settes ut flere søppelkasser. Opprustning til universell utforming-standard.
Sum verdivurderingstabell: 38

Området er klassifisert til kategori D
Området brukes mye av barnefamilier og er godt tilrettelagt for bading og parkaktiviteter. Det kan
brukes som et utgangspunkt for en tur langs fjorden, men framstår mer som et friområde enn som et
friluftsområde.
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Størrelse
Områdetype
Oppkjørte løyper vinterstid
Opptråkka stier vinterstid
Lysløyper
Opparbeida turstier sommerstid
Toaletter
Servering/kiosk
Avstand fra Søndre torv, Hønefoss langs
vei
To mest vanlige aktiviteter
Mest vanlige framkomstmiddel til
området
Parkering
Planstatus
Vernestatus

13 daa
Bade-/Nærturområde
Ingen
Under 5 km
Ingen
Under 5 km
Ja
Sommerstid
8 km
Bading, volleyball (ikke svar fra
spørreundersøkelsen)
Ikke svar fra spørreundersøkelsen
Ja
Friområde i kommuneplan
Ingen

Petersøya
Beskrivelse av området: Petersøya er en halvøy i Storelva midt i Hønefoss sentrum. Øya er ikke stor,
men rommer en gresslette og en sti langs elvekanten rundt hele øya. Øya er delvis skogkledt. Petersøya
er en naturlig del av elvestien langs Storelva og Randselva gjennom byen, og brukes stort sett til fotturer
og jogging.
Potensiale: Områdets begrensede størrelse gir lite potensiale utover dagens bruk som turområde.
Som turmål for piknik og friluftsaktiviteter kan området utnyttes mer.
Tiltak som kan gjøre området bedre: Flere benker, en grill og informasjonsskilt om elva og biologisk
mangfold kan øke områdets verdi.
Sum verdivurderingstabell: 48

Området er klassifisert til kategori A
Sett i tilknytning til Schjongslund er Petersøya er friluftsområde med svært store verdier.
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Størrelse
Områdetype
Oppkjørte løyper vinterstid
Opptråkka stier vinterstid
Lysløyper
Opparbeida turstier sommerstid
Toaletter
Servering/kiosk
Avstand fra Søndre torv, Hønefoss langs
vei
To mest vanlige aktiviteter
Mest vanlige framkomstmiddel til
området
Parkering
Planstatus

46 daa
Nærturområde
Ingen
Under 5 km
Ingen
Under 5 km
Nei
Nei
500 m

Vernestatus

Ingen

Fottur og jogging
Går hjemmefra
Ja
Friområde i kommuneplan, regulert til
park, parkering og offentlige bygninger.
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St. Hanshaugen
Beskrivelse av området: St. Hanshaugen ligger nord i Hønefoss sentrum. Området består av to
sammenhengende hauger med gress og trær. St. Hanshaugen er et turmål, gjerne i sammenheng
med Petersøya og Nordre park. Det går en sti mellom de to haugene og opp på den ene. Området er
et viktig nærområde og er en av få gode akebakker i byen.
Potensiale: Områdets begrensede størrelse gir lite potensiale utover dagens bruk.
Tiltak som kan gjøre området bedre: Rydding av kratt, benker
Sum verdivurderingstabell: 39

Området er klassifisert til kategori C
Området er viktig for lek og terrenget er unikt i byen. Lite område.
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Størrelse
Områdetype
Oppkjørte løyper vinterstid
Opptråkka stier vinterstid
Lysløyper
Opparbeida turstier sommerstid
Toaletter
Servering/kiosk
Avstand fra Søndre torv, Hønefoss langs
vei
To mest vanlige aktiviteter

28,5 daa
Nærturområde
Ingen
Under 5 km
Ingen
Under 5 km
Nei
Nei
1 km

Mest vanlige framkomstmiddel til
området
Parkering
Planstatus
Vernestatus

Går hjemmefra

Fottur og «annen aktivitet» (3. mest
svarte er jogging)

Nei, kun i gater
Friområde i kommuneplan, uregulert
Ingen

Schjongslund
Beskrivelse av området: Schjongslund er et frilufts- og treningsområde nært sentrum i Hønefoss.
Området er omkransa av Storelva på tre kanter, og terrenget er flatt. Området brukes til jogging og
fotturer i tillegg til bruk av anleggene i området som blant annet er tilpassa fotball og friidrett. Det er
gode parkeringsforhold, men området brukes mest av folk som går hjemmefra til området. Langs
ytterkanten av området, ved elvekanten, går en sti som er merka for hver hundrede meter. Det er en
blanding av skog og åpne gressletter. Det er badeplass på vestsida av området.
Potensiale: Områdets potensiale er godt utnytta med mange muligheter.
Tiltak som kan gjøre området bedre: Mer skilting og kart, både om området og om historien i
området. Flytebrygge på badeplassen. Sammenhengende tursti langs elva i begge retninger.
Sum verdivurderingstabell: 44
Området er klassifisert til kategori A
Tilgjengelig fra hele byen til fots og godt tilrettelagt. Brukes mye hele året.

39

Ringerike kommune
Miljø- og arealforvaltning

Størrelse
Områdetype
Oppkjørte løyper vinterstid
Opptråkka stier vinterstid
Lysløyper
Opparbeida turstier sommerstid
Toaletter
Servering/kiosk
Avstand fra Søndre torv, Hønefoss langs
vei
To mest vanlige aktiviteter
Mest vanlige framkomstmiddel til
området
Parkering
Planstatus

186 da
Nærturområde
Ingen
Under 5 km
Ingen
Under 5 km
Nei
Nei
1 km

Vernestatus

Ingen

Fottur og jogging
Går hjemmefra
Ja
Friområde i kommuneplanen. Regulert til
friområde, offentlig eller privat
tjenesteyting og idrettsanlegg.
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Metode
Arbeidet har bestått av to deler. Første del besto av å samle kunnskap og informasjon om områdene.
Andre del var en arbeidsperiode hvor informasjon ble satt i system og brukt til å verdivurdere
områdene.

Organisasjon
Arbeidet med kartlegginga er organisert og utført av en administrativ arbeidsgruppe bestående av to
personer. Arbeidsgruppa har rådført seg med miljø- og arealforvaltningen ved flere anledninger.
Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning har vært referansegruppe for arbeidet, og har fått
statusrapport fra arbeidet til uttalelse underveis.

Definisjoner
Friluftsliv er opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden med sikte på miljøforandringer og
naturopplevelse. Denne definisjonen er brukt i St. meld. nr 39, og brukes også i veilederen
«Kartlegging og verdsetting av friluftsområder (Håndbok 25-2004). For å tydeliggjøre avgrensinga
mellom friluftsområder og områder der man «kan gå en tur», har vi i denne kartlegginga valgt å legge
vekt på en kombinasjon av størrelse, tilrettelegging og nærhet til natur.

Kunnskapsinnhenting - høringsperiode
Høringsperioden ble arrangert i april 2013. I høringsperioden ble det sendt høringsbrev til aktuelle
organisasjoner, foreninger og virksomheter, og gjennom oppslag i lokalavisa, kommunens nettsider
og i eposter ble det distribuert en undersøkelse hvor alle innbyggere i kommunen ble oppfordra til å
svare.
I brevet ble prosjektet beskrevet, og mottakerne ble oppfordra til å komme med innspill som sier noe
om hvor stor bruken er, hva områdene brukes til og hvem som bruker områdene.
I spørreundersøkelsen fikk svarer velge opp til fem av de utplukka områdene, og fikk deretter
følgende spørsmål om hvert av områdene som var valgt:
 Hvor mange timer i måneden bruker du området?


Hvor mange ganger i måneden bruker du området?



Hvilken årstid bruker du området?



Hvilken aktivitet driver du med på området?



Hvordan kommer du deg til området hjemmefra?
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På spørsmålet om årstid var det mulig å svare «Hele året», og på spørsmål om aktivitet var det mulig
å gi flere svar. For oversikt over spørsmålene med svaralternativer, se vedlegg 5.
Til slutt i spørreundersøkelsen ble det stilt et åpent spørsmål hvor det var anledning til å skrive
utfyllende om spesielle egenskaper ved de ulike områdene, ønsker for tilrettelegging, forslag til
andre områder som burde vært en del av kartlegginga o.l.
Noen områder fikk høyere oppslutning enn forventet. Grunnen til dette antas å være engasjement
for områder der lokalbefolkningen føler sterk tilknytting.

Arbeidsperiode
Etter at høringsperioden var gjennomført ble alle resultater og innspill samla og systematisert.
Deretter ble verdivurderingstabellene fylt ut på bakgrunn av kunnskapen som var samla. Ut fra
verdivurderingstabellen ble det beregna en sum. Denne summen og en vurdering av faktorer som
ikke ble vurdert i verdivurderingstabellen avgjør om området kategoriseres som et A-område, Bområde, C-område eller D-område.
De ulike kategoriene innebærer følgende:
A. Omdisponering som forringer friluftslivsinteressen bør ikke forekomme.
B. Dersom ingen andre alternativer finnes bør det foretas grundige vurderinger av verdien
området har som friluftsområde.
C. Kan omdisponeres etter grundige vurderinger av verdien området har som friluftsområde.
D. Regnes ikke som friluftsområde.
Se kapittel med retningslinjer for saksbehandling for ytterligere detaljer.

Feilkilder






Områdene som ble tatt inn i prosjektet ble valgt ut av kommunens administrasjon som et
forslag. Det kan altså ha vært et mangelfullt eller for omfattende utvalg, noe som kan ha
påvirka svarene i spørreundersøkelsen.
Gullerudmarka, Sandtangen og Røsholmstranda ble tatt inn i kartlegginga på et senere
tidspunkt på grunn av tilbakemeldinger i høringsperioden. En har derfor ikke like mye
kunnskap om disse områdene som om de som var med under høringsperioden. Kunnskapen
er basert på uttalelser i spørreundersøkelsen og opplysninger fra referansegruppa.
For å begrense omfanget av spørreundersøkelsen ble det satt en begrensning på fem
områder. Dette kan ha ført til at områder som blir lite brukt ikke fikk noen «stemmer» i
spørreundersøkelsen fordi det var fem områder som ble mer brukt.
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Parker er ikke inkludert i prosjektet fordi de allerede har status som park og en forventer ikke
at det legges utbyggingspress på dem.
I vurderingene er ikke graden av utbygging og tilrettelegging på stinett inkludert. Et område
med en liten lysløype vil derfor få samme verdi som et område med lang lysløype. Derfor er
dette vurdert ved siden av summen av verdivurderingstabellen.
Bruk (dagens bruk og potensiale for bruk) er gitt mer vekt enn naturverdier ved
verdivurderinga av hvert område. Grunnen er at formålet med prosjektet er å kartlegge
friluftsområder og ikke naturverdier.
Spørreundersøkelsen var lagt opp til et svar pr person, men det ble ikke lagt tekniske
begrensninger for å sikre dette. Årsaken er at en ikke ønska å hindre personer som deler
datamaskin å svare hver for seg.

Prosess
Oppstart av arbeid med prosjektet ble vedtatt i hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning (HMA)
og formannskapet i februar og mars 2013. HMA la til vedtaket at HMA skal være referansegruppe for
arbeidet. Høringsperioden ble starta 04.04.13 ved at det ble sendt ut brev til aktuelle myndigheter og
organisasjoner, annonsering i Ringerikes blad og distribuering av spørreundersøkelse for brukere. I
høringsperioden kom det ti innspill til arbeidet:
 Lise Kihle Gravermoen


Miljøvernforbundet avdeling Hønefoss



Gudveig Skinnes Syse



Steinar Larsen



Pernille Bakkevig



Hønefoss og omegn hundebruksklubb



Harry Dahl



Ringerike O-lag



Fossekallen IL



Hønefoss barnehage

Spørreundersøkelsen ble svart på 818 ganger.

Frist for innsending av innspill og svar på spørreundersøkelsen var 26.04.13. I perioden mai til august
ble informasjonen systematisert og satt inn i egenskaps- og verdivurderingstabeller for hvert område.
En statusoppdatering ble lagt fram for HMA som referansegruppe i møtet 19.08.13. Følgende ble
sagt i møtet:


Et område nord for Follum som kalles Sandtangen bør inn i kartlegginga som eget
friluftsområde. Området har parkeringsmuligheter på rasteplassen ved E16.
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Informasjon om Gullerudmarka.



Ønske om at parkeringsplasser vises på kart over områdene og at det legges inn ønske om
opparbeiding av parkeringsplasser for alle områdene på sikt.
Det ble stilt spørsmål ved Nordre og Søndre park, som ikke er med i kartlegginga.



Utover disse tre punktene kom det ikke kommentarer til arbeidet eller utkastet, og en antok derfor
at referansegruppa var enig i vurderingene som var gjort.
I perioden etter at statusoppdateringa ble lagt fram for referansegruppa HMA og fram til at
rapporten blir lagt fram for endelig vedtak har innspillene blitt tatt stilling til på følgende måte:




Sandtangen er tatt inn som eget friluftsområde og kunnskapen som foreligger er
systematisert som for de øvrige områdene.
Informasjonen om Gullerudmarka er brukt i verdivurderinga.



Eksisterende parkeringsplasser er lagt inn i kartene og vises med P.



Områder som har status som park ble ikke tatt med som friluftsområder.

En versjon av rapporten ble lagt fram for HMA i april 2014. HMA utsatte vedtaket og ba om at
grunneierne i friluftsområdene skulle orienteres om arbeidet i eget brev. Det ble sendt brev til alle de
omtrent 400 grunneiere innafor avgrensingene for friluftsområdene. I forkant av utsendelsen ble noen
av områdeavgrensingene revidert, slik at områder med mange boliger ble tatt ut. Avgrensingene er
likevel fortsatt foreløpige.
Det er avholdt møte med to grunneiere, og det er kommet inn seks innspill som følge av
informasjonsbrevet. Innspillene er ikke innarbeida i rapporten, men vil bli tatt med sammen med
behandling av andre innspill i forbindelse med høring av forslag til revidert kommuneplan.
Det er også gjort en liten presisering av retningslinjene for saksbehandling for de ulike områdetypene.
Presiseringen ble gjort for å unngå å vanskeliggjøre påbygg og mindre tilbygg, da formålet med
retningslinjene er å hindre større utbygginger.

Vedlegg
1. Oversiktskart
2. Verdivurderingstabeller
3. Innspill innsendt i høringsperioden
4. Kort redegjørelse for vurdering av områder som ikke ble tatt inn etter høringsperioden
5. Spørsmål stilt i spørreundersøkelsen
6. Resultater fra spørreundersøkelsen
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Sørumsmarka
Sum vurderingstabell: 24

Bruk
Opplevelseskvaliteter/
kunnskapsverdi

Spesielle aktiviteter
(for eksempel rulleski,
rulleskøyter,
barnevogn, rullestol,
skyteanlegg, ridning,
jogging, bærplukking
osv)
Variasjon i aktivitet
Tilrettelegging/
informasjon på stedet/
fasiliteter

Inngrep
Tilgjengelighet

1
Liten X

2

3

4

Hvor stor er dagens
brukerfrekvens?
Har området spesielle Ingen
natur- eller
kulturhistoriske
opplevelseskvaliteter?

5
Stor

Ukjent

Mange

X

Egner området seg i
undervisningssammenheng?
Har området et
spesielt landskap?

Dårlig

Godt

X

Nei

Ja

X

Solforhold, utsikt

Mindre bra

Er området spesielt
godt egna eller
tilrettelagt for en eller
flere aktiviteter som
det ikke finnes like
gode alternative
områder til?
Brukes området til
flere ulike aktiviteter?
Er området tilrettelagt
for bruk av
funksjonshemmede?
Er det fasiliteter som
parkering, toalett,
servering osv?
Informasjonsskilt
og/eller merka stier?
Er området
inngrepsfritt?
Er tilgjengeligheten
god fra Hønefoss

Nei X

X

Bra

Ja

Nei

X

Ja

Nei X

Ja

Nei X

Ja

Nei X

Ja

Utbygd
Dårlig

X
X

Inngrepsfritt
God
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(gang- og sykkelvei)?

Sommer- og/eller
vinterbruk

Er området lett
tilgjengelig med
offentlig transport?
Finnes det
informasjon om
turmulighetene i
aviser, bøker, på
internett eller
lignende?
Brukes området
sommer eller vinter
eller hele året?

Nei

X

Ja

Nei X

Ja

Sommer
eller vinter

X

Hele året

4

5
Stor

Hvelven
Sum vurderingstabell: 35

Bruk
Opplevelseskvaliteter/
kunnskapsverdi

Spesielle aktiviteter
(for eksempel rulleski,
rulleskøyter,
barnevogn, rullestol,
skyteanlegg, ridning,

1
Liten X

2

3

Hvor stor er dagens
brukerfrekvens?
Har området spesielle Ingen X
natur- eller
kulturhistoriske
opplevelseskvaliteter?
Egner området seg i
undervisningssammenheng?
Har området et
spesielt landskap?

Dårlig

Solforhold, utsikt

Mindre bra

Er området spesielt
godt egna eller
tilrettelagt for en eller
flere aktiviteter som
det ikke finnes like

Nei

Ukjent

Mange

X

Nei

Godt

X

X

X

Ja

Bra

Ja
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jogging, bærplukking
osv)
Variasjon i aktivitet
Tilrettelegging/
informasjon på stedet/
fasiliteter

Inngrep
Tilgjengelighet

Sommer- og/eller
vinterbruk

gode alternative
områder til?
Brukes området til
flere ulike aktiviteter?
Er området tilrettelagt
for bruk av
funksjonshemmede?
Er det fasiliteter som
parkering, toalett,
servering osv?
Informasjonsskilt
og/eller merka stier?
Er området
inngrepsfritt?
Er tilgjengeligheten
god fra Hønefoss
(gang- og sykkelvei)?
Er området lett
tilgjengelig med
offentlig transport?
Finnes det
informasjon om
turmulighetene i
aviser, bøker, på
internett eller
lignende?
Brukes området
sommer eller vinter
eller hele året?

Nei

X

Ja

Ikke
tilrettelagt
X
Nei X

Høy grad
av tilrettelegging
Ja

Nei X

Ja

Utbygd

X

Dårlig

X

Inngrepsfritt
God

Nei

X

Ja

Nei X

Sommer
eller vinter

Ja

X

Hele året
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Kartlegging av bynære friluftsområder – hovedrapport
Vedlegg 2

Bærenga
Sum vurderingstabell: 29

Bruk
Opplevelseskvaliteter/
kunnskapsverdi

Spesielle aktiviteter
(for eksempel rulleski,
rulleskøyter,
barnevogn, rullestol,
skyteanlegg, ridning,
jogging, bærplukking
osv)
Variasjon i aktivitet
Tilrettelegging/
informasjon på stedet/
fasiliteter

Inngrep
Tilgjengelighet

1
Liten X

2

3

4

Hvor stor er dagens
brukerfrekvens?
Har området spesielle Ingen X
natur- eller
kulturhistoriske
opplevelseskvaliteter?

5
Stor
Mange

Egner området seg i
undervisningssammenheng?
Har området et
spesielt landskap?

Dårlig

X

Godt

Nei

X

Ja

Solforhold, utsikt

Mindre bra

X

Bra

Er området spesielt
godt egna eller
tilrettelagt for en eller
flere aktiviteter som
det ikke finnes like
gode alternative
områder til?
Brukes området til
flere ulike aktiviteter?
Er området tilrettelagt
for bruk av
funksjonshemmede?
Er det fasiliteter som
parkering, toalett,
servering osv?
Informasjonsskilt
og/eller merka stier?
Er området
inngrepsfritt?
Er tilgjengeligheten
god fra Hønefoss

Nei

X

Ja

Nei

X

Ja

Ikke
tilrettelagt
Nei X

Høy grad
av tilrettelegging
Ja

Nei X

Ja

Utbygd
Dårlig

Ukjent

X

X
X

Inngrepsfritt
God
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Kartlegging av bynære friluftsområder – hovedrapport
Vedlegg 2
(gang- og sykkelvei)?

Sommer- og/eller
vinterbruk

Er området lett
tilgjengelig med
offentlig transport?
Finnes det
informasjon om
turmulighetene i
aviser, bøker, på
internett eller
lignende?
Brukes området
sommer eller vinter
eller hele året?

Nei

X

Ja

Nei X

Ja

Sommer
eller vinter

X

1
Liten

2

Hele året

Tanbergmoen/Krakstadmarka
Sum vurderingstabell: 39

Bruk
Opplevelseskvaliteter/
kunnskapsverdi

Spesielle aktiviteter
(for eksempel rulleski,
rulleskøyter,
barnevogn, rullestol,
skyteanlegg, ridning,

Hvor stor er dagens
brukerfrekvens?
Har området spesielle Ingen
natur- eller
kulturhistoriske
opplevelseskvaliteter?

3
X

4

5
Stor

X

Mange

X

Godt

Egner området seg i
undervisningssammenheng?
Har området et
spesielt landskap?

Dårlig

Nei

X

Ja

Solforhold, utsikt

Mindre bra

X

Bra

Er området spesielt
godt egna eller
tilrettelagt for en eller
flere aktiviteter som
det ikke finnes like

Nei

X

Ukjent

Ja
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Kartlegging av bynære friluftsområder – hovedrapport
Vedlegg 2
jogging, bærplukking
osv)
Variasjon i aktivitet
Tilrettelegging/
informasjon på stedet/
fasiliteter

Inngrep
Tilgjengelighet

Sommer- og/eller
vinterbruk

gode alternative
områder til?
Brukes området til
flere ulike aktiviteter?
Er området tilrettelagt
for bruk av
funksjonshemmede?
Er det fasiliteter som
parkering, toalett,
servering osv?
Informasjonsskilt
og/eller merka stier?
Er området
inngrepsfritt?
Er tilgjengeligheten
god fra Hønefoss
(gang- og sykkelvei)?
Er området lett
tilgjengelig med
offentlig transport?
Finnes det
informasjon om
turmulighetene i
aviser, bøker, på
internett eller
lignende?
Brukes området
sommer eller vinter
eller hele året?

Nei

X

Ikke
tilrettelagt
X
Nei X

Nei

Ja
Høy grad
av tilrettelegging
Ja

X

Ja

Utbygd

X

Dårlig

X

Inngrepsfritt
God

Nei

X

Ja

Nei

X

Ja

Sommer
eller vinter

X

Hele året

8

Kartlegging av bynære friluftsområder – hovedrapport
Vedlegg 2

Hovsenga
Sum vurderingstabell: 55

Bruk
Opplevelseskvaliteter/
kunnskapsverdi

Spesielle aktiviteter
(for eksempel rulleski,
rulleskøyter,
barnevogn, rullestol,
skyteanlegg, ridning,
jogging, bærplukking
osv)
Variasjon i aktivitet
Tilrettelegging/
informasjon på stedet/
fasiliteter

Inngrep
Tilgjengelighet

1
Liten

2

3

Hvor stor er dagens
brukerfrekvens?
Har området spesielle Ingen
natur- eller
kulturhistoriske
opplevelseskvaliteter?

4
X

5
Stor
Mange X

Egner området seg i
undervisningssammenheng?
Har området et
spesielt landskap?

Dårlig

X

Godt

Nei

X

Ja

Solforhold, utsikt

Mindre bra

X

Bra

Er området spesielt
godt egna eller
tilrettelagt for en eller
flere aktiviteter som
det ikke finnes like
gode alternative
områder til?
Brukes området til
flere ulike aktiviteter?
Er området tilrettelagt
for bruk av
funksjonshemmede?
Er det fasiliteter som
parkering, toalett,
servering osv?
Informasjonsskilt
og/eller merka stier?
Er området
inngrepsfritt?
Er tilgjengeligheten
god fra Hønefoss

Nei

Ja X

Nei

X

Ja

Ikke
tilrettelagt

X

Høy grad
av tilrettelegging
Ja

Nei X

Nei

X

Ja

Utbygd

X

Inngrepsfritt
God X

Dårlig

Ukjent
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Kartlegging av bynære friluftsområder – hovedrapport
Vedlegg 2
(gang- og sykkelvei)?

Sommer- og/eller
vinterbruk

Er området lett
tilgjengelig med
offentlig transport?
Finnes det
informasjon om
turmulighetene i
aviser, bøker, på
internett eller
lignende?
Brukes området
sommer eller vinter
eller hele året?

Nei

X

Nei

X

Sommer
eller vinter

X

1
Liten X

2

Ja

Ja

Hele året

Livmarka
Sum vurderingstabell: 32

Bruk
Opplevelseskvaliteter/
kunnskapsverdi

Spesielle aktiviteter
(for eksempel rulleski,
rulleskøyter,
barnevogn, rullestol,
skyteanlegg, ridning,

Hvor stor er dagens
brukerfrekvens?
Har området spesielle Ingen
natur- eller
kulturhistoriske
opplevelseskvaliteter?

3

4

5
Stor

X

Mange

X

Godt

Egner området seg i
undervisningssammenheng?
Har området et
spesielt landskap?

Dårlig

Nei

X

Ja

Solforhold, utsikt

Mindre bra

X

Bra

Er området spesielt
godt egna eller
tilrettelagt for en eller
flere aktiviteter som
det ikke finnes like

Nei X

Ukjent

Ja
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Kartlegging av bynære friluftsområder – hovedrapport
Vedlegg 2
jogging, bærplukking
osv)
Variasjon i aktivitet
Tilrettelegging/
informasjon på stedet/
fasiliteter

Inngrep
Tilgjengelighet

Sommer- og/eller
vinterbruk

gode alternative
områder til?
Brukes området til
flere ulike aktiviteter?
Er området tilrettelagt
for bruk av
funksjonshemmede?
Er det fasiliteter som
parkering, toalett,
servering osv?
Informasjonsskilt
og/eller merka stier?
Er området
inngrepsfritt?
Er tilgjengeligheten
god fra Hønefoss
(gang- og sykkelvei)?
Er området lett
tilgjengelig med
offentlig transport?
Finnes det
informasjon om
turmulighetene i
aviser, bøker, på
internett eller
lignende?
Brukes området
sommer eller vinter
eller hele året?

Nei

X

Ja

Ikke
tilrettelagt
X
Nei X

Høy grad
av tilrettelegging
Ja

Nei X

Ja

Utbygd

X

Dårlig

Nei

X

Nei X

Sommer
eller vinter

Inngrepsfritt
God X

Ja

Ja

X

Hele året
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Kartlegging av bynære friluftsområder – hovedrapport
Vedlegg 2

Eggemoen
Sum vurderingstabell: 47

Bruk
Opplevelseskvaliteter/
kunnskapsverdi

Spesielle aktiviteter
(for eksempel rulleski,
rulleskøyter,
barnevogn, rullestol,
skyteanlegg, ridning,
jogging, bærplukking
osv)
Variasjon i aktivitet
Tilrettelegging/
informasjon på stedet/
fasiliteter

Inngrep
Tilgjengelighet

1
Liten

2

Hvor stor er dagens
brukerfrekvens?
Har området spesielle Ingen
natur- eller
kulturhistoriske
opplevelseskvaliteter?

3

4

5
Stor X

X

Mange

X

Godt

Egner området seg i
undervisningssammenheng?
Har området et
spesielt landskap?

Dårlig

Nei

X

Ja

Solforhold, utsikt

Mindre bra

X

Bra

Er området spesielt
godt egna eller
tilrettelagt for en eller
flere aktiviteter som
det ikke finnes like
gode alternative
områder til?
Brukes området til
flere ulike aktiviteter?
Er området tilrettelagt
for bruk av
funksjonshemmede?
Er det fasiliteter som
parkering, toalett,
servering osv?
Informasjonsskilt
og/eller merka stier?
Er området
inngrepsfritt?
Er tilgjengeligheten
god fra Hønefoss

Nei

Ja X

Nei

X

Ja

Ikke
tilrettelagt

X

Høy grad
av tilrettelegging
Ja

Nei

Nei
Utbygd
Dårlig X

Ukjent

X

X

Ja
X

Inngrepsfritt
God
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Kartlegging av bynære friluftsområder – hovedrapport
Vedlegg 2
(gang- og sykkelvei)?

Sommer- og/eller
vinterbruk

Er området lett
tilgjengelig med
offentlig transport?
Finnes det
informasjon om
turmulighetene i
aviser, bøker, på
internett eller
lignende?
Brukes området
sommer eller vinter
eller hele året?

Nei X

Ja

Nei

X

Ja

Sommer
eller vinter

X

Hele året

4

5
Stor X

Hovsmarka/Børdalsmoen
Sum vurderingstabell: 49

Bruk
Opplevelseskvaliteter/
kunnskapsverdi

Spesielle aktiviteter
(for eksempel rulleski,
rulleskøyter,
barnevogn, rullestol,
skyteanlegg, ridning,

1
Liten

2

Hvor stor er dagens
brukerfrekvens?
Har området spesielle Ingen X
natur- eller
kulturhistoriske
opplevelseskvaliteter?

3

Ukjent

Mange

Egner området seg i
undervisningssammenheng?
Har området et
spesielt landskap?

Dårlig

X

Godt

Nei

X

Ja

Solforhold, utsikt

Mindre bra

X

Bra

Er området spesielt
godt egna eller
tilrettelagt for en eller
flere aktiviteter som
det ikke finnes like

Nei

Ja X
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Kartlegging av bynære friluftsområder – hovedrapport
Vedlegg 2
jogging, bærplukking
osv)
Variasjon i aktivitet
Tilrettelegging/
informasjon på stedet/
fasiliteter

Inngrep
Tilgjengelighet

Sommer- og/eller
vinterbruk

gode alternative
områder til?
Brukes området til
flere ulike aktiviteter?
Er området tilrettelagt
for bruk av
funksjonshemmede?
Er det fasiliteter som
parkering, toalett,
servering osv?
Informasjonsskilt
og/eller merka stier?
Er området
inngrepsfritt?
Er tilgjengeligheten
god fra Hønefoss
(gang- og sykkelvei)?
Er området lett
tilgjengelig med
offentlig transport?
Finnes det
informasjon om
turmulighetene i
aviser, bøker, på
internett eller
lignende?
Brukes området
sommer eller vinter
eller hele året?

Nei

Ja X

Ikke
tilrettelagt

X

Nei

Nei
Utbygd

X

X

Høy grad
av tilrettelegging
Ja

Ja
X

Inngrepsfritt
God X

Nei

X

Ja

Nei

X

Ja

Dårlig

Sommer
eller vinter

X

Hele året
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Kartlegging av bynære friluftsområder – hovedrapport
Vedlegg 2

Hensmoen
Sum vurderingstabell: 39

Bruk
Opplevelseskvaliteter/
kunnskapsverdi

Spesielle aktiviteter
(for eksempel rulleski,
rulleskøyter,
barnevogn, rullestol,
skyteanlegg, ridning,
jogging, bærplukking
osv)
Variasjon i aktivitet
Tilrettelegging/
informasjon på stedet/
fasiliteter

Inngrep
Tilgjengelighet

1
Liten

2

3

Hvor stor er dagens
brukerfrekvens?
Har området spesielle Ingen
natur- eller
kulturhistoriske
opplevelseskvaliteter?

4

5
Stor X

X

Mange

Egner området seg i
undervisningssammenheng?
Har området et
spesielt landskap?

Dårlig

X

Godt

Nei

X

Ja

Solforhold, utsikt

Mindre bra

X

Bra

Er området spesielt
godt egna eller
tilrettelagt for en eller
flere aktiviteter som
det ikke finnes like
gode alternative
områder til?
Brukes området til
flere ulike aktiviteter?
Er området tilrettelagt
for bruk av
funksjonshemmede?
Er det fasiliteter som
parkering, toalett,
servering osv?
Informasjonsskilt
og/eller merka stier?
Er området
inngrepsfritt?
Er tilgjengeligheten
god fra Hønefoss

Nei

X

Nei
Ikke
tilrettelagt

Ja

Ja X
X

Høy grad
av tilrettelegging
Ja

Nei

X

Ja

Utbygd

X

Inngrepsfritt
God

Nei X

Dårlig X

Ukjent
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Kartlegging av bynære friluftsområder – hovedrapport
Vedlegg 2
(gang- og sykkelvei)?

Sommer- og/eller
vinterbruk

Er området lett
tilgjengelig med
offentlig transport?
Finnes det
informasjon om
turmulighetene i
aviser, bøker, på
internett eller
lignende?
Brukes området
sommer eller vinter
eller hele året?

Nei X

Nei

Ja

X

Sommer
eller vinter

Ja

X

Hele året

Kilemoen
Sum vurderingstabell: 34

Bruk
Opplevelseskvaliteter/
kunnskapsverdi

Spesielle aktiviteter
(for eksempel rulleski,
rulleskøyter,
barnevogn, rullestol,
skyteanlegg, ridning,

1
Liten

2

3

Hvor stor er dagens
brukerfrekvens?
Har området spesielle Ingen X
natur- eller
kulturhistoriske
opplevelseskvaliteter?

4
X

5
Stor

Ukjent

Mange

Egner området seg i
undervisningssammenheng?
Har området et
spesielt landskap?

Dårlig

X

Godt

Nei

X

Ja

Solforhold, utsikt

Mindre bra

X

Bra

Er området spesielt
godt egna eller
tilrettelagt for en eller
flere aktiviteter som
det ikke finnes like

Nei X

Ja
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Kartlegging av bynære friluftsområder – hovedrapport
Vedlegg 2
jogging, bærplukking
osv)
Variasjon i aktivitet
Tilrettelegging/
informasjon på stedet/
fasiliteter

Inngrep
Tilgjengelighet

Sommer- og/eller
vinterbruk

gode alternative
områder til?
Brukes området til
flere ulike aktiviteter?
Er området tilrettelagt
for bruk av
funksjonshemmede?
Er det fasiliteter som
parkering, toalett,
servering osv?
Informasjonsskilt
og/eller merka stier?
Er området
inngrepsfritt?
Er tilgjengeligheten
god fra Hønefoss
(gang- og sykkelvei)?
Er området lett
tilgjengelig med
offentlig transport?
Finnes det
informasjon om
turmulighetene i
aviser, bøker, på
internett eller
lignende?
Brukes området
sommer eller vinter
eller hele året?

Nei

Ja X

Ikke
tilrettelagt
X
Nei

Høy grad
av tilrettelegging
Ja

X

Nei

X

Utbygd

X

Ja

Dårlig X

Inngrepsfritt
God

Nei X

Ja

Nei

X

Ja

Sommer
eller vinter

X

Hele året
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Kartlegging av bynære friluftsområder – hovedrapport
Vedlegg 2

Oppenåsen/Heggen
Sum vurderingstabell: 45

Bruk
Opplevelseskvaliteter/
kunnskapsverdi

Spesielle aktiviteter
(for eksempel rulleski,
rulleskøyter,
barnevogn, rullestol,
skyteanlegg, ridning,
jogging, bærplukking
osv)
Variasjon i aktivitet
Tilrettelegging/
informasjon på stedet/
fasiliteter

Inngrep
Tilgjengelighet

1
Liten

2

Hvor stor er dagens
brukerfrekvens?
Har området spesielle Ingen
natur- eller
kulturhistoriske
opplevelseskvaliteter?

3
X

4

5
Stor

X

Mange

Egner området seg i
undervisningssammenheng?
Har området et
spesielt landskap?

Dårlig

X

Godt

Nei

X

Ja

Solforhold, utsikt

Mindre bra

Er området spesielt
godt egna eller
tilrettelagt for en eller
flere aktiviteter som
det ikke finnes like
gode alternative
områder til?
Brukes området til
flere ulike aktiviteter?
Er området tilrettelagt
for bruk av
funksjonshemmede?
Er det fasiliteter som
parkering, toalett,
servering osv?
Informasjonsskilt
og/eller merka stier?
Er området
inngrepsfritt?
Er tilgjengeligheten
god fra Hønefoss

Nei

X

X

Nei
Ikke
tilrettelagt
X
Nei

Utbygd
Dårlig

Bra

Ja

X

Ja
Høy grad
av tilrettelegging
Ja

X

Nei

Ukjent

X

Ja

X

Inngrepsfritt
God

X
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Kartlegging av bynære friluftsområder – hovedrapport
Vedlegg 2
(gang- og sykkelvei)?

Sommer- og/eller
vinterbruk

Er området lett
tilgjengelig med
offentlig transport?
Finnes det
informasjon om
turmulighetene i
aviser, bøker, på
internett eller
lignende?
Brukes området
sommer eller vinter
eller hele året?

Nei

X

Nei

Ja

X

Sommer
eller vinter

X

Ja

Hele året

Rognerud
Sum vurderingstabell: 34

Bruk
Opplevelseskvaliteter/
kunnskapsverdi

Spesielle aktiviteter
(for eksempel rulleski,
rulleskøyter,
barnevogn, rullestol,
skyteanlegg, ridning,

1
Liten

Hvor stor er dagens
brukerfrekvens?
Har området spesielle Ingen
natur- eller
kulturhistoriske
opplevelseskvaliteter?
Egner området seg i
undervisningssammenheng?
Har området et
spesielt landskap?

Dårlig

Solforhold, utsikt

Mindre bra

Er området spesielt
godt egna eller
tilrettelagt for en eller
flere aktiviteter som
det ikke finnes like

Nei X

Nei

2

3
X

4

X

5
Stor

Ukjent

Mange

X

Godt

X

Ja

X

Bra

Ja
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Kartlegging av bynære friluftsområder – hovedrapport
Vedlegg 2
jogging, bærplukking
osv)
Variasjon i aktivitet
Tilrettelegging/
informasjon på stedet/
fasiliteter

Inngrep
Tilgjengelighet

Sommer- og/eller
vinterbruk

gode alternative
områder til?
Brukes området til
flere ulike aktiviteter?
Er området tilrettelagt
for bruk av
funksjonshemmede?
Er det fasiliteter som
parkering, toalett,
servering osv?
Informasjonsskilt
og/eller merka stier?
Er området
inngrepsfritt?
Er tilgjengeligheten
god fra Hønefoss
(gang- og sykkelvei)?
Er området lett
tilgjengelig med
offentlig transport?
Finnes det
informasjon om
turmulighetene i
aviser, bøker, på
internett eller
lignende?
Brukes området
sommer eller vinter
eller hele året?

Nei
Ikke
tilrettelagt
X
Nei

X

Høy grad
av tilrettelegging
Ja

X

Nei X

Ja

Utbygd
Dårlig

Ja

X

Inngrepsfritt
God

X

Nei X

Ja

Nei X

Ja

Sommer
eller vinter

X

Hele året
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Kartlegging av bynære friluftsområder – hovedrapport
Vedlegg 2

Veienmarka
Sum vurderingstabell: 37

Bruk
Opplevelseskvaliteter/
kunnskapsverdi

Spesielle aktiviteter
(for eksempel rulleski,
rulleskøyter,
barnevogn, rullestol,
skyteanlegg, ridning,
jogging, bærplukking
osv)
Variasjon i aktivitet
Tilrettelegging/
informasjon på stedet/
fasiliteter

Inngrep
Tilgjengelighet

1
Liten

Hvor stor er dagens
brukerfrekvens?
Har området spesielle Ingen
natur- eller
kulturhistoriske
opplevelseskvaliteter?

2
X

3

4

5
Stor

X

Mange

Egner området seg i
undervisningssammenheng?
Har området et
spesielt landskap?

Dårlig

X

Solforhold, utsikt

Mindre bra

Er området spesielt
godt egna eller
tilrettelagt for en eller
flere aktiviteter som
det ikke finnes like
gode alternative
områder til?
Brukes området til
flere ulike aktiviteter?
Er området tilrettelagt
for bruk av
funksjonshemmede?
Er det fasiliteter som
parkering, toalett,
servering osv?
Informasjonsskilt
og/eller merka stier?
Er området
inngrepsfritt?
Er tilgjengeligheten
god fra Hønefoss

Nei

X

Ja

Nei

X

Ja

Ikke
tilrettelagt

X

Nei

X

Høy grad
av tilrettelegging
Ja

Godt

Nei X

Ja

X

Nei X
Utbygd
Dårlig

Ukjent

Bra

Ja
X
X

Inngrepsfritt
God
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Kartlegging av bynære friluftsområder – hovedrapport
Vedlegg 2
(gang- og sykkelvei)?

Sommer- og/eller
vinterbruk

Er området lett
tilgjengelig med
offentlig transport?
Finnes det
informasjon om
turmulighetene i
aviser, bøker, på
internett eller
lignende?
Brukes området
sommer eller vinter
eller hele året?

Nei

X

Ja

Nei X

Ja

Sommer
eller vinter

X

Hele året

4

5
Stor

Ukjent

Mange

X

Prestmoen
Sum vurderingstabell: 29

Bruk
Opplevelseskvaliteter/
kunnskapsverdi

Spesielle aktiviteter
(for eksempel rulleski,
rulleskøyter,
barnevogn, rullestol,
skyteanlegg, ridning,
jogging, bærplukking

1
Liten

Hvor stor er dagens
brukerfrekvens?
Har området spesielle Ingen
natur- eller
kulturhistoriske
opplevelseskvaliteter?

2
X

3

Egner området seg i
undervisningssammenheng?
Har området et
spesielt landskap?

Dårlig

X

Godt

Nei

X

Ja

Solforhold, utsikt

Mindre bra

Er området spesielt
godt egna eller
tilrettelagt for en eller
flere aktiviteter som
det ikke finnes like
gode alternative

Nei

X

X

Bra

Ja
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Kartlegging av bynære friluftsområder – hovedrapport
Vedlegg 2
osv)

områder til?

Variasjon i aktivitet

Brukes området til
flere ulike aktiviteter?
Er området tilrettelagt
for bruk av
funksjonshemmede?
Er det fasiliteter som
parkering, toalett,
servering osv?
Informasjonsskilt
og/eller merka stier?
Er området
inngrepsfritt?
Er tilgjengeligheten
god fra Hønefoss
(gang- og sykkelvei)?
Er området lett
tilgjengelig med
offentlig transport?
Finnes det
informasjon om
turmulighetene i
aviser, bøker, på
internett eller
lignende?
Brukes området
sommer eller vinter
eller hele året?

Tilrettelegging/
informasjon på stedet/
fasiliteter

Inngrep
Tilgjengelighet

Sommer- og/eller
vinterbruk

Nei

X

Ja

Ikke
tilrettelagt
X
Nei X

Høy grad
av tilrettelegging
Ja

Nei X

Ja

Utbygd

X

Dårlig

X

Inngrepsfritt
God

Nei

X

Ja

Nei X

Sommer
eller vinter

Ja

X

Hele året
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Kartlegging av bynære friluftsområder – hovedrapport
Vedlegg 2

Hvervenmoen
Sum vurderingstabell: 37

Bruk
Opplevelseskvaliteter/
kunnskapsverdi

Spesielle aktiviteter
(for eksempel rulleski,
rulleskøyter,
barnevogn, rullestol,
skyteanlegg, ridning,
jogging, bærplukking
osv)
Variasjon i aktivitet
Tilrettelegging/
informasjon på stedet/
fasiliteter

Inngrep
Tilgjengelighet

1
Liten

Hvor stor er dagens
brukerfrekvens?
Har området spesielle Ingen
natur- eller
kulturhistoriske
opplevelseskvaliteter?

2
X

3

4

X

5
Stor
Mange

Egner området seg i
undervisningssammenheng?
Har området et
spesielt landskap?

Dårlig

Nei

X

Ja

Solforhold, utsikt

Mindre bra

X

Bra

Er området spesielt
godt egna eller
tilrettelagt for en eller
flere aktiviteter som
det ikke finnes like
gode alternative
områder til?
Brukes området til
flere ulike aktiviteter?
Er området tilrettelagt
for bruk av
funksjonshemmede?
Er det fasiliteter som
parkering, toalett,
servering osv?
Informasjonsskilt
og/eller merka stier?
Er området
inngrepsfritt?
Er tilgjengeligheten
god fra Hønefoss

Nei X

Ja

Nei

Ja X

X

Godt

Ikke
tilrettelagt

X

Nei

X

Høy grad
av tilrettelegging
Ja

Nei

X

Ja

Utbygd
Dårlig

Ukjent

X
X

Inngrepsfritt
God
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Kartlegging av bynære friluftsområder – hovedrapport
Vedlegg 2
(gang- og sykkelvei)?

Sommer- og/eller
vinterbruk

Er området lett
tilgjengelig med
offentlig transport?
Finnes det
informasjon om
turmulighetene i
aviser, bøker, på
internett eller
lignende?
Brukes området
sommer eller vinter
eller hele året?

Nei

X

Nei X

Ja

Ja

Sommer
eller vinter

X

1
Liten

2

Hele året

Gullerudmarka
Sum vurderingstabell: 28

Bruk
Opplevelseskvaliteter/
kunnskapsverdi

Spesielle aktiviteter
(for eksempel rulleski,
rulleskøyter,
barnevogn, rullestol,
skyteanlegg, ridning,

3

Hvor stor er dagens
brukerfrekvens?
Har området spesielle Ingen
natur- eller
kulturhistoriske
opplevelseskvaliteter?

4

5
Stor

X

Mange

Egner området seg i
undervisningssammenheng?
Har området et
spesielt landskap?

Dårlig

Godt X

Nei

Ja X

Solforhold, utsikt

Mindre bra

Er området spesielt
godt egna eller
tilrettelagt for en eller
flere aktiviteter som
det ikke finnes like

Nei X

X

Ukjent
X

Bra

Ja
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Kartlegging av bynære friluftsområder – hovedrapport
Vedlegg 2
jogging, bærplukking
osv)
Variasjon i aktivitet
Tilrettelegging/
informasjon på stedet/
fasiliteter

Inngrep
Tilgjengelighet

Sommer- og/eller
vinterbruk

gode alternative
områder til?
Brukes området til
flere ulike aktiviteter?
Er området tilrettelagt
for bruk av
funksjonshemmede?
Er det fasiliteter som
parkering, toalett,
servering osv?
Informasjonsskilt
og/eller merka stier?
Er området
inngrepsfritt?
Er tilgjengeligheten
god fra Hønefoss
(gang- og sykkelvei)?
Er området lett
tilgjengelig med
offentlig transport?
Finnes det
informasjon om
turmulighetene i
aviser, bøker, på
internett eller
lignende?
Brukes området
sommer eller vinter
eller hele året?

Nei

Ja

Ikke
tilrettelagt
X
Nei

Høy grad
av tilrettelegging
Ja

X

Nei

Ja

Utbygd

X

Dårlig

X

Inngrepsfritt
God

Nei

X

Ja

Nei X

Ja

Sommer
eller vinter

Hele året

X

X

X
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Kartlegging av bynære friluftsområder – hovedrapport
Vedlegg 2

Sandtangen
Sum verdivurderingstabell: 20

Bruk
Opplevelseskvaliteter/
kunnskapsverdi

Spesielle aktiviteter
(for eksempel rulleski,
rulleskøyter,
barnevogn, rullestol,
skyteanlegg, ridning,
jogging, bærplukking
osv)
Variasjon i aktivitet
Tilrettelegging/
informasjon på stedet/
fasiliteter

Inngrep
Tilgjengelighet

1
Liten

2

3

Hvor stor er dagens
brukerfrekvens?
Har området spesielle Ingen
natur- eller
kulturhistoriske
opplevelseskvaliteter?

5
Stor

Ukjent
X

Mange

X

Egner området seg i
undervisningssammenheng?
Har området et
spesielt landskap?

Dårlig

Nei X

Ja

Solforhold, utsikt

Mindre bra

Bra X

Er området spesielt
godt egna eller
tilrettelagt for en eller
flere aktiviteter som
det ikke finnes like
gode alternative
områder til?
Brukes området til
flere ulike aktiviteter?
Er området tilrettelagt
for bruk av
funksjonshemmede?
Er det fasiliteter som
parkering, toalett,
servering osv?
Informasjonsskilt
og/eller merka stier?
Er området
inngrepsfritt?
Er tilgjengeligheten
god fra Hønefoss

Nei X

Ja

Nei

X

4

Godt

X

Ja
X

X

Høy grad
av tilrettelegging
Ja

Nei

Ja

X

Utbygd X

Inngrepsfritt
God

Ikke
tilrettelagt
Nei

Dårlig

X
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Kartlegging av bynære friluftsområder – hovedrapport
Vedlegg 2
(gang- og sykkelvei)?

Sommer- og/eller
vinterbruk

Er området lett
tilgjengelig med
offentlig transport?
Finnes det
informasjon om
turmulighetene i
aviser, bøker, på
internett eller
lignende?
Brukes området
sommer eller vinter
eller hele året?

Nei

X

Ja

Nei X

Ja

Sommer
eller vinter

Hele året

X

5
Stor

Ukjent
X

Røsholmstranda
Sum verdivurderingstabell: 38

Bruk

Opplevelseskvaliteter/
kunnskapsverdi

Spesielle aktiviteter
(for eksempel rulleski,
rulleskøyter,
barnevogn, rullestol,
skyteanlegg, ridning,
jogging, bærplukking
osv)

1
Liten

Hvor stor er dagens
brukerfrekvens?
Har området spesielle Ingen
natur- eller
kulturhistoriske
opplevelseskvaliteter?

2

3

4

X

Mange

Egner området seg i
undervisningssammenheng?
Har området et
spesielt landskap?

Dårlig

X

Godt

Nei

X

Ja

Solforhold, utsikt

Mindre bra

Er området spesielt
godt egna eller
tilrettelagt for en eller
flere aktiviteter som
det ikke finnes like
gode alternative
områder til?

Nei

Bra X

X

Ja
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Kartlegging av bynære friluftsområder – hovedrapport
Vedlegg 2
Variasjon i aktivitet
Tilrettelegging/
informasjon på stedet/
fasiliteter

Inngrep
Tilgjengelighet

Sommer- og/eller
vinterbruk

Brukes området til
flere ulike aktiviteter?
Er området tilrettelagt
for bruk av
funksjonshemmede?
Er det fasiliteter som
parkering, toalett,
servering osv?
Informasjonsskilt
og/eller merka stier?
Er området
inngrepsfritt?
Er tilgjengeligheten
god fra Hønefoss
(gang- og sykkelvei)?
Er området lett
tilgjengelig med
offentlig transport?
Finnes det
informasjon om
turmulighetene i
aviser, bøker, på
internett eller
lignende?
Brukes området
sommer eller vinter
eller hele året?

Nei

X

Ja

Ikke
tilrettelagt

X

Høy grad
av tilrettelegging
Ja

Nei

Nei

X

X

Ja

Utbygd X

Inngrepsfritt
God

Dårlig X

Nei

X

Ja

Nei

X

Ja

Sommer
eller vinter

X

Hele året
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Kartlegging av bynære friluftsområder – hovedrapport
Vedlegg 2

Petersøya
Sum vurderingstabell: 48

Bruk

Opplevelseskvaliteter/
kunnskapsverdi

Spesielle aktiviteter
(for eksempel rulleski,
rulleskøyter,
barnevogn, rullestol,
skyteanlegg, ridning,
jogging, bærplukking
osv)
Variasjon i aktivitet
Tilrettelegging/
informasjon på stedet/
fasiliteter

Inngrep
Tilgjengelighet

1
Liten

Hvor stor er dagens
brukerfrekvens?
Har området spesielle Ingen
natur- eller
kulturhistoriske
opplevelseskvaliteter?

2
X

3

4

X

5
Stor
Mange

Egner området seg i
undervisningssammenheng?
Har området et
spesielt landskap?

Dårlig

Solforhold, utsikt

Mindre bra

Er området spesielt
godt egna eller
tilrettelagt for en eller
flere aktiviteter som
det ikke finnes like
gode alternative
områder til?
Brukes området til
flere ulike aktiviteter?
Er området tilrettelagt
for bruk av
funksjonshemmede?
Er det fasiliteter som
parkering, toalett,
servering osv?
Informasjonsskilt
og/eller merka stier?
Er området
inngrepsfritt?
Er tilgjengeligheten
god fra Hønefoss

Nei

X

Ja

Nei

X

Ja

Ikke
tilrettelagt

X

Nei

X

Høy grad
av tilrettelegging
Ja

Nei

Nei
Utbygd
Dårlig

X

Godt

X

Ja

X

X

Ukjent

Bra

Ja
Inngrepsfritt X
God X
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Kartlegging av bynære friluftsområder – hovedrapport
Vedlegg 2
(gang- og sykkelvei)?

Sommer- og/eller
vinterbruk

Er området lett
tilgjengelig med
offentlig transport?
Finnes det
informasjon om
turmulighetene i
aviser, bøker, på
internett eller
lignende?
Brukes området
sommer eller vinter
eller hele året?

Nei

Ja X

Nei

X

Sommer
eller vinter

X

1
Liten

2

Ja

Hele året

St. Hanshaugen
Sum vurderingstabell: 39

Bruk
Opplevelseskvaliteter/
kunnskapsverdi

Spesielle aktiviteter
(for eksempel rulleski,
rulleskøyter,
barnevogn, rullestol,
skyteanlegg, ridning,

Hvor stor er dagens
brukerfrekvens?
Har området spesielle Ingen
natur- eller
kulturhistoriske
opplevelseskvaliteter?

3
X

4

5
Stor

X

Mange

X

Godt

Egner området seg i
undervisningssammenheng?
Har området et
spesielt landskap?

Dårlig

Nei

X

Ja

Solforhold, utsikt

Mindre bra

X

Bra

Er området spesielt
godt egna eller
tilrettelagt for en eller
flere aktiviteter som
det ikke finnes like

Nei

X

Ukjent

Ja
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Kartlegging av bynære friluftsområder – hovedrapport
Vedlegg 2
jogging, bærplukking
osv)
Variasjon i aktivitet
Tilrettelegging/
informasjon på stedet/
fasiliteter

Inngrep
Tilgjengelighet

Sommer- og/eller
vinterbruk

gode alternative
områder til?
Brukes området til
flere ulike aktiviteter?
Er området tilrettelagt
for bruk av
funksjonshemmede?
Er det fasiliteter som
parkering, toalett,
servering osv?
Informasjonsskilt
og/eller merka stier?
Er området
inngrepsfritt?
Er tilgjengeligheten
god fra Hønefoss
(gang- og sykkelvei)?
Er området lett
tilgjengelig med
offentlig transport?
Finnes det
informasjon om
turmulighetene i
aviser, bøker, på
internett eller
lignende?
Brukes området
sommer eller vinter
eller hele året?

Nei

X

Ja

Ikke
tilrettelagt
X
Nei X

Høy grad
av tilrettelegging
Ja

Nei X

Ja

Utbygd

X

Inngrepsfritt
God X

Dårlig

Nei

X

Ja

Nei X

Ja

Sommer
eller vinter

Hele året
X
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Kartlegging av bynære friluftsområder – hovedrapport
Vedlegg 2

Schjongslund
Sum vurderingstabell: 44

Bruk
Opplevelseskvaliteter/
kunnskapsverdi

Spesielle aktiviteter
(for eksempel rulleski,
rulleskøyter,
barnevogn, rullestol,
skyteanlegg, ridning,
jogging, bærplukking
osv)
Variasjon i aktivitet
Tilrettelegging/
informasjon på stedet/
fasiliteter

Inngrep
Tilgjengelighet

1
Liten

Hvor stor er dagens
brukerfrekvens?
Har området spesielle Ingen
natur- eller
kulturhistoriske
opplevelseskvaliteter?

2
X

3

4

X

5
Stor
Mange

Egner området seg i
undervisningssammenheng?
Har området et
spesielt landskap?

Dårlig

Solforhold, utsikt

Mindre bra

X

Bra

Er området spesielt
godt egna eller
tilrettelagt for en eller
flere aktiviteter som
det ikke finnes like
gode alternative
områder til?
Brukes området til
flere ulike aktiviteter?
Er området tilrettelagt
for bruk av
funksjonshemmede?
Er det fasiliteter som
parkering, toalett,
servering osv?
Informasjonsskilt
og/eller merka stier?
Er området
inngrepsfritt?
Er tilgjengeligheten
god fra Hønefoss

Nei

X

Ja

Nei

X

Godt

X

Ja

Nei

X

Ja

Ikke
tilrettelagt

X

Nei

X

Høy grad
av tilrettelegging
Ja

Nei

X

Ja

Utbygd

X

Inngrepsfritt
God X

Dårlig

Ukjent
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Vedlegg 2
(gang- og sykkelvei)?

Sommer- og/eller
vinterbruk

Er området lett
tilgjengelig med
offentlig transport?
Finnes det
informasjon om
turmulighetene i
aviser, bøker, på
internett eller
lignende?
Brukes området
sommer eller vinter
eller hele året?

Nei

Nei

Sommer
eller vinter

X

X

Ja

Ja

X

Hele året
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Kartlegging av bynære friluftsområder – hovedrapport
Mars 2014
Vedlegg 4

Kort vurdering av områder som ikke ble tatt inn etter
høringsperioden
I høringsperioden ble flere områder foreslått tatt inn i kartlegginga. Tre av disse områdene ble tatt
inn i kartlegginga, og 13 områder ble ikke tatt inn i kartlegginga. Nedenfor er områdene som ikke ble
tatt inn presentert kort med stikkord fra omtale i innspill/fra spørreundersøkelsen, samt med
begrunnelsen for hvorfor området ikke er tatt inn i kartlegginga.


Ved Riperbakken og Teglverksveien (gbnr 45/283 . 45/249 – 45/267). Bruk hele året. Aking,
ski, ballek, sklier.
Vurdering: Ett av mange små områder som kan ha lokal verdi, men som ikke tas inn i
rapporten. Ikke karakter som friluftsområde. Bør vurderes i revidering av Grønn plakat.



Sørgefossen. Kulturhistorie fra 1600-tallet til 1900-tallet. Fottur, sykling og rasting, bading.
Vurdering: Ett av mange små områder med litt avstand til byen som kan ha lokal verdi, men
som ikke tas inn i rapporten.



Hvalsmoen og Helgelandsmoen. Ønsker for tilrettelegging: rastebord, tilrettelegge
rullestol.
Vurdering: Ikke karakter som friluftsområde.



Nordre park
Vurdering: Parker er ikke inkludert i prosjektet fordi de allerede har status som park og en
forventer ikke at det legges utbyggingspress på dem.



Ringkollen
Vurdering: Godt kjent, tidligere utreda, verna gjennom omfattende lovverk.



Hønsand. Badeplass
Vurdering: Ikke karakter som friluftsområde.



Vikerfjell
Vurdering: Ikke bynært.



Sti fra Ringveien til gangbro over jernbanen ved Tolpinrud. Brokar-rester og stabbesteiner.
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Vedlegg 4
Vurdering: Ikke karakter som friluftsområde.


Lundstadfossen nedafor Austjord. Foto, fiske, padling, korte turer med rast.
Vurdering: Ett av mange små områder med litt avstand til byen som kan ha lokal verdi, men
som ikke tas inn i rapporten.



Stavhella
Vurdering: Området er svært begrensa og anses ikke for å være et friluftsområde, men kan
linkes til området «Tanbergmoen/Krakstadmarka».



Heradsbygda (mellom Tryms vei og Heradsbygdveien, gbnr 56/103)
Vurdering: Ett av mange små områder som kan ha lokal verdi, men som ikke tas inn i
rapporten. Ikke karakter som friluftsområde. Bør vurderes i revidering av Grønn plakat.



Aurenhaugen – nybegynnerorientering, trening. Har potensiale, parkering er en
begrensning i dag.
Vurdering: Relativt lite område i forhold til avstand fra byen. Lite informasjon å hente om
området.



Harehaugen
Vurdering: Området er tilknytta Aurenhaugen. Selve Harehaugen er svært begrensa.
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Mars 2014
Vedlegg 5

Spørsmål stilt i spørreundersøkelsen
I perioden 4. april til 26. april 2013 var spørreundersøkelsen tilknytta kartlegginga av de bynære
friluftsområdene tilgjengelig. Formålet med spørreundersøkelsen var å kartlegge bruken av de ulike
friluftsområdene. Spørsmålene i undersøkelsen varierte, avhengig av som ble svart. Første spørsmål
var følgende:
Vi vil nå vite hvilke av følgende friluftsområder du bruker. Du kan velge opp til fem områder. Om
du er usikker kan du se kart her.
Sørumsmarka
Hvelven
Bærenga
Tanbergmoen/Krakstadmarka
Hovsenga
Livmarka
Eggemoen
Hovsmarka/Børdalsmoen
Hensmoen
Kilemoen
Oppenåsen/Heggen
Rognerud
Veienmarka
Prestmoen
Hvervenmoen
Petersøya
St. Hanshaugen
Schjongslund
Jeg bruker ingen av disse områdene
Personer som svarte at de brukte ett eller flere av områdene fikk følgende fem spørsmål for hvert
område:
Hvor mange timer i måneden bruker du området?
0-1 timer
1-2 timer
2-4 timer
Mer enn 4 timer

Hvor mange ganger i måneden bruker du området?
1-2 ganger
2-8 ganger
8-20 ganger
Mer enn 20 ganger
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Hvilken årstid bruker du området?
Sommer/vår/høst
Vinter
Hele året

Hvilken aktivitet driver du med på området? Her kan du oppgi flere svar.
Sykling
Ridning
Orientering
Jogging
Fottur
Skitur
Fiske
Tur med barnevogn eller rullestol
Plukking av bær eller sopp
Veit ikke

Hvordan kommer du deg til området hjemmefra?
Går
Sykler
Kjører bil
Tar buss
Veit ikke
Til slutt ble følgende spørsmål stilt, med mulighet for langsvar:
Er det andre områder du mener burde vært nevnt? Har du kommentarer eller opplysninger du
ønsker å dele? Har du synspunkter på grad av tilgjengelighet og tilrettelegging i de ulike
områdene? Med tilgjengelighet mener vi om det er eller bør være skilta stier, kart over områdene,
benker, rydding av kratt foran utsiktspunkt, infotavler, grillplasser og belysning. Er det biologiske
verdier eller kulturminner vi burde kjenne til?

Personer som svarte at de ikke bruker noen av områdene fikk følgende spørsmål:
Du har oppgitt at du ikke bruker noen av de nevnte områdene. Vi lurer på hvorfor. Her kan du
oppgi flere svar.
Jeg bor ikke i nærheten av Hønefoss
Jeg liker ikke å utøve friluftsliv
Dørstokkmila er for lang
Områdene er ikke godt nok
tilrettelagt for mine behov som
person med nedsatt funksjonsevne
Områdene er ikke godt nok
skilta/merka
Det er ikke nok parkering ved
2

Kartlegging av bynære friluftsområder – hovedrapport
Mars 2014
Vedlegg 5
områdene
Det er for vanskelig å komme seg til
områdene med buss, sykkel eller
som gående
Områdene jeg bruker er ikke nevnt
Andre grunner
Til slutt ble følgende spørsmål stilt, med mulighet for langsvar:
Er det andre områder du mener burde vært nevnt? Har du kommentarer eller opplysninger du
ønsker å dele? Har du synspunkter på grad av tilgjengelighet og tilrettelegging i de ulike
områdene? Med tilgjengelighet mener vi om det er eller bør være skilta stier, kart over områdene,
benker, rydding av kratt foran utsiktspunkt, infotavler, grillplasser og belysning. Er det biologiske
verdier eller kulturminner vi burde kjenne til?
Resultatene fra spørreundersøkelsen kan ses her.
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FORSLAG TIL HØRINGSINNSPILL - OPPHEVE KONSESJONSLOVEN OG
BOPLIKTEN

Forslag til vedtak:
Ringerike kommune mener at en fjerning av konsesjonsloven og boplikten ikke alene vil føre
til økt omsetning av landbrukseiendommer, og heller ikke vil styrke landbruket og
lokalsamfunnet i kommunen. Ringerike kommune anbefaler derfor at konsesjonsloven og
boplikten opprettholdes som i dag, men at det vurderes andre tiltak for å øke omsetningen
av landbrukseiendommer. Eventuelle endringer i konsesjonslovgivningen bør ses i
sammenheng med en eventuell endring av andre lover og rammevilkår.

Sammendrag
Landbruks- og matdepartementet foreslår å fjerne konsesjonsloven og boplikten. Med andre
ord skal ikke kommunen lenger kontrollere erverv av landbrukseiendommer, og det vil ikke
lenger være nødvendig for kjøper å bosette seg på eiendommen. Hovedmålsettingene med
forslaget er å styrke den private eiendomsretten, øke omsetningen av landbrukseiendommer
og øke rekrutteringa til landbruksnæringen. Rådmannen kan ikke se at disse målsetningene
blir oppfylt ved departementets forslag, ei heller vil den være positiv for kommunen med
tanke på bosetting og strukturen i landbruket. Rådmannen anbefaler at konsesjonsloven og
boplikten består som i dag.

Innledning og tidligere behandling
Landbruks- og matdepartementet har sendt på høring forslag om å oppheve konsesjonsloven
og boplikten. Høringsfristen er satt til 15. januar 2015.
Det vises også til Formannskapets vedtak i sak 66/14 den 8.april 2014, forslag til
høringsinnspill - endring i konsesjonsloven – priskontroll, hvor det ble fattet følgende
vedtak:
Ringerike kommune viser til høringsnotat fra Landbruks- og matdepartementet, 04.
desember 2013, vedrørende opphevelse av konsesjonsloven § 9, første ledd – priskontroll.
Ringerike kommune støtter departementets forslag om at priskontrollen vedrørende
omsetning av konsesjonspliktige jordbrukseiendommer oppheves. Det bør videre vurderes
ytterligere tiltak for å øke omsetningen av landbrukseiendommer. Endringer i
konsesjonslovgivningen bør ses i sammenheng med en eventuell endring av andre lovverk.

Rådmannen hadde i denne saken anbefalt at priskontrollen ble opprettholdt. En del
momenter fra saksfremlegget i ovennevnte sak er gjengitt også i denne saken, da en
opphevelse av konsesjonsloven også vil fjerne priskontrollen på landbrukseiendommer som
i dag er konsesjonspliktige.

Rådmannens vurdering
I høringsdokumentene fremgår det at konsesjonsloven og boplikten kan ha uheldige
virkninger for landbruket, bl.a. ved dempet investeringslyst hos eierne, lav omsetning av
landbrukseiendommer og svekket rekruttering til næringen.
Det er enighet om at eiendomsstrukturen i Norge ikke gagner rasjonell drift hverken i
jordbruket eller i skogbruket. Hensikten med å fjerne konsesjonsloven og boplikten er å få
flere landbrukseiendommer på salg og derigjennom få en bruksrasjonalisering. Hensikten er
å lage et mer robust landbruk som skal være en sikrere mat- og råstoffleverandør til
industrien.
I det følgende vil rådmannen komme med noen betraktninger omkring momentene som
trekkes frem i høringsnotatet.
Først og fremst vil rådmannen påpeke at forslaget fra Landbruks- og matdepartementet ikke
er konsekvensutredet. Å fjerne konsesjonsloven og boplikten uten å erstatte med nytt
lovverk er et stort skritt, og konsekvensene av et slikt forslag høyest uviss. Ikke minst er det
viktig at eventuelle konsekvenser for matproduksjonen blir godt belyst.
Erfaringer fra land som Sverige, som delvis har avviklet konsesjonsloven og boplikten, viser
at salget av landbrukseiendommer økt noe. Lav avkastning i skogbruket og svært strenge
finansielle krav for lån har ført til at omsetningen av landbrukseiendom ikke har økt
vesentlig. Prisen på jordbrukseiendommene har imidlertid økt, blant annet som følge av EUtilskudd. Sverige har fortsatt et lovverk som begrenser større selskaper og juridiske personer
å kjøpe landbrukseiendom. Det er også et års boplikt i glisgrente strøk av Sverige. I
Danmark, hvor det ikke finnes regulering på dette området, har lav inntjening i jordbruket
ført til at mange av dagens eiere har blitt tvunget til å selge gårdene. Multinasjonale
selskaper kjøper nå opp landbrukseiendom og tidligere eier kan leie tilbake.
Ungarn har også opphevet alle reguleringer på kjøp av landbrukseiendom, men er nå i ferd
med å revurdere og gjeninnføre noe regulering.
Omsetningen av landbrukseiendommer
Det er en generell oppfatning om at prisene på landbrukseiendommer vil øke som følge av
forslaget. Spesielt gjelder dette eiendommer som ligger sentralt. Ringerike kommune ligger
på det sentrale Østlandet, og eiendommer i visse deler av kommunen kan forventes å øke
ganske mye.
Å oppheve konsesjonsloven vil etter rådmannens erfaringer neppe bidra til at utbudet av
landbrukseiendommer vil øke vesentlig. Tall viser at det er 3 % av alle konsesjonssøknader
som blir avslått på landsbasis. Ringerike ligger omtrent på samme nivå. Dette indikerer at
denne loven ikke alene er hemmende for eiendomsomsetningen. Nå kan det være at dette
viser en tilpassing til dagens regler. Det er likevel slik at eiendommer overdras til neste
generasjon fremfor å selges på det åpne marked. For en del eiere kan fjerningen av

priskontrollen føre til at eiendommene blir lagt ut for salg, da en mener de får tilstrekkelig
betalt for den.
Slik lovverket er i dag er det eiendommer som ikke krever konsesjon og er underlagt
priskontroll. Eiendommer under 100 dekar, hvor det er mindre en 25 dekar dyrket mark er
unntatt i sin helhet. Det finnes også andre unntak i regelverket, men det er denne kategorien
den kommer mest til anvendelse for.
Vil en fjerning av konsesjonsloven kunne bidra til mer salg av jord som tilleggsareal til
annen landbrukseiendom? Nei, ikke slik rådmannen oppfatter refleksjonene som gjøres av
selger ved «oppstykking» av landbrukseiendommer. Her spiller også eiers følelser og
tilknytning til landbrukseiendommen en vesentlig større rolle enn de faktiske inntektene et
salg vil medføre. Rådmannen opplever at det for svært mange ikke er ønskelig å selge fra
landbruksarealet - nesten uavhengig av hvilken pris man får for arealet. Prisen på
tilleggsjord ligger allerede i dag svært høyt, da det er anledning til et tillegg på 50 % i
forhold til vanlig konsesjonspris.
En svensk undersøkelse viser at det samme er tilfelle for skogeiendommer. Undersøkelsen
viser at 35 % av dagens eiere oppgir «følelsen av å eie skog» som grunn for å beholde
eiendommen, 15 % ønsker å eie skog til rekreasjonsformål, 34 % ser på det å eie skog som
en langtidsinvestering og kun 13 % eier skog på grunn av ønske om god avkastning. Disse
tallen vil nok ikke være vesentlig andreledes her. Det antyder at reguleringene ikke er det
store hinderet for utbudet av landbrukseiendom.
Øke investeringslysten
Investeringer som foretas i en landbrukseiendom vil normalt gjenspeiles i salgsprisen.
Gjøres det investeringer i våningshus eller driftsbygninger vil dette bli grunnlaget for
verdifastsettelsen av bygningene. I skogbruket vil større investeringer, som f.eks. i
veibygging gjenspeile seg i høyere rånetto på tømmer og dermed høyre pris på skogen.
Investeringer i skogkultur vil også gjenspeile seg i økt nyttbar tilvekst, lavere driftskostnader
og med en høyere rånetto. Gjennom skogfond- og tilskuddsordningene bidrar samfunnet til
å redusere kostnadseffekten noe. For mindre, bebygde eiendommer, der kjøpesummen er
mindre enn 2,5 millioner kroner, skal ikke kommunen vurdere prisen.
Boplikten i seg selv pekes på som en grunn til svekket investeringslyst, blant annet ved at
boplikten kan virke prisdempende på eiendommen. Undersøkelser gjengitt i høringsnotatet
viser derimot at lysten til å bygge og vedlikeholde våningshus er størst der eier bor på
gården. Ved utleie av boligen er investeringslysten mindre.
Rekruttering
En fjerning av konsesjonsloven, og dermed også priskontrollen, vil komme selger til gode.
For de som ønsker seg ut av næringen vil forslaget dermed være positivt. For de som ønsker
å erverve landbrukseiendommer stiller det seg ganske motsatt. Det vil bli vanskeligere,
spesielt for førstegangsetablerere – gjerne unge mennesker, å skaffe den nødvendige
kapitalen for et slikt erverv. Nå skal det sies at kjøp av landbrukseiendom allerede i dag er
kapitalkrevende. Unge nyetablerere som kommer utenfra næringen er tradisjonelt vært lavt.
Det skyldes ikke mangel på interesse, men kan nok i stor grad tilskrives at det i mange
tilfeller er dyrt å kjøpe en landbrukseiendom på et åpent marked.

I høringsnotatet pekes det blant annet på at det er en høy gjennomsnittsalder i landbruket.
Økte priser vil favorisere de med stor kjøpekraft, og vil i de fleste tilfeller ikke gagne unge,
private kjøpere.
Det er i dag lite utbud av landbrukseiendommer på det frie markedet i Ringeriksregionen, og
det er stor interesse for de eiendommene som legges ut for salg. Dersom konsesjonsloven
med boplikt og priskontroll fjernes, vil det derfor være en reel mulighet for at mange av
disse eiendommene kjøpes opp med tanke på andre formål, eksempelvis jakt og rekreasjon.
Strukturrasjonalisering
Formålet med å fjerne lovverket er blant annet å få en strukturrasjonalisering i landbruket.
Fjerning av lovverket vil nødvendigvis ikke gi det ønskede resultatet. Intensjonen er at andel
leiejord skal gå ned ved at de som driver jorda får kjøpe den. Det er et åpent spørsmål om
dette vil bli effekten.
En fjerning av konsesjonsloven åpner for en annen eierstruktur i landbruket enn tidligere,
blant annet kan jordeier være et AS. Disse vil i mange tilfeller være svært kjøpesterke, og
være med på å utkonkurrere de som faktisk ønsker å bosette seg og drive
landbrukseiendommene. All erfaring tilsier at sameier blir drevet mindre aktivt enn de som
eies av enkeltpersoner. I nåværende situasjon skal en være forsiktig med å overdrive
effekten av oppkjøp fra større selskaper, da fortjenesten i næringen lav i dag. På sikt kan
dette endre seg. Fast eiendom ses på som en sikker investering, og er derfor attraktiv på sikt.
Det er viktig å huske på at landbrukseiendommer er næringseiendommer. Økt pris kan føre
til at investeringene ikke er i samsvar med avkastningen. Økt matproduksjon er et
overordnet mål for landbruket i Norge, og alle tiltak bør ta høyde for å oppnå dette.
På den annen side kan det være positivt for næringen å få inn kapital utenfra. Med den
kapitalen kan det komme inn ny giv og nye ideer for driften av en del
landbrukseiendommer.
For å endre eiendomsstrukturen i Norge kan fjerning av konsesjonsloven og boplikten ha en
viss effekt, men andre tiltak må komme i tillegg. Det skattemessige aspektet ved salg av
eiendom ut av familien er i dag sterk konserverende. Det må også ses på Odelsloven, om
den fremmer en robust og god struktur tilpasset dagens behov for landbruksnæringen. Den
lave lønnsomheten fremmer heller ikke aktivitet i næringen. «Kostnadene» med å sitte
passiv på en landbrukseiendom er ubetydelige. Følelsene til stedet og det å eie er sterkere
enn motivasjonen til å drifte eiendommene i et næringsmessig perspektiv.
Ved en eventuell oppheving av konsesjonsloven og boplikten må det til et strengere regime
for drift av eiendommene, hvis ikke faller hensikten bort. I dag er det driveplikt i jordbruket,
men den samme plikten finnes ikke i skogbruket. Skogens økonomisk- og miljømessige
betydning vil bli sterkere med tiden. Det er en fornybar ressurs som skal fylle noe av plassen
etter oljen, samtidig som skogen er den største muligheten vi har til CO2 fangst.
Samfunnseffekten av et godt drevet skogbruk er betydelig. Det er derfor viktig at det
tilrettelegges for et aktivt skogbruk. Eiendommer ervervet til andre formål vil være svært
uheldig.

En fjerning av konsesjonsloven åpner for at hvem som helst kan kjøpe eiendom hvor som
helst. Resultatet kan bli urasjonelle driftsløsninger ved at man kan eie jordbruksarealer i stor
avstand fra hverandre. Med dagens lovverk er driftsmessige løsninger ett av momentene som
skal vektlegges i konsesjonssøknader, og kommunen kan i stor grad hindre urasjonelle
løsninger. I lys av dette må lovverket rundt deling av landbrukseiendommer ses på for å
redusere eventuell ikke tiltenkt effekt.
Spørsmålet en kan stille seg er hvorvidt denne lovendringen i seg selv vil føre til en bedre
strukturrasjonalisering i jordbruket.
Dersom departementet ønsker å legge til rette for at en større del av jordbruksarealet faktisk
eies av de som driver det, bør man se på eiendomsstrukturen og iverksette ordninger som
gjør at jordbruksarealer på mindre eiendommer kan overtas av de som har yrket sitt i
landbruket. Et alternativt kan være å vurdere skattelette ved salg av landbrukseiendom.
Bosetting
Det har blitt uttalt av landbruksminister Sylvi Listhaug at boplikt ikke skaper bolyst.
Rådmannen kan på mange måter si seg enig i dette, men er av den oppfatning av at boplikt
har spilt en viss rolle når det gjelder spørsmålet om å overta en eiendom eller ikke.
I dag er det slik at man må bosette seg på eiendommen innen 1 år fra overdragelsen og bo
der sammenhengende i 5 år for å oppfylle boplikten. Det viser seg at mange blir boende også
etter at plikten er oppfylt. Boplikten skaper med andre ord en tilhørighet til eiendommen og
lokalsamfunnet som man ellers ikke ville oppnådd.
En fjerning av konsesjonslov og boplikt kan føre til at attraktive landbrukseiendommer med
en kort reisetid fra hovedstaden kjøpes for å brukes som fritidsboliger. Kapitalsterke
hyttekjøpere kan derfor utkonkurrere kjøpere som faktisk ønsker å bosette seg i
lokalsamfunnene i kommunen.
Sett fra en kommunes ståsted må det være interessant om eier av landbrukseiendom bor og
skatter til kommunen eller ikke. I dag er boplikten knyttet direkte til landbrukseiendommen.
Alternativ kan boplikt knyttes til kommunen. Dette vil gi en større fleksibilitet for eier og
skatteinntekter for kommunen. Spørsmålet er hvordan de sosiale og faglige miljøene vil
utvikle seg ved en slik løsning.
Alternativt vedtak
Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning mener at oppheving av konsesjonsloven og
boplikt vil føre til at flere landbrukseiendommer blir omsatt, og at forslaget generelt vil
være positivt for landbruket i kommunen. Ringerike kommune slutter seg til Landbruks- og
matdepartementets forslag om å oppheve konsesjonsloven og boplikten.

Vedlegg
1. Høringsnotat – Forslag om å oppheve konsesjonsloven og boplikten

Lenker

2. Gjeldende rundskriv om konsesjon: Konsesjon og boplikt (M-2/2009)
3. For å lese høringsbrev, høringsnotat, høringsuttalelser mm. på Landbruks- og
matdepartementet: Saker på høring

Ringerike kommune, 14.11.2014

Tore Isaksen
rådmann
leder: Heidi Skagnæs
saksbehandler: Lisa Grenlund Helgesson

Landbruks- og matdepartementet
15. oktober 2014

Høringsnotat

Oppheving av konsesjonsloven og boplikt
Forslag om oppheving av lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom
(konsesjonsloven) og endringer i lov om odelsretten og åseteretten
(odelslova)
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1.
1.1

INNLEDNING

Innholdet i høringsforslaget
Dette høringsnotatet inneholder forslag til oppheving av lov 28. november 2003 nr. 98
om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) mv., samt endring av
enkelte bestemmelser i lov 28. juni 1974 nr. 58 om odelsretten og åsetesretten
(odelslova).
Konsesjonsplikten og boplikten foreslås opphevet uten å bli erstattet av andre regler.
Oppheving av konsesjonsloven innebærer at reglene om boplikt i odelsloven også
foreslås opphevet, fordi reglene må ses i sammenheng.
Forslaget innebærer at erverv av fast eiendom ikke lenger vil være betinget av tillatelse
(konsesjon) fra det offentlige. Forslaget styrker den private eiendomsretten, og gjør det
enklere å få omsatt eiendom mellom private.
Departementet gjør for ordens skyld oppmerksom på at regjeringen i Prop. 124 L (2013
– 2014) har foreslått å oppheve konsesjonsloven § 9 første ledd nr. 1. Forslaget
innebærer at det ved konsesjonsvurderingen ikke lenger skal legges vekt på om den
avtalte pris tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling ved erverv av
landbrukseiendom (”priskontroll”).

1.2

Bakgrunnen for høringsforslaget
Regjeringen har i Sundvolden-plattformen lagt opp til vesentlige endringer når det
gjelder reglene om fast eiendom. Den enkelte bonde skal gis større råderett over egen
eiendom, blant annet ved at konsesjonsloven og boplikten oppheves. Det er samtidig et
mål å gjennomføre forenklinger og å redusere landbruksbyråkratiet.
Konsesjonslovens bestemmelser kan begrense selgers vilje til å legge eiendommen ut
på salg i et åpent marked. Reglene kan derfor være til hinder for et effektivt marked for
omsetning av konsesjonspliktige landbrukseiendommer. Dette kan blant annet få som
følge at rekrutteringen til næringen svekkes. Videre kan markedsbegrensninger gjøre
det vanskelig for aktive næringsutøvere å få kjøpt tilleggsjord, noe som igjen på sikt kan
svekke mulighetene for effektiv og rasjonell landbruksdrift. Gjeldende bestemmelser
kan også dempe investeringslysten og derved svekke driftsgrunnlaget på en del
eiendommer. Behovet for å oppheve konsesjonslovens bestemmelser, samt odelslovens
bopliktbestemmelser, er nærmere omtalt i kapittel 5.
Forslaget i dette høringsnotatet bygger opp om målene i regjeringens politiske
plattform.

3

2.

HISTORIKK

Gjeldende konsesjonslov ble vedtatt i 28. november 2003, og trådte i kraft 1. januar
2004. Loven erstattet konsesjonsloven av 1974. Konsesjonsloven av 1974 erstattet fire
eldre konsesjonslover; skogkonsesjonsloven fra 1909, myrkonsesjonsloven fra 1913,
fjellkonsesjonsloven fra 1915 og jordkonsesjonsloven fra 1920. Konsesjonsloven av 1974
videreførte mange av reglene fra tidligere konsesjonslover, fra reglene om forkjøpsrett i
jordloven av 1955 og fra enkelte andre lover. De tidligere lovene gjaldt i hovedsak
frilufts-, landbruks- og utbyggingsareal. Målet med 1974-loven var å oppnå slike eier- og
bruksforhold som er mest gagnlige for samfunnet. 1974-loven bygget på at areal var en
knapphetsressurs som det var viktig å bruke og fordele på en samfunnsmessig
forsvarlig måte. Reglene om statlig forkjøpsrett ble opphevet 4. mai 2001, jf. Ot.prp. nr.
33 (2000-2001).
Gjeldende konsesjonslov viderefører i stor grad innholdet i 1974-loven. De vesentligste
endringene i 2003 var justering av formålsbestemmelsen, utvidelse av unntak for
konsesjonsplikt på erverv av ubebygd eiendom, endring av arealgrensene for
konsesjonsplikt, lovfesting av kriterier for skjønnsutøvelsen ved avgjørelse av saker
som gjelder landbrukseiendom, samt utvidelse av reglene om hvilke erverv som faller
inn under forskrifter om nedsatt konsesjonsgrense. Endringene er nærmere omtalt i Ot.
prp. nr. 79 (2002-2003). Loven ble sist endret i 2009, jf. Ot.prp. nr. 44 (2008-2009).
Formålet med endringen var blant annet å forenkle og tydeliggjøre reglene om bo- og
driveplikt. Bestemmelsene om lovbestemt boplikt ble avgrenset til å gjelde bebygd
eiendom som fyller kravene til odlingsjord, og hvor eiendommen er eller har vært brukt
som helårsbolig. En følge av lovendringen var blant annet at muligheten for å søke
fritak fra boplikt opphørte, og at eiere som ikke kan eller vil oppfylle boplikten, må søke
konsesjon.
Da konsesjonsloven av 1974 trådte i kraft, lå avgjørelsesmyndigheten i konsesjonssaker
til departementet. I årene som fulgte har myndigheten gradvis blitt overført til regionale
og deretter til lokale myndigheter. I 2004 ble alle konsesjonsavgjørelser og alle
avgjørelser om boplikt lagt til kommunene som første instans.
3.
3.1

GJELDENDE RETT

Innledning
Konsesjonslovens regler om konsesjonsplikt er begrunnet med det offentliges behov
for å ha kontroll med eiendomsoverdragelser som kan ha betydning for nasjonale
interesser. Inngrep i den private eiendomsretten begrenser eiers adgang til fri
utnyttelse av sin eiendom, og har gjennom tidene vært et omdiskutert tema.
Konsesjonsplikten har derfor også en ideologisk side. Professor dr. juris Torgeir
Austenå har i sin bok ”Konsesjonsreglane for fast eigedom” fra 1978 beskrevet dette på
følgende måte:
”Det sentrale målet for konsesjonsreglane er ut frå fleire omsyn å få kontroll med
den juridiske disposisjonsretten over fast eigedom. Dermed er ein inne ved
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hjarterøtene av spørsmålet om kva eigedomsrett er og kva posisjon eller funksjon
den skal ha i vårt samfunn.”
Friheten til selv å bestemme over egen eigedom er en sentral verdi i vårt samfunn, og
regjeringen har i sin politiske plattform understreket at eiendomsretten er en
grunnleggende rett som bør styrkes. Se omtale av behovet for endring i kapittel 5.
3.2

Konsesjonslovens formål og virkeområde
Gjeldende konsesjonslov har til formål ”..å regulere og kontrollere omsetningen av fast
eiendom for å oppnå et effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer og slike eierog bruksforhold som er mest gagnlige for samfunnet..”, jf. konsesjonsloven § 1.
Bestemmelsen gir en vid ramme for hvilke hensyn som kan trekkes inn.
Lovens formålsbestemmelse legger opp til at en rekke hensyn skal tilgodeses. Dette
gjelder blant annet hensynet til framtidige generasjoners behov, landbruksnæringen,
behovet for utbyggingsgrunn, miljøet, allmenne naturverninteresser og
friluftsinteresser, samt hensynet til bosettingen. Konsesjonsloven er ingen spesifikk
landbrukslov som ensidig skal tilgodese landbruksnæringens interesser, men loven har
størst betydning ved erverv av landbrukseiendom, og der kommunene har innført lokal
forskrift om nedsatt konsesjonsgrense.
Konsesjonsloven gjelder etter § 2 erverv av fast eiendom. Begrepet ”erverv” omfatter i
utgangspunktet alle former for eiendomsovergang, herunder kjøp, arv, skifte, gave,
makeskifte, tvangssalg, ekspropriasjon m.m. Erverv som er konsesjonspliktig i henhold
til enkelte andre lover faller utenfor. Konsesjonsloven § 2 siste ledd åpner for at det ved
enkeltvedtak eller forskrift kan gjøres unntak fra konsesjonsplikten ut over de unntak
som er fastsatt direkte i loven.
Stiftelse eller overdragelse av visse rettigheter er likestilt med erverv, og utløser
konsesjonsplikt etter konsesjonsloven § 3. Konsesjonsplikt kan oppstå både ved stiftelse
og overdragelse av leierett og liknende bruksrett, rettigheter som tar sikte på å hindre
eierens mulighet til å utnytte eiendommen, samt for utbyggingskontrakter.
Forutsetningen er at bruksretten er stiftet for mer enn ti år. Hvis bruksretten er avtalt
for kortere tid, men brukeren er gitt adgang til å kreve kontraktstiden forlenget ut over
ti år, oppstår også konsesjonsplikt. Utbyggingskontrakter av enhver art medfører
konsesjonsplikt uten hensyn til varighet.

3.3

Konsesjonsplikten
3.3.1 Innledning

Konsesjonsloven er begrunnet ut fra at enkelte erverv kan være i strid med samfunnets
behov for utnyttelse av eiendommen. Loven åpner for at forvaltningen skal foreta
konkrete avveininger hvor både bruk og vern står sentralt.
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Konsesjonsplikten innebærer at et erverv krever godkjenning fra konsesjonsmyndighetene. Kommunen avgjør saken i første instans. Søknad om konsesjon kan
innvilges, avslås eller innvilges på slike vilkår som er påkrevd for å fremme lovens
formål. Virkningen av at konsesjon ikke gis, er at erververen enten må sørge for at
overdragelsen blir omgjort, eller at eiendommen blir overdratt til noen som kan få
konsesjon eller som ikke trenger konsesjon, jf. § 18. Se kapittel 3.6.2.
3.3.2 Konsesjonspliktens omfang

Konsesjonsloven § 2 oppstiller som hovedregel at fast eiendom ikke kan erverves uten
konsesjon. Det er imidlertid mange og viktige unntak fra denne hovedregelen. Dersom
ervervet omfattes av ett av unntakene, er det ikke nødvendig å søke konsesjon. Loven
omfatter etter § 2 andre ledd ikke erverv som er konsesjonspliktige etter enkelte andre
lover. I tillegg en det en rekke unntak fra konsesjonsplikten som følger av forskrift
fastsatt etter konsesjonsloven § 2 tredje ledd, se forskrift av 8. desember 2003 nr. 1434
om konsesjonsfrihet for visse erverv av fast eiendom, egenerklæring ved
konsesjonsfrihet og om fulldyrket jord (konsesjonsforskriften). Det er videre gjort
unntak fra konsesjonsplikt på grunnlag av eiendommens karakter (§ 4) og unntak på
grunnlag av erververens stilling (§ 5). Kongen kan imidlertid gi forskrift som setter
enkelte av disse unntakene ut av kraft (§ 7), se nærmere i kapittel 3.5.
Lovens mange unntak innebærer at konsesjonsplikten i all hovedsak gjelder
overdragelse av landbrukseiendom over en viss størrelse, overdragelse av fast eiendom
der kommunen har innført lokal forskrift om nedsatt konsesjonsgrense (se kapittel 3.5),
samt enkelte overdragelser av ubebygde tomter eller arealer.
3.3.2.1

Unntak som følge av eiendommens karakter - konsesjonsloven § 4

Konsesjonsloven § 4 første ledd inneholder en opplisting av tilfeller der det ut fra
eiendommens karakter ikke er nødvendig å søke konsesjon. Unntakene kan deles opp i
tre hovedgrupper: Unntak for ubebygde enkelttomter (første ledd nr. 1 og 2), andre
ubebygde arealer (første ledd nr. 3) og unntak for bebygd areal under en viss størrelse
(første ledd nr. 4).
Etter konsesjonsloven § 4 første ledd nr. 1 kan ubebygd enkelttomt til bolig eller
fritidshus erverves konsesjonsfritt dersom tomta ikke er større enn 2 dekar, og den er
godkjent fradelt etter jordloven og plan- og bygningsloven. Etter første ledd nr. 2 kan
ubebygd enkelttomt til bolig eller fritidshus også erverves konsesjonsfritt dersom tomta
ligger i område som i kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan etter plan- og
bygningsloven er utlagt til bebyggelse og anlegg hvor tomteinndeling er foretatt eller
godkjent av bygningsmyndighetene. Konsesjonsfriheten ved erverv av tomter som
nevnt over, er betinget av at tomta blir bebygget innen fem år.
Etter § 4 første ledd nr. 3 kan også andre ubebygde arealer enn de som er nevnt i nr. 1
og nr. 2 erverves konsesjonsfritt dersom arealet ligger i område som enten i
reguleringsplan er regulert til annet enn landbruks-, natur- og friluftsformål samt
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reindrift, eller som i kommuneplanens arealdel er lagt ut til bebyggelse og anlegg.
Eksempler på slike arealer er arealer som er større enn en ubebygd enkelttomt.
Konsesjonsfriheten er i disse tilfellene betinget av at erverver ikke foretar
bruksendringer i strid med planen.
Konsesjonsloven § 4 første ledd nr. 4 fastsetter at bebygd eiendom kan erverves uten
konsesjon dersom eiendommens totalareal ikke er over 100 dekar, og heller ikke mer
enn 25 dekar av arealet er fulldyrka eller overflatedyrka jord. Det går fram av
konsesjonsforskriften § 5 hva som skal regnes som fulldyrka og overflatedyrka jord.
Konsesjonsforskriften § 1 unntar i tillegg en rekke erverv av både bebygd og ubebygd
eiendom fra konsesjonsplikt. Unntakene gjelder blant annet erverv av selveierleilighet,
aksjeleilighet, obligasjonsleilighet, andel i boligbyggelag, andel i borettslag og
sameiepart i bebygd eiendom som i reguleringsplan er lagt ut til annet enn
landbruksområde.
3.3.2.2

Unntak som følge av erververens stilling - konsesjonsloven § 5

Konsesjonsloven § 5 første ledd fastsetter unntak fra konsesjonsplikten knyttet til
erververs stilling.
Etter første ledd nr. 1 plikter ikke eierens ektefelle, eller den som er i nær familie med
eieren eller eierens ektefelle å søke konsesjon. Konsesjonsfriheten er betinget av at
overdrageren har sitt konsesjonsforhold i orden. Har overdrageren ikke sitt
konsesjonsforhold i orden, må erverver søke konsesjon. Etter konsesjonsloven § 5
første ledd nr. 2 trenger heller ikke den som har odelsrett til eiendommen å søke
konsesjon.
Dersom eiendommen har bebyggelse som er eller har vært brukt som helårsbolig, og
eiendommen består av mer enn 25 dekar fulldyrka eller overflatedyrka jord, eller mer
enn 500 dekar produktiv skog, er konsesjonsfriheten etter § 5 første ledd nr. 1 (nær
familie) og 2 (odelsberettiget) betinget av at erververen bosetter seg på eiendommen
innen ett år og selv bebor den i minst fem år, jf. § 5 annet ledd. Se nærmere om boplikt i
kapittel 3.4.
Bestemmelsene i konsesjonsloven § 5 første ledd nr. 3 og 4 inneholder ytterligere
unntak fra konsesjonsplikten. Staten behøver ikke å søke konsesjon. Det samme
gjelder på visse vilkår enkelte erverv som gjøres av kommune, fylkeskommune eller
kommunalt tomteselskap.
Etter konsesjonsloven § 5 første ledd nr. 5 er ikke konsesjon nødvendig når bank eller
annen institusjon som Kongen har godkjent, erverver eiendom gjennom tvangssalg.
Konsesjonsforskriften § 6 omtaler nærmere hvem som er godkjent etter § 5 første ledd
nr. 5.
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3.3.3 Særskilte krav ved avgjørelse av konsesjonssøknad som gjelder
landbrukseiendom

Konsesjonsloven § 9 gjelder avgjørelse av søknad om konsesjon for erverv av eiendom
som skal nyttes til landbruksformål. Uttrykket landbruksformål omfatter i
konsesjonsloven jord-, skog- og hagebruk, reindrift og tilleggsnæringer,
herunder turisme, salg av gårdsprodukter, utleievirksomhet i forbindelse med jakt
m.m. § 9 inneholder momenter som skal vektlegges, og fastsetter utgangspunktet for
hvilken vekt de skal tillegges.
Det skal etter bestemmelsens første ledd legges ”særlig vekt” på:
1. om den avtalte prisen ivaretar hensynet til en samfunnsmessig forsvarlig
prisutvikling 1,
2. om erververs formål ivaretar hensynet til bosettingen i området,
3. om ervervet innebærer en driftsmessig god løsning,
4. om erverver anses skikket til å drive eiendommen,
5. om ervervet ivaretar hensynet til helhetlig ressursforvaltning og
kulturlandskapet.
Uttrykket ”særlig vekt” viser at det også kan trekkes inn andre hensyn enn dem som er
direkte nevnt i bestemmelsen, herunder blant annet hensyn som støttes i annen
lovgivning, rikspolitiske retningslinjer eller andre hensyn som ikke er formalisert.
Lovens formål angir rammene for de hensyn som er relevante.
I § 9 andre ledd er det fastsatt at konsesjon i alminnelighet ikke skal gis dersom det ved
ervervet oppstår sameie i eiendommen eller dersom antallet sameiere økes. Det går
frem av tredje ledd at konsesjon kan gis til selskaper med begrenset ansvar. I slike
tilfeller skal det legges vekt på hensynet til dem som har yrket sitt i landbruket.
Søker nær slektning eller odelsberettiget konsesjon, fordi den lovbestemte boplikten
ikke skal oppfylles, er det i § 9 fjerde ledd annet punktum angitt tilleggsmomenter som
det skal legges vekt på, men som ikke har særlig vekt (eiendommens størrelse,
avkastning og husforhold). I § 9 fjerde ledd tredje punktum er det dessuten sagt at
søkers tilknytning til eiendommen og søkerens livssituasjon kan tillegges vekt som
korrigerende momenter.
3.3.4 Konsesjonsvilkår

Konsesjonsloven § 11 første ledd bestemmer at det kan fastsettes slike vilkår som i
hvert enkelt tilfelle finnes påkrevd av hensyn til de formål loven skal fremme. Om et
vilkår er påkrevd må vurderes i lys av hensynet til bosettingen, helhetlig
ressursforvaltning og kulturlandskapet. Konsesjonsmyndighetenes adgang til å sette
vilkår begrenses av at det ikke kan fastsettes virkemiddel som går lenger enn det som

1

Regjeringen har i Prop. 124 L (2013 – 2014) foreslått å oppheve konsesjonslovens § 9 første ledd nr. 1.
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er nødvendig for å ivareta de samfunnsinteressene som konsesjonsloven er ment å
ivareta. Det kan etter søknad lempes på fastsatte konsesjonsvilkår.
3.4

Boplikt
3.4.1 Bakgrunn

Da det i 1974 ble innført boplikt som betingelse for konsesjonsfrihet for nære
slektninger og odelsberettigede, ble det vist til at det fantes mange eksempler på at
personer uten nevneverdig tilknytning til landbruket hadde fortrengt eiere av
landbrukseiendommer på en uheldig måte. Da boplikten ble vedtatt, var
sammenhengen mellom bosetting og drift sentral. Ved endringen av reglene i 2001 ble
bosettingshensynet trukket sterkere inn slik at det skulle legges særlig vekt på dette
hensynet ved avgjørelsen av om det skulle gis fritak fra boplikt. Bakgrunnen for
endringen var å styrke hensynet til bosettingen, og en ønsket å legge til rette for at
bygningsressursene på landbrukseiendom kunne brukes til rene bosettingsformål.
Reglene om bo- og driveplikt ble ikke endret da ny konsesjonslov ble vedtatt i 2003.
Konsesjonsgrensen for bebygd eiendom ble imidlertid hevet slik at det ble
konsesjonsplikt på eiendom over 100 dekar, eller hvor mer enn 20 dekar av arealet var
fulldyrket. Erverv av jord- og skogbrukseiendom over disse grensene var
konsesjonsfritt for nær slekt og odelsberettigede på betingelse av at bo- og driveplikten
ble oppfylt. Hevingen av arealgrensen førte til at færre eiendommer ble omfattet av
bestemmelsene om bo- og driveplikt for landbrukseiendommer.
Boplikten etter odelsloven bygger på andre hensyn enn bosettingshensynet. I
forarbeidene til odelsloven 2 er det vist til at det i kraft av odelsrett ble ervervet
jordbrukseiendommer fra aktive jordbrukere uten hensyn til om også disse hadde hatt
odelsrett til eiendommen og uten at erververen hadde tilflyttet eiendommen og tatt opp
drift av den. Dette ble ansett for å være en uheldig utvikling som en mente bo- og
driveplikt kunne bidra til å hindre. Mange så derfor boplikten som et minstevilkår for å
kunne nytte odelsretten til skade for en annen som har overtatt eiendommen for å ha
den som hjem og levevei. Det går fram av forarbeidene til odelsloven at en i sin tid
mente at kravet om boplikt først og fremst skulle holde ute en odelsløser som ikke har
noen aktuell tilknytning til jordbruksnæringen og som ved løsningen heller ikke har i
sikte å få det.
Ved lovendringen i 2009 ble reglene om boplikt i odelsloven tatt ut fra denne loven og
slått sammen med bopliktreglene i konsesjonsloven.
Boplikten kan deles inn i tre kategorier; lovbestemt boplikt (kapittel 3.4.2), boplikt som
vilkår for å få konsesjon (kapittel 3.3.4 og 3.4.3) og boplikt i kommuner med nedsatt
konsesjonsgrense (kapittel 3.5).

2

Ot.prp. nr. 6 (1972-73) side 37 første spalte.
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3.4.2 Lovbestemt boplikt

Nær slekt og odelsberettigede er etter konsesjonsloven § 5 unntatt fra konsesjonsplikt.
Gjelder ervervet en landbrukseiendom dvs. en eiendom med mer enn 25 dekar
fulldyrka og overflatedyrka jord, eller mer enn 500 dekar skog, og eiendommen er
bebygd med bebyggelse som er eller kan brukes til helårsbolig, er konsesjonsfriheten
betinget av at erververen bosetter seg på eiendommen innen ett år og selv bor på
eiendommen i minst 5 år (personlig boplikt). Dette gjelder uavhengig av om den som
overtar har odelsrett til eiendommen eller ikke. Dersom nær slekt eller odelsberettiget
ikke skal bosette seg på eiendommen, må det søkes konsesjon.
Eieren har etter konsesjonsloven § 6 en plikt til å ta eiendommen som sin reelle bolig.
Plikten gjelder ikke eierens familie. En eiendom er tatt som reell bolig når eieren er
registrert som bosatt på eiendommen.
Eies eiendommen i sameie, må alle sameierne være bosatt på eiendommen. Mislighold
fra en enkelt sameiers side rammer imidlertid bare vedkommende selv, ikke andre
sameiere. Ved et mislighold av en sameier kan følgelig den enkelte sameier pålegges å
søke konsesjon. De øvrige sameierne som har oppfylt vilkåret om å bo, berøres ikke av
pålegget.
Odelsloven inneholder regler om boplikt som viser til reglene i konsesjonsloven .
Åsetesberettigede etter odelsloven § 51 tredje ledd har en lovbestemt boplikt som vilkår
for å overta etter reglene om åsetesrett. Også gjenlevende ektefelle uten odelsrett etter
odelsloven § 39 må bosette seg på eiendommen som et vilkår for vern mot odelsløsning.
Boplikten er et minstevilkår for å nytte prioriteten til skade for en annen som har
overtatt eller vil overta eiendommen. Boplikt for den som overtar i kraft av best odel har
derfor en tilleggsbegrunnelse i forhold til andre odelsberettigede. Ved brudd på
boplikten kan andre odelsberettigede med hjemmel i odelsloven §§ 27 og 28 søke
eiendommen løst på odel. Dette er nærmere omtalt i kapittel 3.6.4.
3.4.3 Boplikt som konsesjonsvilkår

Konsesjon kan som nevnt gis på vilkår, for eksempel vilkår om at erververen bosetter
seg på eiendommen. Vilkåret kan fastsettes dersom det er påkrevd av hensyn til de
formål loven skal fremme, jf. konsesjonsloven § 11 første ledd. § 11 annet ledd fastsetter
at myndighetene har plikt til å vurdere spørsmålene knyttet til boplikt. Det skal i den
forbindelse tas stilling til om boplikten skal være en personlig plikt for eier.
Det er vanlig å sette vilkår om boplikt ved erverv av landbrukseiendommer, og da slik
at den nye eieren skal bosette seg på eiendommen innen ett år, og deretter selv bo på
eiendommen i fem år.
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3.5

Kommunale forskrifter om nedsatt konsesjonsgrense (nullgrense)
Konsesjonsloven § 7 åpner for at kommuner, gjennom kommunal forskrift, kan sette
konsesjonsfriheten etter § 4 første ledd nr. 2 og 4 og § 5 første ledd nr. 1 ut av kraft.
Konsesjonsfriheten gjelder ved erverv av ubebygd enkelttomt til bolig eller fritidshus,
bebygd eiendom, eller ved erverv fra nær slekt. Innføring av kommunal forskrift
innebærer derfor at slike erverv er konsesjonspliktige.
Utvidelse av konsesjonsplikten kan skje hvor kommunen mener det er nødvendig å
hindre at hus som har vært nyttet til helårsbolig blir nyttet til fritidshus. Utvidelse kan
også skje ved erverv av eiendom med bebyggelse som ikke er tatt i bruk som
helårsbolig, herunder eiendom med bebyggelse under oppføring i områder som i
reguleringsplan etter plan- og bygningsloven er regulert til boligformål.
Konsesjonsplikten kan også utvides til å gjelde ved erverv av ubebygd tomt som er
regulert til boligformål, og konsesjonsplikten kan utvides til å gjelde den kretsen av nær
slekt som er unntatt fra konsesjonsplikt etter § 5 (slektskapsunntaket).
Konsesjonsfriheten kan settes ut av kraft for hele kommunen, eller et nærmere definert
område av kommunen. Kommunen kan ikke velge en egen arealgrense, men må velge
mellom lovens arealgrense på 100 dekar eller ingen nedre arealgrense (nullgrense).
Ny erverver slipper imidlertid å søke konsesjon ved å bekrefte at eiendommen skal
brukes som helårsbolig. En nullgrenseforskrift vil i praksis bety at det vil være boplikt
på små eiendommer, ofte fritidseiendommer, som normalt er under arealgrensene både
for konsesjonsplikt og lovbestemt boplikt. Boplikten er upersonlig, og den er oppfylt så
lenge noen er bosatt på eiendommen iht. folkeregisteret.
Konsesjonsplikt oppstår blant annet hvis eiendommen tidligere er brukt som
helårsbolig. Dette er den viktigste hovedgruppen. Det at noen har vært registrert som
bosatt på eiendommen er et sentralt moment i konsesjonsmyndighetenes
helhetsvurdering for å fastslå om en eiendom er eller har vært brukt som helårsbolig.
Ved vurderingen av om konsesjon skal gis, kan kommunen bare trekke inn de hensyn
som har vært bestemmende for innføring av forskriften, dvs. bosettingshensynet. 3
Konsesjonsplikten gjelder ikke hvis erververen forplikter seg til at eiendommen skal
brukes til helårsbolig. Det betyr at erververen forplikter seg til at eiendommen skal
brukes til helårsbolig enten av han eller hun selv, eller av andre i den tiden han eller
hun eier eiendommen.
Etter § 7 femte ledd er fristen for bosetting ett år regnet fra ervervet. Erververen må
innen fristen sørge for enten å bli registrert bosatt på eiendommen selv, eller
dokumentere at det er registrert bosatt en annen person på eiendommen.
Konsesjonsloven § 10 inneholder nærmere regler for kommunens behandling av
konsesjonssøknader etter kommunal forskrift. Første ledd sier at kommunen skal gi
Høyesterett har uttalt at konsesjonsloven § 7 (daværende § 5 tredje ledd) er ”en særbestemmelse som
direkte tar sikte på å verne om bosettingen i visse områder av landet”, se Rt 1997 s 1005.
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konsesjon når det ikke er nødvendig å hindre at eiendommen blir brukt til fritidsformål.
Videre inneholder bestemmelsen momenter kommunen kan legge vekt på i sin
avgjørelse. Følgende momenter kan tillegges vekt; eiendommens beliggenhet,
bebyggelsens art og standard, hvor lang tid det er gått siden eiendommen er brukt som
helårsbolig, hvor lang tid den ble brukt som helårsbolig, og om det er påregnelig at
andre vil kjøpe den for å bruke den til helårsbolig. Opplistingen er ikke uttømmende.
Det går fram av § 10 annet ledd at konsesjon skal gis dersom kommunen finner det
godtgjort at eiendommen bare kan avhendes som helårsbolig til en pris som er
vesentlig lavere enn prisnivået for tilsvarende helårsboliger i området.
Per 1. september 2014 har 60 kommuner innført lokal forskrift. Antallet kommuner med
forskrift har variert noe over årene fra 1974 til i dag. 12 kommuner har fått fastsatt
forskrift slik at også nær slekt må søke konsesjon.
3.6

Kontroll og oppfølging
3.6.1 Egenerklæring og tinglysing

Konsesjonsplikt ved erverv av fast eiendom gjør det nødvendig å ta stilling til hvilke
erverv som utløser konsesjonsplikt og som dermed skal behandles. Loven omfatter alle
erverv, men det er fastsatt unntak både i loven og i forskriften til loven. Unntakene
dokumenteres som hovedregel ved hjelp av et egenerklæringssystem koblet til det
enkelte erverv. Dette systemet er igjen koblet til tinglysing, jf. konsesjonsloven § 15
som sier at ”Erverv som krever konsesjon etter denne loven, kan ikke tinglyses eller
matrikkelføres med mindre konsesjon er gitt”.
For hovedtyngden av de erverv som ikke utløser konsesjonsplikt, skal erverver fylle ut
et skjema for egenerklæring. Opplysningene på skjemaet bekreftes av kommunen, og
skal følge skjøtet ved innsending til tinglysing. Tinglysingen, som foretas av Kartverket,
skal ikke skje før det enten foreligger dokumentasjon om konsesjonsfrihet eller
dokumentasjon for at konsesjon er gitt.
3.6.2 Avslag på konsesjon

Dersom søknad om konsesjon ikke innvilges, følger det av konsesjonsloven § 18 at
kommunen skal sette en frist for erverver til å sørge for omgjøring av overdragelsen
eller overdragelse til noen som kan få konsesjon eller ikke trenger konsesjon.
Dersom konsesjon er avslått fordi erververen ikke skal oppfylle vilkåret om boplikt
etter § 5 annet ledd, kan erververen likevel velge å oppfylle boplikten.
Dersom fristen oversittes, kan kommunen la eiendommen selge gjennom
namsmyndighetene (tvangssalg), jf. § 19.
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3.6.3 Overtredelse av konsesjonsvilkår

Det følger av konsesjonsloven § 17 første ledd første punktum at kommunen og
Fylkesmannen skal føre kontroll med at vilkår som er satt for konsesjon blir overholdt.
Etter § 16 første ledd, kan kommunen fastsette en tvangsmulkt som påløper fram til
konsesjonsvilkåret etterleves. Konsesjonen kan trekkes tilbake dersom det foreligger
brudd på vilkår av vesentlig betydning. Dette følger av § 16 andre ledd. Dersom
konsesjonen trekkes tilbake, vil reglene i §§ 18 og 19 som nevnt over tre inn.
3.6.4 Nærmere om brudd på boplikten

Kommunen og Fylkesmannen skal føre kontroll med at boplikten overholdes.
Kommunen skal først ta stilling til om det foreligger et brudd på boplikten. Boplikten er
for eksempel brutt dersom erververen ikke tar eiendommen som sin reelle bolig innen
fristen. Boplikten er også brutt dersom eieren flytter fra eiendommen før fastsatt frist.
Kommunen må deretter ta stilling til hvordan et eventuelt brudd skal følges opp. Det er
lagt til grunn i praksis at brudd på boplikt ikke kan følges opp med pålegg om å søke
konsesjon med mindre bruddet kan karakteriseres som vesentlig. Forutsetningen om at
bruddet skal være vesentlig går ikke fram av lovteksten, men av fast og langvarig
praksis. Hvorvidt bruddet er vesentlig bygger på en konkret vurdering. Dersom det
anses vesentlig, ”kan” kommunen etter konsesjonsloven § 13 tredje ledd nr. 4 pålegge
eieren å søke konsesjon.
Dersom eieren ikke søker konsesjon innen fristen, kan kommunen kreve at
eiendommen innen en fastsatt frist blir overdratt til noen som kan få konsesjon eller
som ikke trenger konsesjon, jf. omtale i kapittel 3.6.2.
Dersom en odelsberettiget bryter reglene om boplikt, kan andre odelsberettigede med
hjemmel i odelsloven §§ 27 og 28 søke eiendommen løst på odel uten hinder av om
eieren har bedre odelsrett. Har eieren fått eiendommen ved odelsløsning, kan også den
saksøkte i løsningssaken kreve eiendommen tilbake dersom boplikten ikke er oppfylt.
Det samme gjelder om eieren før tidsfristen for boplikten er ute avhender eller
forpakter bort eiendommen til noen som ikke har odelsrett.
Retten til odelsløsning etter § 28 må i tilfelle gjøres gjeldende før tidsfristen for eierens
boplikt er ute, det vil si ett års tilflytningsfrist og fem års boplikt som samlet blir en frist
på seks år. Når odelsløsningen er fullført, faller odelsretten for den tidligere eieren bort,
se odelsloven § 28. Er odelsløsningen eller tilbakesøkningen fullført av noen som ikke
hører til den tidligere eierens linje, faller odelsretten også bort for denne linjen.
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4.
4.1

STATISTIKK, FORSKNING OG UNDERSØKELSER

Statistikk
4.1.1 Landbrukseiendommer med og uten konsesjonsplikt

Landbruksregisteret inneholder opplysninger om landbrukseiendommer. Registeret
omfatter eiendommer som består av minst 5 dekar jordbruksareal, og/eller minst 25
dekar produktiv skog. I alt var det registrert ca. 186 700 landbrukseiendommer i 2012.
Av disse var ca. 171 400 (92 %) bebygd.
Dagens regler og rapporteringssystemer gir ikke nøyaktig oversikt over hvor mange
eiendommer som vil kunne utløse konsesjonsplikt ved omsetning. Konsesjonsplikten
omfatter langt færre landbrukseiendommer enn de som er registrert i
landbruksregisteret. Erverv innen nær familie eller av en som er odelsberettiget til
eiendommen, er unntatt fra konsesjon selv om eiendommen er over arealgrensene, se
kapittel 3.3.2.2. Tabell 3.1 viser bebygde landbrukseiendommer fordelt på arealgrenser 4
over og under dagens nivåer for konsesjonsplikt.
Tabell 3.1 Fordeling av bebygde landbrukseiendommer etter konsesjonsgrenser. År 2012.

Landbrukseiendommer totalt

186 700

Bebygde
landbrukseiendommer i alt

Bebygde
landbrukseiendommer og
arealgrense (> 100 daa
totalareal og/eller > 25
daa fulldyrka og
overflatedyrka jord).

Bebygde
landbrukseiendommer og
arealgrense (< 100 daa
totalareal og/eller < 25
daa fulldyrka og
overflatedyrka jord).

130 300

41 100

171 400

Kilde: SSB Landbrukseiendommer.
Om lag 130 300 (76 %) av de ca. 171 400 bebygde landbrukseiendommene er over
dagens arealgrense for konsesjonsplikt, mens ca. 41 100 (24 %) er under denne
grensen. Av de ca. 186 700 landbrukseiendommene var ca. 30 800
landbrukseiendommer med påstående bolighus uten fast bosetting.
Unntaket for nær familie og odelsberettigede gjør at tabellen ikke viser et dekkende tall
for hvilke eiendommer som rent faktisk utløser konsesjonsplikt ved omsetning. Se
kapittel 4.1.2, som viser at 59 % av eiendommene ble omsatt i nære relasjoner
(familieoverdragelser).
Antall landbrukseiendommer og arealstørrelser varierer fra fylke til fylke, se figur 3.1.
Tall fra landbruksregistertet viser at Nordland, Hedmark og Oppland har flest
landbrukseiendommer totalt. Disse fylkene, sammen med Møre og Romsdal og
Hordaland, har også flest bebygde landbrukseiendommer over arealgrensen for

4

Jf. konsesjonsloven § 4 første ledd nr. 4
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konsesjonsfrihet. Finnmark og Vestfold har både færrest eiendommer totalt og færrest
eiendommer over arealgrensen.
14 000
12 000
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
0

Eiendommer med
bebyggelse og arealgrense
> 100 daa totalareal
og/eller > 25 daa fulldyrka
og overflatedyrka jord.

Eiendommer med
bebyggelse og arealgrense
< 100 daa totalareal
og/eller < 25 daa fulldyrka
og overflatedyrka jord.

Figur 3.1 Bebygde landbrukseiendommer over og under arealgrensen for konsesjonsplikt etter
konsesjonsloven § 4 første ledd nr. 4. År 2012.
Kilde: SSB Landbrukseiendommer.

Erverv av ubebygde arealer kan også utløse konsesjon. Tall fra landbruksregistertet
viser at det er registrert ca. 15 300 ubebygde eiendommer i 2012.
4.1.2 Omsetningstall for landbrukseiendommer

Materialet fra Statistisk sentralbyrå viser at ca. 9 000 landbrukseiendommer skiftet eier
i 2012, dvs. nærmere 5 % av landets 186 700 landbrukseiendommer. Av de omsatte
eiendommene var om lag 5300 (59 %) overdragelser i nære relasjoner
(familieoverdragelser 5) uten konsesjonsplikt. Ca. 3700 overdragelser skjedde utenfor
nær familie.
De 9000 overdragelsene er i statistikksammenheng også gruppert etter andre kriterier
som tar utgangspunkt i omsetningstype. I overkant av 2 750 (31 %) av eiendommene ble
omsatt i fritt salg 6. De resterende ca. 6250 overdragelsene fordeler seg på kategoriene
gave, overtakelse fra avdød eier, tvangsauksjon og annet 7. Ca. 2 460 overdragelser i fritt
En overdragelse der kjøperen er i familie med selgeren. Som familie regnes ektefelle, barn, foreldre,
søsken, besteforeldre, tanter og onkler, jf. SSBs inndeling.
6 ”Fritt salg” er etter SSBs inndeling eiendommer som er omsatt til en pris som svarer til
markedsverdien. Det er ikke noe krav at eiendommen er utlyst for salg på det åpne marked.
7 Ofte mangelfullt utfylte skjøteskjemaer.
5
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salg gjaldt bebygd landbrukseiendom. 81 %av overdragelsene innen gruppe n fritt salg
var omsetning utenfor nære relasjoner (familieoverdragelser) .
De 2 460 overdragelsene av bebygd eiendom i fritt salg kan fordeles etter arealgrenser
over og under konsesjonsplikt etter konsesjonsloven § 4 første ledd nr. 4. Tallene for
2012 viser at det ble omsatt i underkant av 1 600 bebygde landbrukseiendommer i fritt
salg over arealgrensen for konsesjon splikt , dvs. eiendommer som har mer enn 100
dekar totalareal, eller der mer enn 25 dekar av arealet er fulldyrka eller overflatedyrka
jord. Av disse omsetningene oppga ny eier i ca. 1 450 tilfeller ved avkryssing på skjøte t
at formålet med ervervet var å bruke eiendommen enten til landbruksformål eller til
boligformål. I overkant av 730 eiendommer var under arealgrensen for konsesjon.
Figur 3.2 viser antallet omsatte bebygde landbrukseiendommer over og under
arealgrensen for konsesjon i årene 2006, 2009 og 2012. Figuren viser en økning i
omsatte eiendommer over arealgrensen for konsesjon , og en liten nedgang i
omsetninger under arealgrensen .

Figur3.2 Tinglysteomsetningerav landbrukseiendommeri fritt salgmed bruksformållandbrukeller
boligoppgitt på skjøte.Årene2006,2009og 2012.
Omfatter landbrukseiendommermed minst 5 dekareid jordbruksarealog/eller minst 25 dekar
produktivt skogareal.
Kilde:SSBLandbrukseiendommer.

Av de totalt ca. 1 450 eiendommene over arealgrensen for konsesjon splikt (med
bruksformål landbruk og bolig) som ble omsatt i 2012, viser statistikken at det ble
omsatt flest eiendommer i Oppland , Nordland og Hedmark (hhv. 8 %,10 %og 12 %).
Det ble omsatt færrest slike eiendommer i Finnmark (2 %)og Vestfold (2 %).Ved
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fordeling på BA-sentralitet 8 viser denne statistikken for 2012 at det i småbyregioner ble
omsatt flest landbrukseiendommer med 30 %, mens andelen i mellomstore byregioner
og i småsenterregioner var henholdsvis 25 % og 23 %. Storbyregioner og spredtbygde
områder hadde den laveste andelen med henholdsvis 12 % og 10 %. Tilsvarende
fordeling for bebygde eiendommer under arealgrensen for konsesjonsplikt viser at det
ble omsatt flest landbrukseiendommer i byregionene og færrest i spredtbygde områder.
4.1.3 Sammenhengen mellom bosetting og vedlikehold

Statistikken fra SSB viser at norske landbrukseiendommer har en omfattende
bygningsmasse. I alt er det registrert bortimot 1 million bygninger på
landbrukseiendommene. Av disse var i overkant av 200 000 bolighus.
I 2012 var ca. 80 % av landbrukseiendommene med bolighus som var registrert i
landbruksregistret bebodd, og litt over 8 % av befolkningen bodde på en
landbrukseiendom.
Landsdekkende tall fra SSB over registrert byggeaktivitet de siste 30 årene, viser som
det kan være grunn til å forvente, at aktiviteten er størst på landbrukseiendommer der
eier er bosatt på eiendommen. Tallene gjelder ombygging og tilbygg på bolighus.
4.1.4 Avgjørelser av konsesjonssøknader som gjelder landbrukseiendommer og andre
eiendommer

KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir
informasjon om kommunal og fylkeskommunal virksomhet. Rapporteringen viser blant
annet antallet saker som kommunene har behandlet. Opplysningene om antall saker er
i KOSTRA fordelt på tre grupper; de ”vanlige” konsesjonssakene, saker hvor det søkes
konsesjon fordi ny eier ikke skal bo på landbrukseiendom, og saker som gjelder nedsatt
konsesjonsgrense.
KOSTRA-tall viser at kommunene i 2012 avgjorde i alt 2 483 ”vanlige” søknader om
konsesjon. Av disse søknadene ble 2 420 innvilget. Kun 63 søknader (3 %) ble avslått.
Det ble satt vilkår for konsesjon i 51 % av de innvilgede sakene. Det ble satt vilkår om
personlig boplikt i 28 % av sakene, mens det i 4,4 % av sakene ble satt vilkår om at noen
skulle bosette seg på eiendommen (”upersonlig” boplikt).

Jf. Gundersen og Juvkam (2013): Inndelinger i senterstruktur, sentralitet og BA-regioner (Bo- og
arbeidsmarkedsregioner). NIBR-rapport 2013:1 og KRD-rapporten Regionale utviklingstrekk 2013, for
ytterligere beskrivelse av geografiinndelingen.
8
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År
Innvilget
uten
vilkår
2005
2006
2007
2008
01.01. 30.06.2009
01.07.31.12.2009
2010
2011
2012

Innvilget
Innvilget
på vilkår

Avslag

Avslagsprosent Antall
søknader
i alt

Totalt
innvilget

1 017
782
728
888
463

1 546
1 379
1 351
1 332
664

2 563
2 161
2 079
2 220
1 127

86
60
74
61
42

3
3
3
3
4

2 649
2 221
2 153
2 281
1 169

260

328

588

11

2

599

645
1 115
1 177

759
1 197
1 243

1 404
2 312
2 420

43
62
63

3
3
3

1 447
2 374
2 483

Tabell 3.2 Antall konsesjonssaker ved erverv av eiendommer som har vært gjenstand for
konsesjonsbehandling. Årene 2005-2012. Tallene omfatter ikke konsesjonssaker etter
konsesjonsloven § 5 andre ledd og § 7 (nullgrense).
Kilde: Statens landbruksforvaltning KOSTRA

I tillegg til sakene som går fram av tabell 3.2 avgjorde kommunene 515 konsesjonssaker
i de to andre gruppene som er omtalt innledningsvis. Kommunenes avgjørelse for disse
to gruppene er omtalt nedenfor. Samlet avgjorde kommunene 2998 konsesjonssaker.
I utgangspunktet er erverv fra nær slekt eller odelsberettiget ikke konsesjonspliktig.
Dersom overdragelsen gjelder landbrukseiendom over en viss størrelse som er bebygd
med bolighus, og den nye eieren ikke vil eller kan bosette seg på eiendommen, ble det
med virkning fra 1. juli 2009 gjort endringer i konsesjonsloven slik at vedkommende
likevel må søke konsesjon. I 2012 ble det avgjort 352 slike konsesjonssaker. 93 % av
disse sakene ble innvilget. I ca. 63 % av sakene som ble innvilget ble det satt vilkår om
at eieren skulle flytte til eiendommen på et senere tidspunkt. I ca. 12 % av sakene ble det
satt vilkår om upersonlig boplikt.
I 2012 avgjorde kommunene 163 konsesjonssaker etter lokal forskrift om nedsatt
konsesjonsgrense, se nærmere omtale av disse sakene i kap. 3.5. Ca. 26 % av søknadene
ble avslått. Slik forskrift var innført i 65 9 kommuner per 30. desember 2012 10. 59 av
disse kommunene hadde avgjort søknader etter forskriften i 2012. 12 av kommunene
hadde innført forskrift som satte slektskapsunntaket ut av kraft. Se omtale av
slektskapsunntaket i kapittel 3.5. I 2012 ble det avgjort 16 slike saker. To av søknadene
ble avslått, de øvrige ble innvilget.
4.2

Forskning og undersøkelser
Det foreligger en del undersøkelser og forskning som gjelder både boplikt på
landbrukseiendom og reglene om kommunal forskrift om utvidet konsesjonsplikt. Til
9

Kilde: Landbruksdirektoratet
1. september 2014 var antallet kommuner med slik forskrift 60, se omtale i kapittel 3.5.
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dels favner dette materialet også noe bredere, slik at konsesjonsloven og priskontroll
omfattes. I vedlegg 1 presenteres en del drøftinger og konklusjoner fra ulike
undersøkelser og forskningsrapporter.
Oversikten i vedlegg 1 viser at det er gjort mange undersøkelser om hvilke virkninger
landbrukslovgivningen kan ha. Undersøkelsene er gjort av fagfolk med ulik akademisk
bakgrunn, og de bygger på ulike metoder. De synliggjør derfor nokså ulike følger av
lovgivningen. En fellesnevner for undersøkelsene er imidlertid at de illustrerer at det er
vanskelig å isolere en bestemt regel og konkludere sikkert om alle virkningene av den.
Lovgivningen utgjør i stor grad et samlet rammeverk. Undersøkelsene illustrerer
dessuten at andre forhold har betydning for hva som skjer med eiendommen på
eiersiden, for eksempel økonomien i landbruket og de følelsesmessige båndene mange
eiere og familien har for eiendommen. Undersøkelsene gir i liten grad klare svar på om
disse forholdene betyr mer enn lovgivningen.
5.
5.1

BEHOVET FOR Å OPPHEVE KONSESJONSLOVEN

Om behovet for endring
Regjeringen har i sin politiske plattform understreket at eiendomsretten er en
grunnleggende rett som bør styrkes. Som et ledd i dette arbeidet vil regjeringen styrke
bondens rett til å disponere over egen eiendom i tråd med egne valg og prioriteringer.
Andre viktige mål for regjeringen er enklere regler, mindre byråkrati og en effektiv og
moderne forvaltning.
Friheten til å bestemme over egen eiendom er en sentral verdi i vårt samfunn.
Eiendomsretten er gjennom flere hundre år betraktet som en grunnleggende rettighet.
Den er blant annet gitt beskyttelse i Den europeiske menneskerettighetskonvensjon
første tilleggsprotokoll artikkel 1 første ledd, som lyder slik i norsk oversettelse:
”Art 1. Vern om eiendom
Enhver fysisk eller juridisk person har rett til å få nyte sin eiendom i fred. Ingen
skal bli fratatt sin eiendom unntatt i det offentliges interesse og på de betingelser som er
hjemlet ved lov og ved folkerettens alminnelige prinsipper.”

Reglene som gjelder fast eiendom, bør i større grad enn i dag ta utgangspunkt i denne
rettighetstankegangen og gjenspeile den på en bedre måte. Dette gjelder særlig på
landbruksområdet. Landbruksnæringen vil møte store utfordringer i årene som
kommer. I et globalt perspektiv er det behov for å produsere mer mat. Det er også
behov for å øke avvirkningen av skog til forskjellige trebruks- og energiformål. Dette
gjør det viktig å stimulere til investeringer knyttet til drift og andre tiltak som kan bedre
driften på landbrukseiendommer. For å nå disse målene må det legges til rette for at
landbruksarealene og ressursene knyttet til arealene kan brukes på en mer rasjonell og
effektiv måte.
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Departementet mener at eieren må gis større handlingsrom enn i dag slik at han får
større frihet til selv å råde over sin egen eiendom. Eiendomslovgivningen i landbruket
legger betydelige begrensninger for eierens disposisjoner over eiendommen.
Konsesjonslovens regler innebærer for eksempel at en eier verken står fritt til å overdra
eiendommen til den han eller hun vil eller til den pris som kan oppnås i et fritt marked.
Eieren kan heller ikke velge sitt eget bosted før bopliktsperioden er over.
Reglene i konsesjonsloven gjelder ved omsetning av landbrukseiendom, og påvirker
omsetningen. Gjennomsnittsalderen for eiere av landbrukseiendom er høy, og statistikk
viser at få landbrukseiendommer omsettes i fritt salg. For å få et større utbud av
landbrukseiendommer og tilleggsjord i markedet utenom nær familie og
odelsberettigede, må det legges til rette for et velfungerende marked for omsetning av
landbrukseiendom. Dette kan gjøre det lettere å komme inn i næringen for den som vil
satse på landbruk, og kan legge til rette for at den som trenger tilleggsjord kan få kjøpt
areal for å styrke bruket sitt.
Departementet legger til grunn at reglene om konsesjonsplikt kan begrense selgers
vilje til å legge eiendommen ut på salg. Boplikt kan i tillegg føre til at noen kjøpere
vegrer seg for å kjøpe landbrukseiendom. Dette gjelder særlig eiendom som ligger
langt fra tettsteder med muligheter for å skaffe seg arbeidsinntekter utenfor
landbruket. Boplikt kan også føre til at en del eiere venter med å selge, fordi de ikke
tror de kan få den prisen de synes eiendommen er verdt. Det innebærer at reglene om
boplikt må antas å ha en prisdempende effekt i områder der det er lite attraktivt å bo.
Disse problemstillingene er omtalt i flere forskningsrapporter som er referert i vedlegg
1. Den prisdempende effekten kan føre til at investeringer i landbruket i liten grad
avspeiles i prisen ved et senere salg av eiendommen. Boplikt kan dermed dempe
investeringslysten hos eksisterende eiere. Følgene som er beskrevet over gjør seg
trolig ikke gjeldende i områder der det er attraktivt å bo.
Håndhevingen av reglene binder også opp ressurser både for private og offentlige
aktører. Ressursbruken er i hovedsak knyttet til dagens system med egenerklæringer
og kommunenes og fylkesmennenes behandling av konsesjonssaker. Også kontrollen
med at reglene overholdes, krever ressurser. KOSTRA-tall, se kapittel 4.1.4, viser at
kommunene avgjorde 2 998 søknader 11 om konsesjon i 2012, og at spørsmålet om
boplikt i samme år var aktuelt i mer enn 1000 av disse sakene 12. Også private parter
bruker ressurser på søknadene. I noen tilfeller kan bestemmelsene føre til usikkerhet
både for kjøper og selger om den frivillige avtalen vil kunne gjennomføres. Hvis saken
behandles i mange instanser, og først får sin løsning i rettsapparatet, kan ressursbruken
og usikkerheten for den enkelte bli omfattende.

Tallet omfatter 2483 ”vanlige” konsesjonsavgjørelser, 352 konsesjonssaker hvor ny eier ikke vil eller
kan bo på landbrukseiendommen sin, og 163 avgjørelser etter lokal forskrift om nedsatt
konsesjonsgrense (nullgrense).
12 Ca. 700 konsesjonssaker med vilkår om personlig eller upersonlig boplikt, og 352 søknader om
konsesjon fordi ny eier med odelsrett eller som var nær slekt ikke ønsket eller kunne bosette seg på
eiendommen.
11
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I Prop. 124 L (2013 – 2014) har regjeringen foreslått å oppheve konsesjonsloven § 9
første ledd nr. 1. Forslaget innebærer at det ved konsesjonsvurderingen ikke lenger
skal legges vekt på om den avtalte pris tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig
prisutvikling ved erverv av landbrukseiendom (”priskontroll”). Departementet legger
imidlertid til grunn at forslaget om oppheving av priskontrollen ikke gir eier av
landbrukseiendom tilstrekkelig handlingsrom for å møte de utfordringene som
næringen står overfor. Selv om priskontrollen oppheves, innebærer reglene i
konsesjonsloven at eier verken står fritt til å overdra eiendommen til den han eller hun
vil, eller til å velge sitt eget bosted.
5.2

Avveininger mellom behovet for endring og hensyn som begrunner gjeldende
lov
5.2.1 Kontroll med omsetningen

Konsesjonsplikt innebærer at den som overtar en eiendom må innhente tillatelse fra det
offentlige for å være eier. Konsesjonsloven gir hjemmel for kontroll med omsetningen
av fast eiendom. Kontrollen skal ivareta et effektivt vern om landbrukets
produksjonsarealer og slike eier- og bruksforhold som er mest gagnlig for samfunnet.
Om det bør være kontroll med omsetningen må etter departementets syn, ses i lys av
hvilke verdier og interesser som det ut fra samfunnsutviklingen er behov for å ivareta.
Lovreguleringen bør ikke gå lenger enn dette behovet tilsier. I Ot.prp. nr. 79 (20022003) som ligger til grunn for gjeldende lov, uttales følgende om dette:
”Dersom det er enighet om at kontrollbehovet er redusert for enkelte
arealgrupper, står en overfor et valg mellom helt å unnta slike erverv fra
konsesjonsplikt eller om det bør etableres en eller annen mellomform hvor
kontrollen delvis er i behold. Departementet mener det er grunnlag for å utvide
konsesjonsfriheten.”
Hovedtyngden av ervervene som konsesjonsbehandles gjelder landbrukseiendom.
Reglene i loven har størst betydning for slik omsetning. Som nevnt skal
konsesjonsloven ivareta hensyn knyttet til bruk, vern og fordeling av fast eiendom.
Også reglene i plan- og bygningsloven og i jordloven gjelder bruk og vern av fast
eiendom. Etter departementets vurdering ivaretar disse lovene de aktuelle
samfunnshensyn på en god måte, og slik at de hensyn og interesser som begrunner
konsesjonsloven i all hovedsak ivaretas gjennom dette regelverket.
Det oppstår sjelden konsesjonsplikt ved erverv av andre eiendommer, for eksempel
ubebygde tomter. Selv om virkemidlene i konsesjonsloven er aktuelle ved enkelte
erverv, har de liten innvirkning på omsetningen av slike eiendommer mer generelt.
Konsesjonsreglene fungerer her mer som gjennomføringsvirkemidler for plan- og
bygningsloven. Dette innebærer at behovet for kontroll med omsetningen ikke kan
begrunne konsesjonsplikt ved slike erverv.
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Unntakene fra konsesjonsplikt er så mange at det i seg selv er et argument for å
oppheve loven.
Behovet for kontroll med omsetningen må etter departementets syn, også vurderes i lys
av hva praksis etter konsesjonslovens regler faktisk har ført til. I tillegg må ressursbruken og ulempene ved reglene, jf. omtale i kapittel 5.1, stå i forhold til det som
oppnås ved å opprettholde dem. Formålet med konsesjonsloven er å regulere og
kontrollere omsetningen for å oppnå slike eier- og bruksforhold som er mest gagnlig
for samfunnet. Omtalen i kapittel 4.1.4 av praksis viser at det er få avslag på konsesjon.
Dette tyder på at kommunene ikke mener det er behov for å gripe inn i de frivillige
avtalene med bruk av virkemidlene i konsesjonsloven. Kommunenes praksis trekker i
retning av at behovet for kontroll med omsetningen av landbrukseiendom er lite.
En kan på den annen side ikke se bort fra at konsesjonsloven har virkning for
omsetningen fordi reglene finnes. Reglene legger dermed premisser som en del aktører
innretter seg etter ved overdragelse av konsesjonspliktige eiendommer.
Sett i lys av ovenstående og behovet for endring som er beskrevet i kapittel 5.1, mener
departementet at behovet for kontroll med omsetning av landbrukseiendom ikke lenger
er tilstrekkelig tungtveiende som argument for å opprettholde dagens konsesjonslov.
5.2.2 Vern om landbrukets produksjonsarealer

Regjeringen har i sin politiske plattform presisert at den vil ta vare på god matjord.
Konsesjonsplikt har isolert sett begrenset betydning for å oppnå et effektivt vern om
landbrukets produksjonsarealer. Vurderingen av om konsesjonsreglene bidrar til å
oppnå et effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer handler om hvilke
muligheter konsesjonsreglene åpner for og som ikke løses gjennom annet regelverk.
Dette er tidligere lagt til grunn ved vedtakelsen av gjeldende konsesjonslov, jf. Ot.prp.
nr.79 (2002-2003) der det sies:
”Behovet for regler som regulerer eier- og bruksforhold må ses i lys av de
endringene som er skjedd i samfunnet når det gjelder styring av arealbruk etter
andre lovregler, for eksempel gjennom regler etter plan- og bygningsloven.”
Vern om landbrukets produksjonsarealer sikres i dag i all hovedsak gjennom reglene i
plan- og bygningsloven og bestemmelsene om omdisponering og deling i jordloven.
Også reglene om driveplikt i jordloven bidrar til å opprettholde landbrukets
produksjonsarealer. I forhold til konsesjonssystemet som i sin opprinnelige form ble
vedtatt tidlig på 1900-tallet, er plan- og bygningsloven og reglene i jordloven blitt til i
nyere tid. Utviklingen av plansystemet og jordlovens bestemmelser fram til i dag kan
kort beskrives slik:
- Bygningsloven 13 fra 1924 gjaldt fysisk planlegging, og gjaldt fram til 1966. Loven
inneholdt bare en plantype, nemlig detaljert byplan for byer og tettsteder. Få
13

Opplysningene om utviklingen av plansystemet er hentet fra NOU 1977:1 Ny planleggingslov.
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kommuner valgte å utarbeide slike planer. Bygningsloven var ikke tilpasset de
behov som fulgte av økt press på bosettingsmønsteret og på bruk av
naturressursene.
Forbudet mot omdisponering av dyrka og dyrkbar jord kom inn i den dagjeldende
jordlov i 1955, og regler om omdisponering av skog ble fastsatt i den
dagjeldende skogbrukslov i 1965.
Forbudet mot deling av jord- og skogbrukseiendom kom inn i den dagjeldende
jordlov i 1955.
Bygningsloven som kom i 1965 innførte oversiktsplanlegging i lovverket, og flere
plantyper, bl.a. grunnutnyttingsformål som landbruksområder. Loven ga
kommunene nye virkemidler for å holde styring med grunnutnyttelse og
byggemønster.
Planlovgivningen er senere utviklet videre ved en ny plan- og bygningslov som ble
fastsatt i 1985, og senest en ny lov i 2009.
Forbudet mot omdisponering er beholdt i dagens jordlov. Reglene om
omdisponering av skog ble opphevet ved innføringen av ny skogbrukslov i 2005.
Forbudet mot deling ble opphevet i 2013. Det er fortsatt plikt etter jordloven til å
søke kommunens samtykke til deling.

Den historiske utviklingen viser at reglene i gjeldende i plan- og bygningslov og i
jordloven er styrket som redskap for å oppnå et effektivt vern om landbrukets
produksjonsarealer. Konsesjonsloven kan imidlertid fortsatt ha en viss indirekte
betydning. Hvor ny eier ønsker å bruke landbrukseiendom til utbygging, kan
kommunen avslå søknaden, eller stille konsesjonsvilkår dersom jordverninteressene
gjør seg gjeldende i sterk nok grad. Ved omsetning av ubebygde byggeklare tomter
legger reglene i konsesjonsloven til rette for at tomta blir bebygd. I begge tilfeller
reduseres presset på å bygge ut landbruksområder. Konsesjonslovens betydning for å
sikre jordvernet i slike sammenhenger er imidlertid svært liten.
Behovet for endring av konsesjonsreglene er skissert i kapittel 5.1. Med den
begrensede betydning konsesjonsloven kan ha for jordvernet, mener departementet at
hensynet til vern om landbrukets produksjonsarealer ikke er tilstrekkelig grunn til å
opprettholde loven. Departementet mener dessuten at andre virkemidler på en bedre
måte vil kunne bidra til å styrke jordvernet. Kommunen er planmyndighet, og har også
hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-9 nr. 4 til blant annet å fastsette
rekkefølgebestemmelser slik at områder som er tillatt omdisponert til annet enn
landbruk bygges ut før kommunen legger ut nye landbruksområder til utbygging.
Departementet mener videre at arbeidet for å verne om produksjonsarealene er viktig,
og skal derfor utarbeide en nasjonal jordvernstrategi.
5.2.3 Boplikt på landbrukseiendom

Formålet med reglene om boplikt er å bidra til å opprettholde og styrke bosettingen,
ivareta hensynet til en helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapshensyn, jf.
kapittel 3.2. Departementet legger til grunn at en rekke andre forhold enn boplikten og
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praktiseringen av den har innvirkning på hvor den enkelte velger å bosette seg. Et
eksempel på slike forhold er muligheten for å skaffe seg arbeid. Et annet eksempel er at
eiere av landbrukseiendom har sterke kulturelle og følelsesmessige bånd til
landbrukseiendommen. Disse forholdene vil trolig i mange tilfeller være mer
utslagsgivende for den enkeltes valg av bosted enn boplikten.
Forskningsresultatene viser samlet sett at det er et nokså åpent spørsmål om reglene
om boplikt på landbrukseiendom virker, eller om de ikke virker etter sitt formål, se
vedlegg 1. De ulike forskningsresultatene viser at det er vanskelig å isolere virkningen
av boplikten og dermed vanskelig å si noe sikkert om boplikten innvirker på bosetting,
hensynet til en helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet. I rapporten Boplikt i
landbruket – bolyst eller botvang? 14 uttales blant annet om dette:
”Det er umulig å gi noe svar med to streker under på spørsmålet om boplikten
virker eller ikke virker. Den både virker og ikke virker, og noe av problemet rundt
dette spørsmålet er åpenbart knyttet til problemene med å måle effekten. … Vi
kan ikke flytte fenomenet boplikt inn i et laboratorium og kjøre kontrollerte
eksperiment for å se om den virker eller ikke.”
Departementet mener at det ut fra behovet for endring av konsesjonsloven som er
skissert i kapittel 5.1, er uheldig å opprettholde regler om boplikt på landbrukseiendom.
Det kan heller ikke uten videre legges til grunn at reglene rent faktisk ivaretar
hensynet til bosetting, helhetlig ressursforvaltning eller kulturlandskapet. Til tross for
reglene om boplikt, står dessuten ca. 30.800 landbrukseiendommer ubebodd.
Reglene i jordloven om oppfyllelse av driveplikt ved bortleie gjør det mulig for ny eier å
overta uten å drive gården selv. Dersom boplikt på landbrukseiendom fjernes, åpner det
for at også den som ønsker å leie ut boligen på gården kan overta. Flere enn i dag kan
med en slik løsning få et passivt forhold til den landbrukseiendommen de eier.
Departementet har imidlertid ikke grunn til å tro at en slik utvikling er påregnelig for et
stort antall landbrukseiendommer. Undersøkelsene som er referert i vedlegg 1 viser at
eierens følelser for eiendommen i mange tilfeller er bestemmende for hvordan
eiendommene blir brukt, slik at lovgivningen er av underordnet betydning. Dersom de
følelsesmessige båndene til landbrukseiendommen fortsatt er sterke, er det lite trolig at
eventuell oppheving av reglene om boplikt på slike eiendommer vil få umiddelbare
følger.
Reglene om boplikt innskrenker eierens rådighet over eiendommen sin, og boplikten
kan være prisdempende, den kan ha betydning for omsetning av landbrukseiendom, for
investeringer i eiendommen og håndhevingen av den krever både offentlige og private
ressurser. Når forskning viser at det er usikkert om reglene virker etter sin hensikt,
mener departementet at de hensyn som begrunner boplikten ikke er tilstrekkelige for å
opprettholde dagens regler om boplikt.

14

Storstad, Forbord og Almås (2009)
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5.2.4 Forskrift om nedsatt konsesjonsgrense (null-grense)

Formålet med regler om boplikt utenom landbruksområder er å hindre at hus som har
vært brukt til helårsbolig blir nyttet til fritidshus. En utvikling der helårsboliger blir
brukt til fritidshus kan skje der helårsboligene, for eksempel på grunn av beliggenhet,
er mer attraktive som fritidseiendommer enn som boligeiendommer. Avhengig av
omfanget, kan en slik utvikling få konsekvenser for bosetningsmønsteret, lokalmiljøet
og boligprisene, og muligens også for kommunens skatteinntekter.
Gjeldende regler bygger på at kommunen selv ut fra lokale forhold, tar stilling til om
det er nødvendig å utvide konsesjonsplikten eller ikke. Kommunen må da både vurdere
om det er behov for lokal forskrift, og om fordelene en forskrift fører til står i et rimelig
forhold til eventuelle ulemper ved reglene.
Boplikten gjelder i disse tilfellene for hele eiertiden og virker på den måten sterkt
innskrenkende på eierens rådighet over eiendommen. Reglene har dermed en
prisdempende effekt ved omsetning av fast eiendom. Videre krever reglene
kontrollrutiner for å følges opp, og for enkelte kommuner i attraktive områder har
håndhevingen av reglene vist seg å være ressurskrevende. På samme måte som for
reglene om boplikt på landbrukseiendom, viser forskning at det er usikkert om reglene
virker etter sin hensikt. Ut fra en samlet vurdering mener departementet etter dette at
også reglene om nedsatt konsesjonsgrense bør oppheves.
5.3

Departementets forslag
Departementet foreslår at konsesjonsloven oppheves i sin helhet. Departementet kan
ikke se at noen av de hensyn som loven skal ivareta og som er beskrevet i kapittel 5.2 er
tilstrekkelig tungtveiende til å opprettholde den kontrollen med omsetningen som
konsesjonsloven innebærer.
Departementets forslag om å oppheve konsesjonsloven innebærer blant annet at
reglene om boplikt ved erverv av landbrukseiendom oppheves. Departementet mener
ut fra hensynet til et enhetlig regelverk at også boplikt for de odels- og
åsetesberettigede må oppheves. Det samme gjelder andre regler om boplikt i
odelsloven. Se omtale av gjeldende regler i kapittel 3.4.2.
Det går fram av kapittel 3.2 at det kan oppstå konsesjonsplikt ved stiftelse og
overdragelse av bruksretter og enkelte typer rådighetsinnskrenkninger. Bakgrunnen
for at slike rettsstiftelser utløser konsesjonsplikt er lovgivers ønske om å hindre
omgåelser av konsesjonsplikten. Ved opphevelse av konsesjonsplikten, er det heller
ikke noe selvstendig behov for konsesjonsplikt ved stiftelse og overdragelse av slike
rettigheter.
Forslaget innebærer forenkling, deregulering og det vil styrke den private
eiendomsretten. Se omtale av behovet for endring i kapittel 5.1.
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6.

SPØRSMÅL KNYTTET TIL IKRAFTTREDELSE

En konsesjonssøknad som ikke er endelig avgjort når oppheving av konsesjonsloven
trer i kraft, vil falle bort.
Når det gjelder vilkår knyttet til konsesjon som er innvilget etter dagens regler, er det
nødvendig å skille mellom vilkår som direkte tilgodeser en tredjepart, og de som ikke
gjør det.
Vilkår som ikke direkte tilgodeser en tredjepart vil falle bort når konsesjonsloven
oppheves. Typisk vil dette gjelde vilkår om boplikt.
Vilkår knyttet til konsesjon som gir fordeler til bestemte personer, må fortsatt gjelde.
Dette vil typisk dreie seg om vilkår om salg av tilleggsjord til navngitte personer. Er det
ikke klart hvem som vil få fordel av vilkåret, kan det i forbindelse med ikrafttredelsen
også fastsettes at slike vilkår faller bort ved oppheving av konsesjonsloven. Et eksempel
er vilkår om salg av tilleggsjord ”til nabobruk”.
7.

ADMINISTRATIVE OG ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Når erverv av fast eiendom ikke lenger skal konsesjonsbehandles, vil det offentlige ikke
lenger bruke ressurser på disse sakene, se kapittel 4.1.4. Det vil ikke være noen
konsesjonssaker til behandling, og det vil heller ikke være aktuelt å følge opp brudd på
konsesjonsloven eller eventuelle konsesjonsvilkår. All kontroll i forbindelse med
egenerklæringer faller også bort.
Oppheving vil videre innebære at det ikke lenger kan vedtas forskrifter om nedsatt
konsesjonsgrense (nullgrense), og eksisterende forskrifter vil måtte oppheves.
Oppgaven med å kontrollere etterlevelsen av slike forskrifter bortfaller.
Konsesjonsloven foreslås opphevet uten å bli erstattet av andre regler. Forslaget
innebærer derfor ingen nye oppgaver for det offentlige.
Departementet legger til grunn at forslaget vil frigi ressurser i offentlig forvaltning og
da særlig i kommunene og hos fylkesmennene.
I Aanesland og Holms rapport fra 2000 15, som er omtalt i vedlegg 1, presenteres en
undersøkelse av ressursbruken knyttet til offentlig regulering av markedet for
landbrukseiendommer. I rapporten er det blant annet fremhevet at reguleringen påfører
både det offentlige og private administrasjonskostnader (dvs. transaksjonskostnader
knyttet til eiendomsomsetningen). Slike kostnader er et tap for samfunnet som man
unngår ved fri omsetning. Undersøkelsen er avgrenset til å omfatte behandlingen av
søknader om konsesjon på erverv av landbrukseiendom, saker om bruk av statens
forkjøpsrett, bo- og drivepliktssaker og arbeid knyttet til landbrukseiendommer eid og
15 Aanesland og Holm 2000: Offentlig regulering av markedet for landbrukseiendommer - virkninger for
verdiskaping og bosetting
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forvaltet av staten. Undersøkelsen viser at kommunene i 1997 brukte ca. 10 timer på
behandlingen av hver sak. Fylkene brukte til sammen omtrent like mange timer pr. sak.
Etter 1997 er det ikke gjennomført tilsvarende undersøkelser. I tiden etter
undersøkelsen er det også gjort mange endringer i regelverk og organisering, slik at
tallstørrelsene ikke er overførbare på dagens forhold.
8.

LOVFORSLAG
1. Konsesjonsloven, lov 28. november 2003 nr. 98 oppheves.
2. Det gjøres følgende endringer i odelsloven, lov 28. juni 1974 nr. 58:

§ 27.Utsetjing av sak om odelsløysing eller offentleg skifte ved søknad om
konsesjon eller fritak frå driveplikt endres slik:
Når det i samband med odelsløysing eller offentleg skifte blir søkt om fritak frå
driveplikt, skal retten utsetje den endelege avgjerda i saka til fritaksspørsmålet er
avgjort.
§ 28.Odelsløysing og tilbakesøkjing ved brot på bu- og driveplikt første og
annet ledd endres slik:
Dersom ein odelrettshavar ikkje oppfyller driveplikta etter jordlova § 8, kan andre
odelsrettshavarar innan fem år etter at overtakinga fann stad, søkje eigedomen løyst på
odel utan hinder av om eigaren måtte ha betre odelsrett.
Har eigaren fått eigedomen ved odelsløysing, kan også saksøkte i løysingssaka
søkje eigedomen tilbake når driveplikta ikkje blir oppfylt. Det same gjeld om eigaren, før
tidsfristen etter første stykket er ute, avhender eigedomen til nokon som ikkje har
odelsrett. Som avhending blir også rekna forpakting eller annan liknande total
bruksrett. Krav om tilbakesøkjing etter dette stykket står tilbake for odelsrettshavarane
sin løysingsrett etter første stykket.
§ 39.Bu- og driveplikt for attlevande endres slik:
For at attlevande skal ha vern som nemnt i §§ 34 til 36, må han seinast frå eitt år etter at
han blei eigar, drive eigedomen i samsvar med jordlova § 8. Den styresmakta som kan
gi fritak frå driveplikt etter jordlova § 8 a, kan gi dispensasjon frå driveplikta.
Bruksretten fell bort om eigedomen ikkje blir driven på forsvarleg måte.
§ 51.Kva åsetesrett er tredje ledd endres slik:
Reglane om driveplikt i jordlova § 8 første stykket gjeld tilsvarande når ein åsetesarving
tek over jord.
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Vedlegg I
Oversikt over forskningsrapporter og undersøkelser
Aanesland og Holm (1999) Virkninger av boplikt på bosetting og investering.
I undersøkelsen ble det gjennomført intervjuer om virkningen av boplikt for
landbrukseiendommer. Forholdene i Hedmark hvor det er personlig boplikt for
landbrukseiendom, sammenliknes med forholdene i Värmland hvor det ikke er boplikt.
Intervjuene viste at 20 % av eierne i Hedmark ikke bodde på eiendommene sine, mens
13 % av eierne i Värmland ikke bodde på sine eiendommer.
Aanesland og Holm (2000) Offentlig regulering av markedet for landbrukseiendommer virkninger for verdiskaping og bosetting
Rapporten omhandler bl.a. en undersøkelse av ressursbruken knyttet til offentlig
regulering av markedet for landbrukseiendommer, med et spesielt fokus på
forvaltningen av skogressursene. I rapporten fremheves det bl.a. at reguleringen
påfører både det offentlige og private administrasjonskostnader (dvs.
transaksjonskostnader knyttet til eiendomsomsetningen). Slike kostnader er et tap for
samfunnet som man unngår ved fri omsetning. Undersøkelsen var avgrenset til å
omfatte behandlingen av søknader om konsesjon på erverv av landbrukseiendom, saker
om bruk av statens forkjøpsrett, bo- og drivepliktssaker og arbeid knyttet til
landbrukseiendommer eid og forvaltet av staten. Kostnadene med forvaltning av
lovverket ble i kapittel 8 kartlagt på kommune-, fylkes- og departementsnivå
(Landbruksdepartementet). Det ble gjort et utvalg av kommuner, fylker og saker.
Kostnadene med konsesjonssaker ble beregnet til ca 12,3 mill. kr. Undersøkelsen
omfattet også rettsapparatets og Sivilombudsmannens behandling av saker underlagt
konsesjonsloven og odelsloven. Det gjennomsnittlige tidsforbruket pr. konsesjonssak
var 9,9 timer på kommunenivå, og 9,8 timer hos fylkesmennene.
Aanesland og Holm (2002): Boplikt drøm og virkelighet. Boka omhandler kommunal
forskrift om nedsatt konsesjonsplikt. Aanesland og Holm legger til grunn at det ved å
innføre forskrift om nedsatt konsesjonsplikt oppstår to markeder, et for fritidsboliger og
et for helårsboliger, og at prisen ved omsetning på samme bolig er ulik i de to
markedene. Markedet for fritidsboliger er i mindre grad enn markedet for helårsboliger
avhengig av lokale forhold. Prisdannelsen for fritidsboliger er imidlertid knyttet til
spesielle naturgitte forhold og geografisk beliggenhet. Aanesland og Holm hevder at
boplikt i områder med forskrift om nedsatt konsesjonsplikt har en rekke utilsiktede
virkninger. De viser til at helårsboliger i stor grad omsettes til nær slekt, at noen
unnlater å oppfylle boplikten slik at det offentlige må bruke ressurser på kontroll, det
dannes et press på å endre bruken fra helårsbolig til fritidsbolig, det omsettes færre
helårsboliger, færre investerer i nybygg og eierne får frigjort mindre kapital ved salg av
boligen.
Aanesland og Holm (Plan 6/2004): Boplikt for helårsboliger – svarer resultatet til
forventningene? Gjennomgangen i artikkelen viste at det prosentvis var flere ubebodde
helårsboliger i sammenlignbare kommuner med forskrift om nedsatt konsesjonsplikt
enn i kommuner som ikke hadde innført slike regler.
28

Flemsæther (2007): The Dream of a Small-holding. Temaet i rapporten er om målet om
å få flere eiendommer på salg ved å heve arealgrensen for konsesjonsplikt mv. i 2001
faktisk førte til større omsetning. I rapporten er det vist til at regelverket neppe har
nevneverdig betydning for viljen til å selge en eiendom ut av familien. Det er andre
årsaker, i hovedsak eierne og familiens tilknytning og følelser knyttet til eiendommen,
som synes å være bestemmende for om disse små eiendommene omsettes eller ikke.
Storstad, Forbord og Blekesaune (2007): Boplikt i landbruket. En analyse av kommunal
praksis. Rapporten gjelder praksis i noen kommuner ved behandlingen av søknader om
fritak fra boplikt i 2005 og 2006. Rapporten viser at jo mer dominerende landbruket er i
kommunen desto flere søknader mottar kommunen. Antallet søknader om fritak
varierte i liten grad med forhold knyttet til kommunens arbeidsmarked, utviklingen i
innbyggerantallet de siste årene, eller i hvilken grad kommunen er en hyttekommune.
Sannsynligheten for at en konsesjonssøknad innvilges uten boplikt var større i
kommuner hvor landbruket har en mindre markert rolle enn i ”landbrukskommuner”.
Arnesen og Mønnes (2008): Boplikt, en analyse av erfaring i Hedmark. I undersøkelsen
går det fram at det gjennomgående er små ressurser som er brukt på opprustning av
våningshus blant dem som ikke selv bor fast på eiendommen. Undersøkelsen viser
også at eiere som har overtatt etter at boplikten ble innført i 1975 i gjennomsnitt har
investert mer i vedlikehold av våningshuset i de siste 5 årene enn eiere som overtok
uten boplikt i årene før.
Forbord og Storstad (2008): Konsesjonsplikt på boligeiendom i fritidskommuner: Sikrer
det helårsbosetting? En sammenligning av kommuner med nedsatt konsesjonsgrense og
kommuner uten slike regler viser at andelen bosatte eneboliger og små gårdsbruk er
like stor i begge de to typene fritidskommuner. I rapporten legges til grunn at boplikt
kan ha effekt på et lavere geografisk nivå, for eksempel i Røros sentrum hvor
etterspørselen etter fritidsboliger er større enn interessen (og kjøpekraften) for å bruke
eiendommene som helårsbolig. Det går fram av rapporten at de rådmennene som
svarte på intervju var samstemte om at boplikten var et viktig virkemiddel for bosetting,
og verd å beholde. De fleste kommunene kontrollerte at eierne etterlever boplikten,
men brukte neppe mye mer enn et månedsverk årlig på slik kontroll. Få trodde at
boplikten førte til at boligeiendommene ikke blir solgt og dermed ble stående
ubebodde.
Forbord og Storstad (2008): Praktisering av regelen om boplikt på landbrukseiendom.
Undersøkelsen gjaldt 137 saker i 15 kommuner fra året 2006. Det ble vist til at
kommunene praktiserte reglene om boplikt i tråd med lovverket. Jo større eller mer
ressurssterk landbrukseiendommen var jo vanskeligere var det å få fritak. Uttalt at:
”..skal en ha håp om å sikre bosetting i distriktene, må også andre mer ”lystbaserte”
virkemidler og proaktive tilnærminger brukes.”
Storstad, Forbord og Almås (2009): Boplikt i landbruket – bolyst eller botvang?
Rapporten bygger på en spørreundersøkelse blant eiere av landbrukseiendommer. I
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rapporten pekes det på at det er vanskelig å isolere effekten av boplikt fordi den virker
sammen med andre lovreguleringer. I tillegg virker den innenfor kulturelle normer som
eksisterer innenfor landbruket. Den sterkeste normen synes å være at eiendommen
skal forbli i slektas eie. Det går fram av rapporten at de som bor på
landbrukseiendommer bor der av lyst, ikke mot eget ønske, og at boplikten har en
selekterende effekt når det gjelder hvem som overtar landbrukseiendom. Eierne av
landbrukseiendommer mente først og fremst at boplikten har ført til mer lokalt eierskap
til landbrukseiendommer og hindret at landbrukseiendommer er blitt fritidsboliger. I
rapporten uttales bl.a.: ”Det er umulig å gi noe svar med to streker under på spørsmålet
om boplikten virker eller ikke virker. Den både virker og ikke virker, og noe av
problemet rundt dette spørsmålet er åpenbart knyttet til problemene med å måle
effekten. ….Vi kan ikke flytte fenomenet boplikt inn i et laboratorium og kjøre
kontrollerte eksperiment for å se om den virker eller ikke.”
Flemsæther, Storstad og Kroken (2011): Det handler om følelser. Rapporten gjaldt de ca
34.500 landbrukseiendommer som var bebygd med bolighus, men manglet fast helårs
bosetting. Av disse var 55 % av eiendommene benyttet som fritidsbolig. 21 % av
eiendommene sto ubrukte hele året. Av de ubebodde eiendommene hadde hver fjerde
eiendom stått uten fast bosetting i mer enn 30 år. På 61 % av eiendommene var
jordbruksarealet leid ut til andre bønder i lokalsamfunnet. Hele eller deler av
jordbruksarealet lå brakk på 35 % av eiendommene. De fleste eierne oppga at
standarden på bolighusene var meget god eller god, mens standarden på
driftsbygningene ble vurdert som langt dårligere. Eieren av en ubebodd
landbrukseiendom var en godt voksen mann, gift og med barn, gjerne med høyere
utdanning, bosatt i rurale områder i ganske kort avstand fra den landbrukseiendommen
han eier, og med tilknytning til både eiendommen og stedet gjennom egen oppvekst. Få
hadde planer om å bosette seg på eiendommen. 45 % av eierne oppga at det var helt
uaktuelt å selge eiendommene uavhengig av hvilken pris de ville få ved eventuelt salg.
De som selv benyttet eiendommen til fritidsformål var i noe mindre grad villige til å
selge eiendommen. I rapporten er det vist til at forhold knyttet til lov og regelverket,
som boplikt, prisregulering og kommunale reguleringsplaner er av underordnet
betydning for at ubebodde eiendommer ikke legges ut for salg. Rapporten konkluderer
med at det er følelsesmessige grunner til at eiendommene forblir i eiers eie.
Ericsson, Skjeggedal, Arnesen og Overvåg (2011): Second Homes i Norge. I
sammenstillingen går det fram at 28 % av den samlede fritidsboligbestanden i landet lå i
de 65 kommunene som pr. 2010 hadde innført nedsatt konsesjonsgrense. Det er videre
vist til at det særlig i tettsteder og byer langs kysten er mange helårsboliger som tas i
bruk til fritidsformål. I alt viste registreringer fra GAB/matrikkelen at av vel 442.000
registrerte fritidsboliger ble ca. 30.000 helårsboliger utenom våningshus benyttet som
fritidsbolig pr januar 2010. Det ble påpekt at det trolig er store mørketall i denne
kategorien. Det er i fjellområdene veksten i fritidsboligutbyggingen har vært størst de
siste årene. Ved kysten er det knapphet på arealer, og større konflikter mellom
fastboende og fritidsbruk. Ved kysten langs Oslofjorden og på sørlandskysten har
veksten i fritidsboligutbygging stagnert.
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SAKSFRAMLEGG
Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning
Formannskapet

Arkivsaksnr.: 14/3178-1

Arkiv: M03

Hovedplan avløp

Forslag til vedtak:
1. Hovedkomiteen for Miljø- og arealforvaltning godkjenner forslag til mandat for
rullering av Hovedplan avløp.
2. Hovedkomiteen for Miljø- og arealforvaltning sender forslag til mandat til
formannskapet som en orienteringssak.
3. Saken forelegges formannskapet som referatsak.

Innledning / bakgrunn
I henhold til krav fra fylkesmannen i Buskerud ble det utarbeidet en hovedplan for avløp for
Ringerike kommune. Denne planen ble godkjent i kommunestyret den 01.01.2010, sak
70/10. Planen angir strategier og tiltak på de kommunale avløpsanlegg, med handlingsplan
og finansiering, som angitt i kortversjon «Ringerike kommune. Hovedplan avløp» januar
2010. Videre sier planen noe om tiltak, der kommunen selv er anleggseier eller
forurensningsmyndighet, som er angitt for å oppnå mål for vassdragene. Hovedplanen
forutsettes rullert hvert fjerde år sammen med kommuneplanen og integrert i
kommuneplanprosessen for å sikre samordning med kommuneplanens handlingsprogram.

Beskrivelse av saken
Hovedplan avløp ble godkjent i mai 2010 og det ble forutsatt i planen at den skulle rulleres
hvert fjerde år sammen med kommuneplanen. Det vurderes hyppigere revidering av planen
ved neste rullering. Rulleringen av kommuneplanen pågår nå og blir lagt ut på høring i løpet
av sommer 2015. Rulleringen av planen passer godt inn tidsmessig i forhold til arbeidet med
kommuneplanen og dens føringer for hovedplan avløp. Arbeidet med
evalueringen/revideringen av hovedplanen er omfattende og arbeidet med denne vil pågå
frem til høsten 2015.

Arbeidet med rullering av hovedplan avløp vil bli utført av en arbeidsgruppe bestående av
medlemmer fra tekniske drift og miljøvernkonsulenten i kommunen. Det er opprettet en
styringsgruppe hvor en fra rådmannens stab, miljø- og arealforvaltning og teknisk drift er
representert.
Prosjektgruppen skal:
- Oppdatere/revidere hovedplanen på nytt og gjeldene regelverk.
- Evaluere/revidere målsetninger for vannkvalitet i vassdragene i Ringerike kommune.
- Evaluere/revidere vurderinger om avløp for kommunale og private anlegg.
- Oppdatere hovedplanen i forhold til nytt regelverk om vanndirektivet.

Rådmannens vurdering
Rådmannen anbefaler at arbeidet med rulleringen av hovedplan avløp startes og at forslag til
mandat godkjennes.
Saksdokumenter:
-

Forslag til mandat for rullering av Hovedplan avløp

Lenker
Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De
foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for
papirutskrift.

Ringerike kommune, 03.11.14

Tore Isaksen
rådmann
leder: Jostein Nybråten
saksbehandler: Hildegunn Østerbø Sørumshagen

Mandat:
Hovedplan avløp for Ringerike kommune.
Forutsetninger
I henhold til krav fra fylkesmannen i Buskerud er det utarbeidet en hovedplan for avløp for
Ringerike kommune. Denne planen ble godkjent i kommunestyret den 01.01.2010, sak 70/10.
Denne planen skal rulleres hvert 4 år sammen med kommuneplanen og integrert i
kommuneplanprosessen for å sikre samordning med kommuneplanens handlingsprogram og
strategisk plan.
Det er nå blitt dannet en arbeidsgruppe som skal arbeide med ny rullering av Hovedplan
avløp.
Overordnede mål:
Revidere Hovedplan avløp for Ringerike kommune ved hjelp av veileder 94:04 ”Hovedplan
avløp” fra Statens forurensningstilsyn og eksisterende Hovedplan for avløp godkjent
01.01.10, sak 70/10.
-

Revidere målsetninger for vannkvaliteter i vassdragene i Ringerike kommune, i hht.
Vanndirektivene.
Revidere vurderinger om avløp utenom rensedistriktene (separate avløpsanlegg)
Revidere vurderinger om avløp i rensedistriktene.
Søke å angi økonomiske og miljømessige konsekvenser av forskjellige tiltakspakker.
Vurderinger rundt kommunaltekniske installasjoner som følge av «våtere» klima.
Energieffektivisering av kommunaltekniske installasjoner.

Planstatus
Under oppstart av arbeidet med hovedplan avløp i 2010 ble det besluttet at:
-

Hovedplan avløp ikke gis status som kommuneplan
Hovedplan avløp skal være en selvstendig temaplan
Hovedplan avløp skal rulleres hvert 4.år samtidig med kommuneplanen og integrert i
kommuneplanprosessen for å sikre samordning med kommuneplanens
handlingsprogram, strategisk plan. Samordning med økonomiplanen skal skje
gjennom den årlige handlingsplan og budsjettprosess.

Arbeidsomfang
Man vil ta utgangspunkt i eksisterende HPA med dens delrapporter som er relevant. Arbeidet
vil være å oppdatere og komplettere eksisterende HPA med dens kapittelinndeling.
Innsatsen vil være stor både i arbeidsomfang og kunnskap innen sakskomplekset.

Rammetidsplan
Hovedplan for Avløp rulleres hvert 4 år sammen med kommuneplanen.
Kommuneplanprosessen er allerede startet opp. Arealdelen har som målsetting å være ferdig
til sommeren.
For Hovedplan avløp er sluttbehandling og ferdigstillelse av rulleringen forutsatt å gå frem til
november 2015.
Mer detaljert fremdriftsplan vil bli utarbeidet og forelagt styregruppen.
Kostnadsramme:
Eventuelt kostnader ved rullering av hovedplanen må dekkes over hovedplan avløp.
Prosjektnummer opprettes.
Prosjektets organisatoriske oppbygning:
Styringsgruppen for prosjektet vil denne gang bestå av følgende medlemmer fra
administrasjonen i Ringerike kommune:
-

Kommunalsjef, Knut Helland (erstattes av konstituert kommunalsjef fra 1/1-2015)
Enhetsleder Utbygging, Jostein Nybråten
Enhetsleder Miljø og arealforvaltning, Heidi Skagnæs
Prosjektleder Utbygging, Hildegunn Østerbø Sørumshagen, (fungerer som
prosjektleder for HPA).

Det er opprettet en arbeidsgruppe med følgende medlemmer:
-

Enhetsleder VAR, Magne Lohre
Driftsingeniør for VAR, Roger Lippert
Ass. Driftleder, Per Magne Foss
Miljøvernrådgiver Miljø - og arealforvaltning, Kari Astrid Ehrlinger
Enhetsleder Utbygging, Jostein Nybråten
Prosjektleder Utbygging, Hildegunn Østerbø Sørumshagen, (fungerer som
prosjektleder for HPA).

Øvrige aktuelle bidragsytere i kommunens administrasjon må være tilgjengelig etter behov.
Det forutsettes at alle deltagere får avsatt tid og resurser av sin leder eller basisorganisasjon
for å få utført sine oppgaver innen gitte frister.
Ekstern bistand og engasjering planlegges og vurderes av prosjektleder/Arbeidsgruppen, og
konfirmeres med Styringsgruppen.
Eventuelle arbeidsgrupper som oppnevnes ledes av en fra prosjektgruppen.

Styringsmodell
Styringsgruppa (SG) skal sikre plangjennomføring i henhold til fremdriftsplan utarbeidet av
prosjektleder/ arbeidsgruppa (AG).
Møter SG/AG forslås hver 8 uke. SG oversender nødvendig korrespondanse.
Rapportering til SG skal være enkel, men samtidig gi SG grunnlag for å vurdere faktisk
resultater i forhold til planer. Rapportering fremlegges i forkant av møtene.
Det utarbeides referat fra alle møter senest tre arbeidsdager etter møtet er avholdt.
Prosjektdeltagere forutsettes å ha myndighet til å rekvirere nødvendig bistand i sin
organisasjon for å gjennomføre prosjektet.
AG har faste arbeidsmøter 1. gang i måneden frem til jul, og hver 14. dag fra januar 2015.
Styrende dokumenter
-

Hovedplan avløp
Kommuneplan for Ringerike
Hovedplan vann

Kvalitetssikring
Utføres i henhold til gjeldende kvalitetssikring for tjenesteområdene.

SAKSFRAMLEGG
Kommunestyret
Formannskapet

Arkivsaksnr.: 14/2837-2

Arkiv: N42 &18

Høringsuttalelse til endring av konsesjon for å drive og inneha Hønefoss
flyplass, Eggemoen
Forslag til vedtak:
Ringerike kommune stiller seg positive til omsøkt endring av konsesjon for Eggemoen
Flyplass.
Endringen ansees som så liten at det ikke gjennomføres offentlig ettersyn av forslag til
endring.

Sammendrag
Ringerike kommune er bedt om uttalelse i sak om endring av konsesjon for Eggemoen
Flyplass. Frist for uttalelse i saken er satt til 23. desember 2014.

Beskrivelse av saken
Endringen består i at rullebanen merkes opp og tillates tatt i bruk i full lengde (1764,82m) i
motsetning til dagens situasjon der kun ca. 800 meter tillates benyttet. Det søkes samtidig
om tillatelse til etablering av lysanlegg for å bedre landingsforholdene og legge til rette for
mørke og instrumentflygning.
Konsesjonsendringen innebærer ingen endring i antall tillatte flybevegelser, tillatt flytyper
eller tillatt åpningstid for flyplassen. Konsesjonsendringen tillater likevel en reell utvidelse
av åpningstiden i den mørke årstiden da fravær av dagslys begrenser åpningstiden utover
tillatt åpningstid. Konsesjonen vil også være en godkjenning av drift de nærmeste 10 årene.
Belysning av flyplassen vil skje gjennom at det etableres innflyvingslys (lys i forkant av
rullebanen) samt markeringslys langs rullebane og evt. taksebane. Det vil også være naturlig
at det etableres lys i forbindelse med anlegg for lossing/håndtering av fraktgods og fly. Dette
er imidlertid ikke direkte bundet til konsesjonen. Markeringslysene ligger nær bakken og vil
ha liten synlighet for omgivelsene. Innflyvningslys vil ha bedre synlighet men det vurderes
at gatebelysning og belysning i bygninger på Eggemoen vil være så dominerende at
tilleggseffekten av landingslys blir lite merkbar. Det er normalt at landingslys (-og
markeringslys) slukkes utenfor åpningstid og i tiden mellom landinger i perioder med liten
trafikk. Luftfartstilsynet er ikke kjent med at det har vært reagert på lysanlegg i forbindelse
med flyplasser andre steder i landet.

Det ser ut til at endring av tillatt benyttet rullebane vil ha en gunstig effekt, særlig for
Jevnaker med tanke på støy. Dette kommer av at flyene kan bruke lenger tid på å komme
opp i fart (mindre gasspådrag) samt at de kan svinge av tidligere og dermed får større
avstand til tett bebygde områder.

Tidligere behandlinger
Rådmannen viser til kommunestyrets sak 69/14 den 22.05.2014 (vedlagt sammen med
saksfremlegg):
Ringerike kommune stiller seg positive til forlengelse av eksisterende konsesjon for drift av
Eggemoen Flyplass.
Ved søknad om endring/utvidelse av gjeldende konsesjonen forutsettes offentlig ettersyn av
forslag om dette. Administrasjonen gis i oppgave å gjennomføre ettersynet, samle inn
innspill og fremme sak for politisk vedtak.

Alternativt forslag til vedtak
Dersom kommunestyret mener at endringen er såpass stor at det bør gjennomføres offentlig
ettersyn av forslaget, er alternativ forslag til vedtak;
Ringerike kommune stiller seg positive til omsøkt endring av konsesjon for Eggemoen
Flyplass.
Luftfartstilsynet bes om forlenget frist for høringsuttalelse for gjennomføring av offentlig
ettersyn med påfølgende politisk vedtak.
Rådmannen gjør oppmerksom på at offentlig ettersyn med nødvendig for- og etterarbeid vil
kreve ca 1,5 måned. Søker ønsker å merke banen i mai og er derfor på grunn av
bestillingstider avhengig av at selve konsesjonen er ferdigbehandlet hos Luftfartstilsynet i
mars 2015.

Rådmannens vurdering
Rådmannen anser at endringen som foreslås i forslaget til ny konsesjon er så begrenset at det
ikke er nødvendig å gjennomføre en høringsprosess i kommunen. Endring av tillatt benyttet
rullebane omsøkes nå fordi rullebanen må merkes opp og konsesjonshaver ønsker da å
merke hele fremfor å merke etter dagens konsesjon ca. 800m. Dette anses å være
hensiktsmessig ut i fra støy og miljøhensyn.
I tidligere vurdering av fornyelse av konsesjon ble det konkludert med at kommunen kunne
gi sin tilslutning til videreføring av konsesjon men at endring av konsesjon, dersom dette ble
aktuelt skulle legges ut til høring. Rådmannen anser at foreslått endring har så små
konsekvenser at en høring mest sannsynlig vil dreie mer av en debatt for eller i mot flyplass.
Høringsfristen er også såpass kort at det ikke er mulig med offentlig ettersyn innenfor den
fristen som Luftfartstilsynet har gitt.
Dersom Jevnaker kommune avgir sin høringsuttalelse før kommunestyret i Ringerike
behandler saken, vil rådmannen sørge for å ettersende denne til kommunestyrets behandling.

Vedlegg
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Høring - søknad om endring av konsesjon for à drive og inneha Hønefoss
flyplass, Eggemoen
Eivind Bjørntvedt søkte, på vegne av Ola Tronrud AS, i e-post datert 25. mars 2014 om endring
av konsesjon for å drive og inneha Hønefoss flyplass, Eggemoen.

1. Om sakens bakgrunn og søknaden
Tronrud Engineering AS fikk ved Luftfartstilsynets vedtak 16. mars 2004 konsesjon til å
anlegge, drive og inneha Hønefoss flyplass, Eggemoen. Konsesjonen ble gitt med 10 års
varighet, frem til og med 1. april 2014.
29. august 2013 søkte Eivind Bjørntvedt på vegne av Ola Tronrud AS om fornyelse av
konsesjon for å drive og inneha Hønefoss flyplass, Eggemoen (fornyelsessøknaden). Det ble
søkt om konsesjon på tilsvarende vilkår som iforegående periode, bl.a. et trafikkomfang på
15200 flybevegelser per år og åpningstider mellom 07.00 og 22.00. Fornyelsessøknaden ble
sendt på høring i perioden 21. februar til 21. mai i år.
Høringen ble besvart av Jevnaker kommune, Fylkesmannen i Buskerud og Statens vegvesen.
Ved siden av å knytte kommentarer

til ulike forhold, anbefalte

alle i sine svar at konsesjon

ble

fornyet. En nærmere behandling av høringsinstansenes svar vil bli foretatt i Luftfartstilsynets
endelige vedtak i konsesjonssaken.
Mens fornyelsessøknaden var på høring, 25. mars 2014, søkte Eivind Bjørntvedt om en
utvidelse av konsesjonen (endringssøknaden, som denne høringen angår).

Endringenbestår i en rullebaneforlengelsefra 800 meter til 1764,82meter. Det tas sikte på å
legge til rette for instrument- og mørkeflyging. Rammene for trafikkomfanget eller åpningstiden
er ikke endret i søknaden.

Fornyelsessøknaden ble sendt til Luftfartstilsynet tidligere enn seks måneder før utløp av
gjeldende konsesjon, og gjeldende konsesjon er forlenget frem til konsesjonssøknaden er
ferdigbehandlet, jf. forskrift 11. januar 2007 nr. 40 om konsesjon for landingsplasser (heretter
konsesjonsforskriften) § 14 tredje ledd.

lultfztrtstilsynet

I Civil Aviation

T: +47 75 58 50 00
F: +47 75 58 50 05
E: postrnottak@caa.no
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2. Konsesjonsregelverket
Alle som vil anlegge, drive eller inneha en landlngsplass skal som hovedregel inneha
konsesjon, jf. lov 11.juni 1993 nr. 101 om luftfart (luftfartsloven) § 7-5 første ledd. Ifølge
luftfartsloven § 7-6 skal konsesjon bare gis når det er forenlig med allmenne hensyn og uttalelse
fra vedkommende kommunale og andre myndigheter skal innhentes før konsesjon eventuelt
innvilges.
Vilkåret «forenlig med allmenne hensyn» er nærmere presisert i konsesjonsforskritten § 1
bokstav b, som lyder:

«Formåletmed forskriftener:
b) Å sikre en samfunnstjenlig luftfart og en hensiktsmessig disponering
av arealer, og at vurderingen av konsesjonssøknader skjer ut fra
hensynet til miljø, helse, flysikkerhet, naeringsinteresser, reguleringsplan,
kulturlandskap, samt hensynet til regional utvikling og bosetting»
Det følger videre av luftfartsloven § 7-7 at konsesjon gis for en bestemt tid, og på slike vilkår
som finnes påkrevd. Konsesjon for landlngsplasser til privat bruk gis i medhold av
konsesjonsforskriften § 15 som hovedregel for en periode på 10 år.

3. l-løringen

Luftfartstilsynetber høringsinstanseneom en bredt anlagtvurdering av lufthavnenedrift opp
mot allmenne hensyn, med vekt på de hensyn som fremgår av konsesjonsforskriften § 1
bokstav b.
Det bes særskilt om at det i uttalelsene tas konkret stilling til de forhold som fremheves i pkt. 3.1
flg.
Endringssøknaden innebærer prinsipielt en ny vurdering av flyplassen, og det bes om at
høringsinstansene tar stilling til om uttalelsene knyttet til fornyelsessøknaden ønskes endret.
Etter søkers opplysninger vil endringen primært ha flytekniske konsekvenser. I den grad
høringsinstansene finner det hensiktsmessig kan det henvises til tidligere sendte høringssvar,
ved siden av eventuelle bemerkninger knyttet til endringssøknaden.

3.1

Forholdet til arealplan

Det følger av luflfartsloven § 7-6 tredje og fjerde ledd at konsesjon etter loven ikke kan gis i strid
med vedtatte arealplaner etter plan- og bygningsloven. Konsesjon kan likevel gis i strid med
bindende arealplan etter plan- og bygningsloven dersom det foreligger samtykke fra
vedkommende plan- og bygningsmyndighet til ferdigbehandling av søknaden.
Søker opplyser at det foreligger reguleringsplan for området. l sitt høringssvar for
fornyingssøknaden opplyser Jevnaker kommune videre at kommunen sammen med Ringerike
kommune har gitt dispensasjon til forlengelse av rullebanen. Etter Luftfartstilsynets vurdering vil
en endring av konsesjonen for Hønefoss flyplass, Eggemoen da ikke være i strid med vedtatte
arealplaner etter plan- og bygningsloven.
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Forholdet til naturmangfoldloven

Luftfartstilsynet har allerede innledningsvis i saksbehandlingen sett hen til lov 19. juni
100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) §§ 8 til 12, jf. § 7.

2009nr.

Det er etter Luftfartstilsynets oppfatning ønsker søker ikke å foreta ornveitninger i driften som
følge av endringssøknaden. Selve anleggsarbeidene knyttet til flyplassen er videre allerede
utført. På denne bakgrunnen er det vanskelig for Luftfartstilsynet å se at en endring av
konsesjonen vil komme i konflikt med prinsippene i naturmangfoldloven, eller at det er grunnlag
for nærmere undersøkelser etter loven.
Om høringsinstansene mener det er slike forhold som man mener nødvendiggjør en nærmere
vurdering, bes det om en særlig kommentar om dette ved siden av oversendelse av det faktiske

kildegrunnlagetkommentarenbygger på.

3.3

Oppdatert utkast til konsesjonsvilkår

Vedlagte utkast til konsesjonsvilkår bygger på Luftfartstilsynets gjeldende praksis og mal for
vilkår, og er i hovedsak tilsvarende forslaget knyttet til fornyeisessøknaden.
Vi gjør oppmerksom pà en foretatt rettelse i vilkàrenes § 2 andre Iedd. Trafikkrammen på
15 200bevegelser er absolutt, og en økning av rammen forutsetter at de pà forhånd er søkt om
og innvilget endring av konsesjonen. Trafikkomfanget, både i forhold til trafikkmengde og typer
luftfartøy, er på denne måten begrenset til rammene for støyutredningen i saken.
Det vises for øvrig til utkastet til konsesjonsvilkår.

4. Høringsfrist
Vi ber derfor om at eventuelle uttalelser til søknaden og konsesjonsviikärene sendes hit innen
23. desember 2014.

Med vennlig hilsen

Jørn Eirik Seljeàs
seksjonssjef
Flyplasseksjonen

Karl-Erik Skjong
Juridisk rådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever derfor ikke signatur,
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Oppdatert utkast til konsesjonsvilkår, Hønefoss flyplass, Eggemoen.

o

Endringssesknad - oversendelsesbrev og terskelkoordinaler
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Endringssøknad - utfyllende opplysninger
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Adresseliste

Høringsinstanser, mottakere av høringsbrev med vediegg

RingerikeKommune,Postboks 123 sentrum,3502 Hønefoss

C

Jevnaker Kommune, Kirkegata 6,

3.250
Jevnaker

Buskerud fylkeskommune, Postboks 3563,

300?Drammen

Fylkesmannen

3007Drammen

i Buskerud,

Postboks

1604,

Statens Vegvesen Region Øst, Postboks

1010,
2605Lillehammer

Mottakere av kopi av høringsbrev og utkast til konsesjonsvilkår

Samferdselsdepartementet,

Postboks

8010 Dep, 0030 Oslo

Tronrud Engineering AS VI Eivind Bjørntvedt, Flyptassveien 22, 3514 Hønefoss

Oppdatert utkast til konsesjonsvilkår
Hønefoss flyplass, Eggemoen

§ 1

Ansvarsforhold

Konsesjonshaver er ansvarlig for at konsesjonsvilkårene overholdes.

§2

Bruk av landingsplassen

Landingsplassen er til privat bruk og det kreves særskilt tillatelse fra konsesjonshaver for
bruke landingsplassen. Brukerne skal gjøres kjent med konsesjonsvilkårene.

å

Konsesjonen er basert på et trafikkomfang på 15 200 flybevegelser per år. Ved et høyere
trafikkomfang må det søkes om endring av konsesjonen. Konsesjonshaver skal loggføre
antall flybevegelser på landingsplassen, der dato og tidspunkt for flygingen fremgår.
Luftfartsmyndigheten kan bestemme at det skal innsendes trafikkdata for landingsplassen.
Landingsplassen tillates brukt hele året mellom kl. 07.00
og kl. 22.00,
med mindre det
fastsettes operative restriksjoner gjennom en eventuell tekniskloperativ godkjenning, jf.
luflfartsloven § 7-11. Ambulanse-, søle, rednings-, og politioperasjoner er tillatt uavhengig av
den fastsatte tidsbegrensningen.
Mindre endringer i bruk av landingsplassen kan foretas med samtykke fra
luftfartsmyndigheten. Større endringer i bruk forutsetter ny Konsesjonsbehandling.

§3

Miljiøkrav

Konsesjonshaver har ansvar for à utarbeide inn- og utflygingstraseer i samarbeid med lokale
myndigheter.

§4

Konsesjonshavers endringsadgang

Luftfartsmyndigheten skal varsles om fysiske ellerjuridiske endringer som er knyttet til
landingsplassen eller til landingsplassens nærområde, før endringen iverksettes.
Mindre fysiske endringer av landingsplassenlluftfartsanlegget kan foretas med samtykke fra
luftfartsmyndigheten. Større fysiske endringer eller utvidelser forutsetter ny
Konsesjonsbehandling.

§5

Lufrfartsmyndighetens lllbakekalls- og endringsadgang

Konsesjonen kan tilbakekalles dersom konsesjonsvilkår, lovbestemmelser eller forskrifter
som gjelder konsesjonshavers virksomhet blir vesentlig overtrådt.

Konsesjonsvilkàrenekan endres i konsesjonsperioden.

§6
Dispensasjon
Luftfartsmyndigheten kan, når særlige grunner tilsier det, dispensere fra

konsesjonsvilkårene.

Luftfartstilsynet
11. november

2014

Fra:
Sendt:
Til:
Kopi:

Eivind Bjørntvedt <Eivind.Bjorntvedt@tronrud.no>
25. mars 2014 10:25
Pedersen, Odd-Børre
postmottak; Ola Tronrud; Christine Næss Mathiesen; Rolf Meum; Bjørn Strøm;
'tronrud.knut@gmail.com'
Søknad utvidet konsesjon for Hønefoss flyplass Eggemoen, ENEG
Søknad utvidet konsesjon Eggemoen flyplass - mars 2014.pdf

Emne:
Vedlegg:

Hei.
Vedlagt følger søknad om utvidet konsesjon for Hønefoss flyplass Eggemoen, ENEG.
I tillegg følger firmaattest, utskrift fra grunnboken, oversiktskart, oversikt over organisasjonsstruktur og
støyrapport fra SINTEF.
Under følger terskelkoordinater. Vi gjør oppmerksom på at terskelpunkt syd flyttes 19,5 cm retning øst
for âsentreres på rullebane. Undertegnede vil komme tilbake med eksakte terskelkoordínater så snart
disse foreligger.
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Avstand mellom terskelpunkter 1764,82m
Ta gjerne kontakt ved spørsmål.

Vennlig hilsen

Eivind Bjørntvedt
Utviklingsansvarlig eiendom

Tronrud Engineering as
Flyplassveien 22
N435l4 HØNEFOSS
Tel' +47 450 22 519
Fax: +47 32 15 75 G8
www.tronrud.no
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Luftfartstilsynet
v/Odd Børre Pedersen
Postboks 243
NO-8001 BODØ

Eggemoen 21.03.2014

Konsesjonssøknad

Hønefoss flyplass Eggemoen,

ENEG

Ola Tronrud AS søker med dette om utvidet konsesjon for Hønefoss flyplass Eggemoen, ENEG
i henhold til forskrift BSL E 3-3 tttforniing av små flyplasser.
ENEG er i dag regulert i reguleringsplan nr 272~03«Eggemoen industriområde og flyplass»
hvor område hvor flystripa ligger er regulert til flyplass.
Åpningstid for landingsplassen vil være 07:00 til 22:00 lokal tid.
Aktuelle luftfartøytyper fordeler' seg på typer/klasser som feks. Beecheraft KingAir 250, Cessna
CJ2, Pilatus PC12 og helikoptrene EC 120,EC 145 og Acrospatiale 350 samt mindre typer
luftfartøy.
Forventet trafikk for ENEG er som i dag 15200bevegelser.
Landingsplassen benyttes i dag kun for dagslys VFR.
En utvidelse av konsesjonen inkluderer forlengelse av rullebane hvor avstand fra terskel til
terskel er l764,82 meter, mørkeflyging, samt instrument inn- og utflygning.
Vi ser for oss en fremdriftsplan der forlengelse av rullebanen er nærmest forestående fulgt av
mørkeflyging og til sist instmment inn- og utflygning da derme prosessen vil ta noe lengre tid.
Vi har nå bestilt utarbeidelse av luftrornkonsept fra Avinor samt inn- og utflygningsprosedyrer
fra Air Navigation Consult. Analysen fra Avinor forventes levert i rnårtedsskiftet april/mai og vil
bli videresendt så snart denne foreligger.
Luftrutetrafikk for flyplassen er ikke planlagt. Det er aktuelt med business GA enten som hovedeller sekundærbase.
Landingsplassen vil inntil videre kreve forhândstillatelse (PPR) fra konsesjonsinnehavcr.

Adresse:
Ola TmmudAS
Flyplassveicri22
N-351-IHmn.-Fuss
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RingerikeSparebank
Serviceboks I3
N-3530Hniicfoss

Bank konto nr:
228074 -13333

Organisasjon:
Ola Tronmd AS
NO982 360 560
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II.

TRONRUD

AS

Landingsplassen skal ikke brukes til internasjonal luflfait i den utstrekning at den oppfyller
vilkårene for intemasjonal status. ENEG vil folge reglene for enkeltstående internasjonale
flyginger.
Vedlagt følger:
Vedlegg 1 Firmaattest

Vedlegg2 Utskrifl fra grunnboken
Vedlegg3 Oversiktskart
Vedlegg 4 Oversikt over organisasjonsstruktur
Vedlegg 5 Støyrappoit fra SINTEF .
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Brønnøysundregistrene

Firmaattest

Organisasjonsnummer:

982

Organisasjonsform:

Aksjeselskap

Stiftelsesdato:

06.09.2000

Registrert
i
Foretaksregisteret:

27.09.2000

Foretaksnavn:

OLA TRONRUD AS

Forretningsadresse:

Flyplassveien

Kommune:

3514
0605

Land:

Norge

Aksjekapital
Styre:
Styrets

NOK:

leder:

360

560

22

HØNEFOSS
RINGERIKE

100 000,00
Ola Tronrud
Tønders
Vei
3530

11

RØYSE

Varamedlem:

Marit

Signatur:

Styrets

Revisor:

Godkjent

Tronrud
leder

revisjonsselskap

Revisornummer
SVINDAL

alene.

972

LEIDLAND

Statsautoriserte

Nittedalsgata
2000

Vedtektsfestet

Utskriftsdato

formål:

30.09.2009

412 112
MYHRER & CO AS
revisorer

20

LILLESTRØM

Virksomhet
innen eiendomsbransjen
med kjøp og salg samt utvikling
av
eiendommen.
Videre
deltagelse
og
investering
i selskap
innen samme
bransje
og dertil
hørende
virksomhet.
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Navn:
Saksbehandler:

Tronrud Engineering AS
17727INFOLAND

Utskrift fra Grunnboken
Gàrdsnummer 92, Bruksnummer 165 i 0605 RINGERIKE kommune
Utskrift fra EDR - Eiendomsregisteret
Kilde: Tingiysningsmyndigheten Statens Kartverk

Utskriftsdato
Registrert til og med

25.03.2014
21.03.2014

HJEMMELSOPPLYSNINGER
Hiemmelshavere:
02.03.20051153

HJEMMELTIL GRUNN
Kjøpesum: 2 566 500
Omsetningstype: Fritt salg

TRONRUDOLA AS
ORG.NR:982360560

PENGEHEFTELSER
04.10.20004813

OBLIGASJON
Beløp: 15 000 000 NOK
Panthaver: SPAREBANK 1 RINGERIKE HADELAND
ORG.NR: 937889275
Overført fra: 0605/92/ 1531/
GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE

05.09.20054634

PANTEDOKUMENT
Beløp: 20 000 000 NOK
Panthaver; SPAREBANK 1 RINGERIKE HADEIAND
ORG.NR: 937889275
Overført fra: 0605/92/ 153//
GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE

18.04.2008 314430

PANTEDOKUMENT
Beløp: 50 000 000 NOK
Panthaver: SPAREBANK 1 RINGERIKE HADELAND
ORG.NR: 937889275
GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE
“ PRIORITETSBESTEMMELSE
VEKET FOR 4813/ 2000 OBLIGASJON
" PRIORITETSBESTEMMELSE
VEKET FOR 4634/ 2005 PANTEDOKUMENT

28.09.2012802175
28.09.2012 802175

Utskrift fra EDRlorelal125 03 301-"!09:25 —Sist oppdatert 25303 2014 09.23
Utskriften er levert av; Norsk Eiendomsinformasjon as. Postl :ks 2923 Solll. 0230 0-3'0. (Org nr, 9-15SI I /'1-'1)
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Gérdsnummer 92. Bruksnummer 165 i 0605 RlNGERåKñkommune

14.11.2008 927830

PANTEDOKUMENT
Beløp: 70 000 000 NOK
Panihaver: SPAREBANK1 RINGERIKEHADELAND
ORGNR: 937889275
GJELDERDENNE MATRIKKELENHETEN
MEDFLERE
“ PRIORITETSBESTEMMELSE
VEKETFOR 4813! 2000 OBLEGASJON
" PRIORETETSBESTEMMELSE
VEKETFOR 4634!2005 PANTEDOKUMENT

28.09.2012 802242
28.09.2012 802242

PANTEDOKUMENT
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1 INNLEDNING
SINTEF er engasjert av Ola Tronrud AS for å tltarbeide Støysonekart for Hønefoss flyplass Eggemoen i
forbindelse med ornràderegtllering av flyplassen og næringsområde rundt den. Kontaktpcrson hos
oppdragsgiver har vært Eivind Bjorntvedt.
Prosjektet er utført ved SINTEF lK'l' av Femke B. Gelderblom og ldar L. N. Granoieatmed sistnevnte som
prosjektleder. Prosjektansvarlig i SINTEF IKT har vaertOdd Kr. Ø. Pettersen. Arbeidet er i stor grad en
oppdatering av beregninger fra 2002 [l].
Denne rapportert har et standard format med gjennomgang av grunnlagsmateriale

for regelverket i Norge,

presentasjon av beregningsprogrammet, beskrivelse av (iataunderlaget og til slutt resultatene fra
beregningene.
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2 GENERELTOM FLYSTØY
Hensikten med dette kapitlet er å gi en forenklet innføring om hvordan flystøy virker på rnerrnesker.
Frarnstillingcn baserer seg på anerkjent viten fra det internasjonale forskningsmiljøet.

2.1 Flystøyens egenskaper og virkninger
lflystøy har en del spesielle egenskaper som gjor den forskjellig fra andre typer trafikkstøy. Varigheten av en
enkelt støyhendelse er forholdsvis lang, nivavariasjonerte fra gang til gang er gjerne store og støynivåene kan
være kraftige. Det kan også være lange perioder med opphold mellom stoyhendelsene. Flystøyerrs
frekvensirtnhold er slik at de største bidrag ligger i ørets mest følsomme område og det er derfor lett å skille
derme lyden ut fra annen bakgrunnsstøy; så lett at man ofte horer llystøy selv om selve støynivået ikke
beveger seg over nivået bakgrunnsstøyerr.
Folk som utsettes for flystøy rapporterer flere ulemper. De to viktigste typer er forstyrrelse av søvn eller

hvile og generell irritasjon eller sjenanse. Det er viktig á merke seg at fare for hørselsskader begrenser seg til
de personer som jobber nazrflyene på bakken.

2.1.1 Søvnforstyrrelse

som følge av flystøy

Det er bred internasjonal enighet om at vekking som følge av flystøy kan medføre en risiko for
helsevirkninger på lang sikt, se litteraturlisten ref. [2]. Det er ikke konsensus på hvorvidt endring av
sovustadium (søvndybde) har noen negativ effekt alene, dersom dette ikke medfører vekking. (Disse
betraktninger kan ikke anvendes for andre typer trafikkstøy hvor støynivået varierer mindre og ikke er totalt
fraværende i perioder slik som flystoy kan være.)
Risiko for vekking er avhengig av hvor hoyt støynivå en utsettes for (maksimumsnivâ)

og hvor mange

støyhendelser en utsettes for i lopet av natten. Det er normalt store individuelle variasjoner pa når folk
reagerer på støyen. Derfor brukes oftest en gitt sannsynlighet for at en andel av befolkningen vekkes for å
illustrere hvilke støynivå og antall hendelser som kan rnedføre vekking, som illustrert i Figur 2-l.
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Figur 2-1. 10 % sannsynlighet for vekking resp. sovnstadiumsendring. Sammenheng mellom
maksimum innendørs støynivå og antall hendelser [2].

Figuren viser at man taler ltøyere støynivå uten

å vekkes dersom støynivået opptrer sjelden. Når det blir mer

enn ca. 15 støyhendelser i søvnperioden er ikke antallet så kritisk lenger. Da er det l0 % sjanse for vekking
dersom nivåene overstiger 53 dBA i soverommet.
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2.1.2 Generell sjenanse som følge av flystøy
Generell stoysjenanse kan betraktes som en sammenfatniitg av de rrlefnper som en opplever at flystoyeit
medfører i den perioden man er våken. De mest vanlige beskrivelser er knyttet til stress og irritasjon, samt
farstyrreiser ved smmale og lytting til radio, fjernsyn og inusikk (se [3-7] for en grundigere beskrivelse). Det
er mulig å kartlegge disse faktorene enkeltvis og santlet gjennom spørreundersøkelser i stoyutsatte områder.
Det er gjort en rekke ttndersokelser lwor flystoy er relatert til ekvivalettt støynivå, “gjcmlomsnittsnivéct”.

Figur 2-2 fra ref. [4] viser en gjennomsnitts tniddelkurve for de som ble ansett som dc mest pålitelige av
disse ttndersøkelsene. Antallet som føler seg “sterkt forstyrret” av flystøy er relatert til den norske ritåleerthet
ekvivalent flystoynivå (EFN).
En stor ttndersøkelse fra Fornebu bekreftet i store trekk både kurveform og rapportert sjenanse for flystoy
ved de normalt forekommende belastningsnixfâeri boligområder innenfor flystoysorteiie [5]. Tilsvarende
funn ble gjort ved Værnes og i Bode [6].
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3 MIUØVERNDEPARTEMENTETS
RETNINGSLINJE
Miljøverndepartementet ga ijuli 2012 ut retningslinje T-1442/20l2 for behandling av støy fra forskjellige
støykilder [8]. Denne erstattet retningslinje T-1442 frajanuar 2005. T-1442 endret i sin tid både rnåleertheter
og definisjoner av støysoner.

3.1 Måleenheter
En sammensatt støyindikator, som på en enkel måte skal karakterisere den totale flystøybelastning, og
derved være en indikator for flest mulige virkninger, må ta hensyn til følgende faktorer ved støyen: Nivå
(styrke), spektrum (farge), karakter, varighet, samt tid på døgnet. Måleenheten for flystøy må i rimelig grad
samsvare med de ulemper som vi vet flystøy medfører. Et høyt flystøyniva må indikere høy ulempe.
På begynnelsen av l980-tallet ble det i Norge utarbeidet to spesielle enheter for karakterisering av flystøy,
nemlig Ekvivalent Flystøynivâ (EFN) og Maksimum Flystøynivå (MFN), begge basert på lydnivåmàlingcr i
dBA. Enhetene ble definert i ref. [7] og lagt til grunn i retningslinjen fra 1984 og senere i 1999. Ved
irrnførirtgen av ny retningslinje i 2005 ble enhetene erstattet med henholdsvis LM og LMS.
LM er det mål som EU har innført som en felles nrâleettltet for ekvivalentnivå.

Mâleenheten legger

forskjellig vekt på en støyhertdelse i forhold til når på døgnet hendelsene forekommer. På natt er
vektfaktoren 10, på dag er den l. Pâ kveld adderer Lam 5 dB til støyhendelsene.

Et tillegg på 5 dB tilsvarer at

ett fly på kveld teller som drøyt 3 på dagtid, mens et fly på natt teller som l0 på dag. T-l442 følger den
internasjonalt mest vanlige inndelingen av døgnet ved at dagtid er definert fra kl. 07 til 19, kveld er mellom
kl. 19 og 23, mens natta strekker seg fra kl. 23 til 07.

MFN var definert som det høyeste A-veide lydnivå som regelmessig forekommer i et observasjonspunkt, og
som klart kan tilskrives flyoperasjoner. “Regelmessig” ble definert til en hyppighet på minimum 3 ganger
per uke. l T—l277ble det regnet separat rnaksitrtttrnsniváfor natt (22-07) og dag (07-22). MFN var ment å
skulle gi utslag dersom ntaksitnuntsnivá

skulle gi større ulenrper enn det som beregnet ekvivalentnivâ

skulle

innebære.
Maksimnmsrtiváet

LW, er i [8] definert som det lydnivå ”som overskrides av 5 % av hendelsene i lopet av en

nærmere angitt periode, dvs. et statistisk inaksintalnivå i forhold til antall hendelser". Denne enheten
kommer bare til anvendelse for hendelser som forekommer pà natt mellom 23 og 07, og var ment å skulle
erstatte MFN på natt. LW vil imidlertid ikke identifisere de nivå som kan skape problem for søvnforstyrrelse
relatert til Figur 2-l. Antallet ”hendelser” vil kunne variere fra flyplass til flyplass og fra område til omrâde
ved en og samme flyplass. Når dimensjonerende nivå defineres til å være en prosentsats, vil man derfor ikke
uten videre vite hvor mange hendelser dette representerer.

Retningslinje T-I442/20l2 definerer forøvrig ikke begrepet ”hendelse". Det betyr at det ikke er gitt hvor
mye støy som skal til for at man skal inkludere noe som en hendelse. l veilederen til 'I`-l442/20l2 [9] er dette
imidlertid rettet på, slik at det er mulig å beregne størrelsen. Avklaringen i veilederen medfører at LMS
beregnes som MFN på natt, med den forskjell at tidsrommet som betraktes er redusert rued en time på
kvelden, siden LMSberegnes for tidsrommet 23~07. Dette eri tråd med ttttalt intensjon om at overgang fra
MFN til LMS alene ikke skulle rnedføre endringer.
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Tabell 3-1. Oppsummering av niåleenlteter.

ltilâleenliet 'Forklaring
Lå...
______
LMS

A-veiet ekvivalent lydtrykkitivå for et helt døgn, korrigert for dag-, kveld- og nattperioder, i
henholdsvis 0 dB, 5 dB og 10dB.
___________
________M_
Det A-veide nivå målt med tidskonstant «Slow» på 1 sek som overskrider; i 5 % av
hendelsene i lopet av en nærmere angitt periode (T-1442 benytter S-tinters nattperiode 2307) dvs et statistisk tnaksiinalnivá i forhold til antall hendelser.

L,,,,,q_T
LAMT
ii-£,_,,‘,A
Last-nm

Det ekvivalente lydnivået (angis også som LM) er et mål på gjenntmisnittlig (energimidletí
nivå for stoy over en bestemt periode 'l`(oftest 24 timer).
_
_
A-veiet ekvivalentitivä for S-timers nattperiode 23-07. WW
_r
A-veiet maksimalt nivå tnålt med tidskonstant «Fasting

_

_g _

3.2 Støysoner til arealplanlegging
T-l442/20l

2 definerer 2 stoysoner, gul og red sone til bruk i arealplanlegging.

I tillegg benyttes betegnelsen

”hvit sone” om området utenfor stoysonene. Kommunene anbefales også å etablere ”grønne soner" på sine
kart for å ntarkere "stille oniråder som etter kommunens vurdering er viktige for natur- og friluttsinteresser".
Hvit og grønn sone skal med andre ord ikke betraktes som stoysoner.

3.2.1

Definisjon av støysoner

Stoysonene defineres slik at det i ytterkant av gul sone kan forventes at inntil 10 %av en gjennomsnitts
befolkning vil føle seg sterkt plaget av stoyeti. Det betyr at det vil være folk som er plaget av stoy også
utenfor stoysoitene.
De to stoysonette er i retningslinjen definert som vist i den folgende tabell. Det fremgår at hver sone

defineres med 2 kriterier. llvis ett av kriteriene er oppfylt på et sted, så failer stedet innenfor den aktuelle
sonen —det er med andre ord et ”eller” mellom kolonnene.

Tabell 3-2. Kriterier for soneittttdeling. Ytre grense i dB, frittfeltsverdier.

Gul sone

Utendørs
stoynivå

I l-'lyplass

Utendørs
støynivå i
nattperioden
kl. 23 -07
LMS80 dB

I L,;,,.52g[§

3.2.2 Utarbeidelse av støvsonekart

Rod sone

Utendors
stoynixfâ
_
[Mm62 dB

og implementering

Utendørs
støynivå i
nattperiorlen
kl.23-O7
LSA;90 dB

i kommunale planer

Ansvar for utarbeidelse av kart som viser stoysonene legges til tiltakshaver ved nye anlegg, mens anleggseier
eller driver har ansvar for eksisterende anlegg. De arisvarlige oversender kartene til kommunen og har også
et ansvar for â oppdatere kartene dersom det skjer vesentlige endringer i stoysittiasjonen. Normalt skal
kartene vurderes hvert 4.-5. år.
Det skal utarbeides Støysonekart for dagens sittiasjon og aktivitetsnivå og en prognose 10~20 år fram i tid.
Kartet som oversendes kommunen skal settes sammen som en verste situasjon av de to

beregnirigsaltertiativeiie.
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Kommunene skal inkludere og synliggjøre stoysorrekartene i kommuneplan. Retningslinjcn har flere forslag
til hvordan dette kan gjøres. For varige steykilder er det foreslått å legge sonene inn på selve

kommuneplankartet som støybetinget restriksjonsområde. Det anbefales at konimunene tar inn beslemmclser
tilknyttet arealutnyttelse innenfor støysoneire og at det skal stilles krav til reguleringsplan for all utbygging
av støyømfintlig bebyggelse innenfor rød og gul sone.

Følgende regler for arealutttyttelse er angitt i retningslinjen:
0
0

rød sone, nærmest støykilden, angir et omrâde som ikke er egnet til stoyfølsoirime bruksformål, og
etablering av ny støyfølsorn bebyggelse skal unngås.
gul sone er en vurderingssone,

hvor støyfølsom bebyggelse kan oppføres dersom avbøtende tiltak gir

tilfredsstillende steyforhold.

3.3 Beregningsmetode
Vurdering av flystøy etter Miljeverndepartemetitets retningslinjer gjøres kun mot støysonegrenser som er
beregnet, dvs. at man ikke benytter niålinger lokalt for å fastsette hvor grensene skal gâ. Den
beregningsmodellen som benyttes i Norge (se avsnitt 3.3.2), er imidlertid basert på en database som
representerer en sammenfatning av et onrfattende antall målinger. Under forutsetning av at
beregningsmodellen nyttes innenfor sitt gyldighetsornråde og at datagrttrttrlagetgir en riktig beskrivelse av
flygetnonsteret rundt flyplassen, så må det derfor gjøres meget lange måleserier for å oppnå samme
presisjonsnivå som det beregningsprogrannnet

gir.

lviålirrgerkan nyttes som korrigerende supplement ved kompliserte trtbredelsesforltold, ved spesielle
flygeprosedyrer, eller når beregningsprograrnrnet eller dets database er trtilstrekkelig.

3.3.1 Dimensjonering av trafikkgrunnlaget
l retningslinje T-l277 ble det lagt til grunn at den travleste sammenhengende 3-mimedcrs periode på
sommerstid (mellom 1. mai og 30. september) skulle benyttes som trafrkkgruntrlag. Sommeren har vært valgt
j..
siden EFN ble innført som måleenhet, basert på en antakelse om at sommeren representerte den tid av året da
f .4
"J

<

støyen hadde størst negative utslag i forhold til tttendors aktivitet. Også det faktum at flere sover med åpent
vindu om sommeren ble tillagt vekt.

l\J

‘-J

Veilederen til 'I`-l442/20l2

legger seg opp til reglene fra EU direktiv 2002/49/EC'

om at det skal benyttes et

årsmiddel av trafikken. Det gis imidlertid en liten åpning for fortsatt å bruke 3 måneder på sommeren dersom
trafikken er sterkt sesongpreget (turisttrafikk).
Militære øvelser som forekommer minst hvert 2. år, skal inngå i trafikkgrunnlaget.

3.3.2 Beregningsprogrammet

NORTIM

Fra 1995 beregnes flystey i Norge med det norskutviklede dataprogrammet

NORTIM [10, I 1] eller

spesialutgaver av dette (REGTIM og GMTIM). Programmene er utviklet av SINTEF for de norske
luftfartsntyttciiglteterog var opprinnelig basert på rutiner fra programmet integrated Noise Model (lNM),
utviklet for det anrerikatrske luftfartsverket, FAA. Programmene har imidlertid gjennomgått en betydelig
niodemisering og har svært lite igjen av den opprinnelige kildekode.
Det unike med NORTIM er at det tar hensyn til topografiens påvirkning av lydutbredelse, samt lydutbredelse

over akustisk reflekterende flater. NORTIM betegner i en og samme operasjon alle de aktuelle måleenheter
som er foreskrevet i retningslinjene. Beregning av MFN og EFN er således supplert med L,,,,. og L5,-,5.Andre
støymål som beregnes er blant annet ekvivalerttrrivået, LAN, for dag og for natt eller for hele det

' EU Direclive 2002/49/EC Assessment and management of environmental noise.
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dimensjonerende nriddeldogn. Beregningsresultatenc fremkommer somsteykurver (sonegrenser) som kan
tegnes i ønsket rnálestokk. Alle resultatene leveres på SOSI filformat.
NORTIM programmene ble i 2002 endret ved at nye algoritmer for beregning av bakkedemping og

direktivitet [12] ble tatt i bruk. Årsaken var at den rnoderne flyparken har andre karakteristika enn de somble
benyttet da de grunnleggende rutiner ble utviklet sent på 1970 tallet. De gamle rutiner var utelukkende

ernpirisk utviklet, mens de nye er en blanding av empiri og teori. Bakkedernping er basen på en teoretisk
modell [l3], mens direktivitet er basert på mâleserier på Gardermoen i 2001 [l4] og således empiriske. Etter
endringene viser sammenligninger av lang tids rnâlinger og beregninger for tilsvarende trafikk et avvik på i
gjennomsnitt under 0.5 dB [l2].
Beregningsprogramrnet inneholder en database for 275 ulike flytyper. Databasen er i hovedsak en kopi av
INM 6.0c databasen [l S] og senere oppdateringer av derme, supplert med profiler fra NOISEMAP [16] og
med korrigerte steydata for 2 flyfarnilier [l2]. Ved bruk av en liste over substitutter for liytyper som ikke
inngår i databasen, kan det beregnes stay fra omlag 650 forskjellige typer fly. l tillegg er det mulig å legge
inn brukerdefinene data for fly- og helikoptertyper som ikke er definert i databasen. l slike situasjoner hentes
data fra andre anerkjente kilder eller egne rnälinger.
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4 KARTLEGGING
l HENHOLDTILFORSKRIFTTILFORURENSNINGSLOVEN
Forskrift om grenseverdier for lokal luftforurensning og støy ble første gitt ved kongelig resolusjon 30. mai
1997, med virkning fra Ljuli samme år. Ferskrifiett er hjemlet i forurensningsloven, ble senest revidert i
2004 [I7] og omtales nå som forurensningsforskriftett.

4.1 Innendørs støy
Fortirettsiringsforskril`ten fastsetter grenseverdier som skal utløse kartlegging og utredning av tiltak mot støy.
Kartleggingsgrensett er satt til cløgnekvitfaleitt nivå (LAEQM)på 35 dBA innendørs når bare en støytype

dominerer. Dersom flere likeverdige kilder er til stede, senkes kanleggingsgrerisen for hver støykilde med 3
dB til 32 dBA.
Flystøy beregnes for utendørs nivå. Det må derfor gjøres forutsetninger om hvor stor støyisolasjon (demping)

husets fasader medfører for å kunne gjøre resultatene om til innendørsnivå. Fasadeisolasjon varierer med
frekvensinnhold

i støyen. Lave frekvenser (basslyder) går lettere gjennom, mens høye frekvenser (diskant)

dempes bedre. Det betyr at forskjellige flytyper har ulik støydemping gjennom en fasade. Basert på Norges
Byggforskningsinstitutts

utredning om fasadeisolasjott [l 8], som er revidert av Brekke og Strand [l9], er det

valgt tre forskjellige tall for fasadeisolasjon avhengig av hvilke flytyper som er støymessig dominant på hver
flyplass. Grenseverdi for kartlegging baseres på hustyper ført opp i 1970 eller senere. Ut fra dette gjelder
folgende grenseverdier for beregnet utendørs døgnekvivalettt nivå (L,\eq_24h):
Tabell 4-1. Kartleggingsgrenser
Flyplassty-pe

Stoymesslg
dominerende

i henhold til forurensningsloven.
Minimum fasrtileisolasjon
vanlig bebyggelse

flytype

Regionale flyplasser

Propellfly

Stamruteplasserl
militære flyplasser

jagerfly
___i _

Stamruteplasser

Støysvake jetfly

l9 dBA

27 dBA

Knrllcggingsgrcnsc
relativt 1il

fritlfeltsnivñ
54 dBA (35+l9)

25 dBA
__
___ _

__

i

60 dBA (3S+25)

_

62 dBA (35+27)

Tiltak pâ bygninger skal gjøres dersom innendørs støynivå overstiger 42 dBA døgnekvivalent nivå. En
tentativ tiltaksgrense vil derfor ligge 7 dB over den kanleggingsgrense som for hvert tilfelle framkommer av
tabellen over.

4.1.1 Strategisk støykartlegging
Strategisk støykartlegging gjennomføres for å tilfredsstille EU direktiv 2002/49/EC, befolkningens behov for
informasjon og som grunnlag for handlingsplaner. Forskriften gir i vedlegg tninstekrav til hva som skal
beregnes og rapporteres. Denne del av kartleggingen gjelder for tttendars nivå og det er krav til flere

støykart, opptelling av antall boliger og andre bygninger med støyømftntlig bruksområde innenfor intervaller
av støynivå for både Lås.,og Lnigh..

Strategisk støykartlegging skal titføres på flyplasser med mer enn 50 000 sivile bevegelser pr år. I dette tallet
inngår ikke militær trafikk eller skoleflyging, men denne trafikken skal likevel regnes med når kartleggingen
foretas.
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5 OMGIVELSER
5.1 Digitalt kartgrunnlag
Kartet er i koordinatsystemet UTM Euref 89 i sone 32 basert delvis på SOSI fil levert av oppdragsgiver,
delvis fra Kartverket. Kartunderlaget fra Kartverket er basert på NSOi UTM Euref89 sone 32 for Ringerike
og Jevnaker kommune og det er utvalgte tema herfra som benyttes. l figuren under er rullebanen slik den
inngår i beregningene markert med rosa.
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Figur 5-1. Oversikt over flyplassen og dens omgivelser.

Målestokk

1:25 000.

5.2 Digital terrengmodell
Digital terrengmodell er lastet ned fra © Kartverket for hele landet [20]. Et utsnilt av dette benyttes for å
beregne topograflens betydning for lydutbredelsen. Topografldata består av hoydeinfonnasjon i (desi)met<:r
over havet for et punktmerister med 10 meter avstand mellom hvert punkt i nordlig og østlig retning.
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5.3

Rullebaner

Rullcbanen benevncs 04/22. Den defineres i begge relninger for bercgningene.

I tillegg er det lagt inn en

helikopterlandingsplattform med innflyging i to retninger.
Tabell

04
22
H04
H22

PP.ClSJE.(Tn\'R
1«':3n-‘:7:-‘7

5-1. Koordinuter

5725l3.3
573640
573283
573310

for rullebanenc

6675369.7
6676728.]
6676197
6676230

n.r._r.~P0P.Tm
sw' 1'.xjf > r

573640
5725133
573310
573283

i UTM Eurcf‘89

6676728.]
6675369.7
6676230
6676197

\IE.'=5Jc;-o
vu

sone 32.

39.7
219.7
39.3
219.3

1765
1765
43
43

.
1
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6 AKTIVITETENPÅ EGGEMOEN
l flystoyberegningen inngår trafikk for et hell àr og oversikten over dagens trafikk og forventet framtidig
aktivitet er angitt summarisk av oppdragsgiver.

6.1 Dagens aktivitet
Det er angitt at dagens aktivitet begrenser seg til om lag 3 000 bevegelser og er jevnt fordelt mellom Pilatus
PCl2, Cessna Ct 72 og helikopter. Helikoptertyper er EC120 og ECl45. Det er angitt at storsteparteli av
trafikkert foregår på dagtid og en liten andel pà kveld, men ikke senere enn kl. 22. l grunnlaget er dette lagt
inn med I 000 bevegelser pà hver av de tre typene i det helikopter er antatt åstå for en tredel av aktiviteten.
95 % av aktiviteten er lagt til dagperioderi 5 % til kveld.
Tabell 6-1. Antall bevegelser dagens situasjon.
CNAl72

ECl30
I’Cl2

1000

_*1000
1000

Begge lielikoptertypene modelleres med data for EC] 30, og PCl2 med data for en motors propellfly med
vridbar propell itrâd med anbefalinger i snbstituttlisteri koblet til [l5].

6.2 Framtidig aktivitet
Oppdragsgiver har angitt at aktiviteten vil ligge innenfor den nåværende konsesjonsgrense pà l5 200
bevegelser pr. år og fordeles jevnt nielloni flytypene Becchcraft (Bl900), King Air 250, Cessna CJ2, Pilatus

PCIZ og helikopter i flere varianter. l beregningene er helikopter samlet representert med EC]30, King Air
substitueres med DHC6 og CJ2 med CZSA. Den samme dognfordeling er antatt som for dagens situasjon.
Tabell 6-2. Antall bevegelser fralntidíg aktivitet.
ACty_
B190
C25A
DHC6
ECl3D
PC12

SumOper
3040
3040
3040
3040
3040
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7 FLYMØNSTER OG FORDELING AV TRAFIKKEN
Det antatt at rullebaneretnitlg brukes 50/50 for all trafikk.
7.1 Trasémønster
Flymensteret rundt Eggemoett er lagt inn som vist i de figurer som felger. Disseer en ren videreføring fra
beregningen utført i 2002. l noen av trasékartene er det vist hvordan en statistisk spredeinodell vil fordele
trafikken rundt de viste hovedtraséer. Her benyttes en standardisert metode som sprer aktivitet sideveis med
en tilnærmet Gaussisk fordeling.
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Figur 7-1. Avganger med statistisk spredning for propell- og jetfly. M 1:75 000.
Det er forutsatt at storre propellfly og jetfly benytter rettlinjet utflyging, mens sinåfly også benytter traséene
med sving. For disse er det lagt til grunn at det svinges like ofle til venstre som til hoyre. Det er benyttet
samme fordeling på svingpunkt som i 2002 som vist i den folgende tabell.
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Tabell 7-1 Fordeling av småfly på utflygingstraséer.
5\'il1:_',l‘Jlllll'\l

.Multi

1200 meter

30 %

1500 meter

40 %

2000 meter

20 %

Rett ut

10%

Figur 7-2. Landingstraséer for fly. M 1:75 000.
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Figur 7-3. Landings- og avgangstraséer for helikopter. M 1:75 000.
I det framtidige scenarioer det planlagtå bygge ut et områdenordvestavrullebanenforvedlikehold og
logistikkfor fly og helikopter.Det legges derforinntraséerfor taxingmed fly til dette områdetsom vist i
den følgende figur. ldenne figurener også vist taxing med smâfly til GA anlegg på parallelltaksebane.
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7.2 Flygeprofiler
Med flygeprofiler mencs normalt en beskrivelse av flyenes vertikale bane definert med høyde, hastighet og
motorsetting som funksjon av avstand. Avgangsprofilene er definert av flyenes egenskaper og hentes fra
programmets database. For Iandinger er det lagt inn glidebanevinkel på 3° til begge rullebaner og profiler for
dette hentes også fra databasen for hver enkelt flytype som inngår i beregningen.
For helikopter legges det i tillegg inn 3 minutter med motorkjeririg på bakken for hver avgang og 2 minutter
etter hver landing.
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8 BEREGNINGSPARAMETERE
8.1 Beregning av flystøy
Det beregnes flystoy for de enheter som er relatert til retningslinjc '1‘-1442og forurensningsforskriften. Det
gjøres punktberegninger i koordinatpunktcnc for alle stoyønifintligc bygninger innenfor beregningsolnràdet.
Alle opplysninger om bygninger er hentet fra databasen til Norges Eiendommer og er oppdatert pr. 2014-0208.
Beregningene av flystoy foretas med en oppløsning på 64 fot (ca. l9.5 meter) mellom hvert punkt med
mottakerhoyde 4 meter over bakken. For alle beregningene tas det hensyn til topografien.
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9 RESULTATERRELATERTTILRETNINGSLINJET-1442
Resultatene av støyberegningene vises i fonn avkurver på kart. Det vises normalt ett kart for hver støyenhet
som inngår i grunnlagel for konstruksjon av Støysonekartetter T-l442, dvs. for L4...og LM; (MI-‘N;M7)for
flystoy og La.“og LM; for modellflyaktiviteten. l dette tilfellet er det ikke aktivitet på natt slik at LMSfor
flystøy ikke beregnes. Det betyr igjen at det er La...alene som gir støysonekartet for ilystøy.

9.1 Dagens situasjon
I og med at det ikke er regelmessig trafikk pà natt, så er det kun størrelsen Lå...som dimensjonerer
støysonene.
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9.2 Prognosesituasjonen

~/.

t

i

Figur 9-2. L.,,., 52 og 62 dBA for prognosesituasjonen.

9.3 Støysonekart

Målestokk

1:25 000.

etter retningslinje T-1442

Et støysonekart settes normalt sammen ved â legge resultatene for dagens situasjon og prognosen over
hverandre og la unionen av LM 52 dBA og LMS pä 80 dBA danne yttergrensen av gul sone. Unionen av La,“

62 dBA og Lm 90 dBA danner yttergrensen av rød sone. I dette tilfellet er La...for prognosen er den
dimensjonerende størrelsen.
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Figur 9-3. Gul og rod stoysone for Hønefoss flyplass Eggeruoven.Målestokk 1:25 000.
Tabell 9-1. Areal av staysonenc.
Stoysone

Areal (dn)

Gul

l830.0

Rød

499.4

Beregningene viser at det ikke er bygninger med stoyfølsomt bruksformål innenfor

Lama52 dB for dagens

situasjon,men at det ligger en bygningdefinertsom helsebygg i gul sone for den framtidigesituasjon.Gul
stoysone strekkerseg så vidt inn i Jevnakerkommune.
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10 RESULTATERRELATERTTILFORURENSINGSFORSKRIFTEN
l dette kapittel vises beregninger relatert til forurcnsningsforskriflen normalt i form av kotekart og tabeller
med antall berørte støyøntfirttlige bygninger og antall bosatte. Antall bygninger beregnes først. Deretter, ut

fra et fylkesjttstert, gjennomsnittlig antall personer bosatt pr boligtype, anslås antall berørte personer.
l forhold til krav om kartlegging av innendørs støynivå henvises til bakgrunnsbeskrivelse i kapittel 4.
Beregningene med NORTIM gjelder bare for utendørs støynivå i frittfelt, men kan omsettes til innendørs
nivå for de dårligste støyisolerte boliger, som likevel har standard utførelse, ved hjelp av Tabell 4-1.
Jamført med tabellen korresponderer kartleggingsgrense i henhold til forurensningsforskriften med et
utendørs nivå pà [Wqlih på 54 dBA for propellfly.

Beregningene for dagens situasjon gir svært lite berørt ontråde utenfor flyplassonirådet. Presentasjonen her
er derfor begrenset til prognosesiruasjonen. Punktberegninger pá alle bygninger som har et støyømfintlig
bruksformål viser også at det ikke er slike bygninger innenfor kartleggingsgrensene for dagens situasjon. For
prognosesittlasjortert er det vist antall bygninger og beregnet berørte innenfor kartleggingsgrensene

i den

følgende tabellen.
Tabell 10-1 Antall berørte

personer

og bygninger

innenfor

intervall av L,,.q;.”,.

605
605

51.0 -- 54.0
54.0 -- 61.0

2
0

1

0
0

1
O

0
O

605

61.0 ->

O

0

0

0

0

l den følgende figur vises de samme 3 kurver for Lmqlih.Den midterste er kartleggingsgrcnsen for flystøy
alene, den ytterste er kartleggingsgrense

for flystøy og annen støy som er like sterk, mens den innerste er en

terttativ tiltaksgrense. innenfor den innerste vil man normalt kunne forvente at bolighus som ikke allerede er
gjort tiltak på, kan ha behov for det.
Resultatene viser at det kun er kartleggingsplikt

etter forurensningsloven

dersom det er andre støykilder i

området som avgir like mye eller mer støy pâ de to aktuelle bygninger. Sannsynligheten for at dette vil
avkreve tiltak er svært liten og vil bare slit inn dersom den eller de andre støykildene er betydelig sterkere.
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Figur 10-1. Kartleggingsgrenser i henhold til forurensningsforskriften for prognosesituasjonen.
Kotene viser Lhmuh 51 (stipict), 54 ug 61 dBA. Målestokk 1:25 000.
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Saksprotokoll
Arkivsaksnr.: 14/689-10

Arkiv: N42 &18

Sak: 69/14
UTTALELSE TIL FORNYELSE AV KONSESJON FOR Å DRIVE OG INNEHA
HØNEFOSS FLYPLASS EGGEMOEN
Vedtak i Kommunestyret:
Ringerike kommune stiller seg positive til forlengelse av eksisterende konsesjon for drift av
Eggemoen Flyplass.
Ved søknad om endring/utvidelse av gjeldende konsesjonen forutsettes offentlig ettersyn av
forslag om dette. Administrasjonen gis i oppgave å gjennomføre ettersynet, samle inn innspill
og fremme sak for politisk vedtak.
Behandling i Kommunestyret 22.05.2014:
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:
Formannskapets innstilling, som er i samsvar med rådmannens forslag, ble enstemmig
vedtatt.

SAKSFRAMLEGG
Kommunestyret
Formannskapet

Arkivsaksnr.:14/689-5

Arkiv: N42 &18

UTTALELSE TIL FORNYELSE AV KONSESJON FOR Å DRIVE OG INNEHA
HØNEFOSSFLYPLASS EGGEMOEN

Forslag til vedtak:
::: Settinn forslagtil vedtakunderdennelinja
Ringerikekommunestiller segpositivetil forlengelseav eksisterendekonsesjonfor drift av
EggemoenFlyplass.
Ved søknadom endring/utvidelseav gjeldendekonsesjonenforutsettesoffentlig ettersynav
forslagom dette.Administrasjonengis i oppgaveå gjennomføreettersynet,samleinn
innspill og fremmesakfor politisk vedtak.
::: Settinn forslagtil vedtakoverdennelinja
... Settinn saksutredningen,
vurderingenog saksdokumenteneunderdennelinja

Sammendrag
TronrudEngeneeringAS fikk vedLuftfartstilsynetsvedtak16.03.2004konsesjontil å
anlegge,drive og innehaHønefossflyplass,Eggemoe
n. Konsesjonenble gitt med10 års
varighet,frem til og med01.04.2014.TronrudEngeneeringharsøktom forlengelseav
konsesjonenog Luftfartstilsynetharsomleddi sin behandlingav sakenbedtRingerike
kommuneom uttalelse.

Beskrivelseav saken
Dagenskonsesjonfor flyplassenpåEggemoenåpnerfor inntil 15200flybevegelser.Når et
fly landerog tar av regnesdettesomto bevegelser
. Konsesjonenbegrenservideretillatt
flystørrelsetil passasjerantall
under10 og maksimal vekt 5,7 tonn.RullebanenpåEggemoen
er i denseneretid utvidet.Det er derforkonsesjonensombegrenserbrukenav flyplassenog
ikke flyplasseni segselv.
Søknadenom forlengelseav konsesjoninnebæreringen endringav gjeldendereglerog
begrensninger
for bruk av flyplassen.Det hartidli gerekommetinformasjonom at utvidelse
av konsesjonener aktueltmedtankepåflystørrelse. Det foreliggersålangtrådmannen
kjennertil ingenplanerom endringav brukenav fl yplassentil ogsåå drive ruteflygningeller
charterflygning.Det foreliggerimidlertid planerom å endrekonsesjonenslik at brukenav
flyplassenkangjøresmindreværog lysavhengigfor eksempelveddårlig sikt eller lite lys.
Dettevil skjegjennombelysningog instrumentinnflygingsamtat størredelerav rullebanen
kantasi bruk.

Sett i forhold til konsekvenser for befolkningen i Ringerike, i form av støy, anser rådmannen
det problematisk at det i dag ikke er flytrafikk til Eggemoen fordi dette gjør det vanskelig å
vurdere konsekvensene dersom konsesjonen ble fullt utnyttet. Ved en eventuell søknad om
endring av konsesjon vil det også være naturlig å vurdere søknaden opp i mot gjeldende
konsesjon og ikke faktisk bruk. Til sammenligning hadde Ålesund lufthavn, Vigra, 14 911
flybevegelser i 2012 og et passasjerantall på i overkant av en million i tillegg til annen bruk.
Kjevik hadde i 2012 passasjertall på 1 million og 18911 flybevegelser. Dette blir en annen
situasjon enn flyplassen på Eggemoen da det tillates andre typer fly på Vigra og Kjevik, men
illustrerer at antallet flybevegelser i seg selv er forholdsvis høyt i gjeldende konsesjon.
Ved søknad om endring eller utvidelse av konsesjon vil kommunen være høringspart. Det vil
da være aktuelt å legge saken ut til offentlig ettersyn for å sikre medvirkning fra
befolkningen. Rådmannen anbefaler at administrasjonen gis fullmakt til å legge en eventuell
søknad om endring av konsesjon ut til offentlig ettersyn. Dette er for å sikre tid til en
forsvarlig vurdering av konsekvenser ved endringene og innspill fra innbyggere i Ringerike
før det fattes en politisk beslutning.

Forholdet til overordnede planer
Forlengelse av konsesjonen er i tråd med gjeldende reguleringsplan og kommuneplan for
det aktuelle området.

Tidligere behandlinger og vedtak
Ringerike formannskap behandlet i møte 01.03.2004 sak 0037/04, Konsesjon til å drive og
inneha Hønefoss flyplass, Eggemoen - Høringsuttalelse.
Følgende vedtak ble fattet med 14 mot 1 stemme:
1. Ringerike formannskap anbefaler at Tronrud Engineering AS gis konsesjon for
Hønefoss flyplass, Eggemoen for en periode på 10 år.
2. Det forutsettes at det settes et tak på antall flybevegelser som er i samsvar med
grunnlaget for SINTEF rapport nr. STF40 F02016 datert 13.02.02.
3. Hvis det på et senere tidspunkt skulle bli aktuelt å utvide flystripa eller antall
flybevegelser forutsetter Ringerike formannskap at det utarbeides nye beregninger i
forbindelse med ny konsesjonsbehandling.
Det er i også startet opp en områdeplan som skal tilrettelegge for bruk av flyplassen og
områdene rundt. Denne saken anses ikke å være direkte relatert til søknaden om forlengelse
av konsesjon men har relevans i forhold til signalene som tidligere er gitt for kommunens
ønske om bruk av områdene.
I møte 17.01.2012 vedtok Formannskapet (sak 13/12) oppstart av områdeplan 367
"Eggemoen næring, industriområde og flyplass". I samme møte ble planprogrammet vedtatt
lagt på høring og offentlig ettersyn.
Formannskapet fastsatte planprogrammet for områdeplanen i møte 21.08.2012 sak 190/12.

Behov for informasjon og høringer
Det anses at forlengelse av dagens konsesjon ikke endrer nåværende situasjon på en slik
måte at det er behov for spesiell høring av saken.
Saken har vært omtalt i Ring Blad. Det har til dels blitt fremstilt som at saken omhandler en
ny tillatelse og ikke en videreføring av en allerede gitt konsesjon. Vurdering av støy som kan
skapes ved bruk av flyplassen innenfor gjeldende konsesjonen anses å være tilstrekkelig
vurdert da det forrige gang ble søkt om konsesjon.

Rådmannens vurdering
Rådmannen anser at forlenging av konsesjonen er fornuftig ut i fra gjeldende plan i området
og pågående områdeplan for å tilrettelegge for industri/næring med tilknytning til flyplassen.
Eggemoen utgjør et stort potensiale for næringsutvikling i regionen. Flyplassen er en viktig
del av området og gir området egenskaper som kan gi Eggemoen et konkurransefortrinn når
det gjelder å tiltrekke seg potensielle etablerere og skape en tydelig profil i området.
For å sikre en forsvarlig behandling av en eventuell søknad om endring eller utvidelse av
dagens konsesjon anbefaler rådmannen at administrasjonen gis i oppgave å annonsere og
legge slikt forslag direkte ut til offentlig ettersyn slik at innspill kan samles inn og vurderes
før kommunen fatter polisk vedtak i saken.

Vedlegg
Høringsbrev fornyelse av konsesjon, fra luftfartstilsynet, datert 21.02.2014
Eksisterende konsesjon
Vedtak om innstilling til konsesjon
Vedtak om oppstart av områdeplan
Vedtak om fastsettelse av planprogram

Lenker

Ringerike kommune, 22.04.2014

Tore Isaksen
rådmann
leder: Gunnar Hallsteinsen
saksbehandler: Lars Lindstøl

... Settinn saksutredningen,
vurderingenog saksdokumenteneoverdennelinja

SAKSFRAMLEGG
Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning
Formannskapet

Arkivsaksnr.: 14/1183-18

Arkiv: PLN 398

0605_398 STRANDGATA 1 - SHOWSCENE OG RESTAURANT
VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED DETALJREGULERING

Forslag til vedtak:
1. Ringerike kommune vedtar oppstart av 0605_398 detaljregulering for Strandgata 1.
2. Ved vedtak om oppstart av 0605_398 detaljregulering av Strandgata 1, tas det sikte
på å oppheve de deler av gjeldende plan nr. 64, kvartal 55 som vil erstattes av ny
plan. Ringerike kommune vedtar å legge søknad om oppstart av regulering for
Strandgata 1, datert 18.09.14 ut på høring og offentlig ettersyn.
3. Ved 1. gangs behandling av detaljreguleringen skal planbeskrivelse, med tilhørende
temautredninger, for planen foreligger, jf. Plan- og bygningsloven § 4-2.

Sammendrag
Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS har på vegner av grunneier og initiativtager Erik og Petter
Stokke samt To Be Announced AS og Hønefoss Lyd AS, søkt om oppstart for
detaljregulering for eiendom gnr. 317/298 med henblikk på å la oppføre showscene med
restaurant. Den nye showscenen skal bli et samlingssted for de evenement som gjennom
sommerhalvåret arrangeres for et stort publikum på Hønefoss sine utescener. Scenen vil kunne
være disponibel for tilsvarende arrangement året rundt og det fremgår fra initiativtagere at
tilbudet ikke skal konkurrere med andre kulturtilbud i byen, men gi et supplement.
Saken har vært ute på en forhåndshøring til regionale og kommunale myndigheter mellom
annen på grunn av tiltakenes beliggenhet som sentrumsnær og innenfor flomutsatt område.
Høringen har også lagt vekt på følgene som tiltak vil ha for eksisterende bebyggelse på
eiendommen; et eldre tømmerhus, det såkalte «Garveriet» trolig oppført siste kvartal 1800.
Denne bygning må i følge forslagstiller fjernes dersom showscene skal kunne oppføres etter
gjeldende planer. «Garveriet» er i Ringerike kommunes eget kulturminneregister registrert
med høy verneverdi, og ligger i et område som er foreslått til spesialområde for bevaring.
Det har ikke kommet opp noen forhold i forhåndsuttalelsene som tilsier at saken ikke kan
føres videre, dermed åpner Rådmann for at saken kan behandles som oppstartssak.

Bakgrunn
Ringerike kommune har mottatt søknad om ny detaljregulering for eiendom gnr. 317/298,
for å kunne etablere ny showscene og restaurant i Hønefoss. Forslagstiller for planen er
Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS. De som har utviklet ideen er To Be Announced AS og
Hønefoss Lyd AS, disse to selskapene skal sammen med investorer bygge ut og drifte stedet.
Hensikten med planarbeidet er å utvikle området Strandgata 1, som har en sentral plassering
i nær tilknytning til Gladtvet brygge, Nordre torv, Pottemakerbakken, Nordre Park samt den
nye gangbrua fra sørsiden. Tiltaket vil gi sentrale evenement i Hønefoss, et stabilt
tilholdssted der det i tillegg vil kunne genereres nye arbeidsplasser innenfor kulturbasert
næring og restaurantfag.
Kommunen mener at de foreløpige utredninger og skisser i saken, innsendt av forslagstiller
Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS, er tilstrekkelig på dette stadiet i planprosessen. I tillegg har
saken vært ute på en forhåndshøring hos regionale og kommunale myndigheter, og det har
heller ikke her kommet opp noen forhold som tilsier at saken ikke kan føres videre, se
vedlegg med kommentarer fra forslagstiller.

Beskrivelse av saken
Idéutviklerne og forslagstiller har gjennom mye forarbeid og kontakt med kulturinstitusjoner i
Ringerike kommune kommet frem til at det er behov for et samlingssted for de evenement som
gjennom sommerhalvåret arrangeres for et stort publikum på Hønefoss sine utescener. Nå
ønskes det å få en stabil drift der arrangementene kan flyttes innomhus. Scenen vil da også
kunne være disponibel for tilsvarende arrangement året rundt, og det fremgår fra initiativtagere
at tilbudet ikke skal konkurrere med andre kulturtilbud i byen, men gi et supplement.
Eiendommen eies av Erik og Petter Stokke. Og det er i dag to større næringsbygninger, samt et
eldre tømmerhus på eiendommen. Eiendommens bebyggelse utgjør i dag i underkant av 30 % av
oppgitt areal.
Tømmerhuset på eiendommen er fra omkring 4. kvartal 1800. Dette bygget har høy verneverdi
og området er foreslått som spesialområde bevaring. Det planlegges riving av eksisterende
tømmerbygg for å kunne la oppføre ny showscene med tilliggende restaurant.
Utviklingsavdelingen i Buskerud Fylkeskommune (BFK) og Fortidsminneforeningen er
informert om saken og har kommet med innspill. BFK ser at den ønskede bevaringen av
eksisterende tømmerhus er en utfordring som følge av at bygningen er i svært dårlig forfatning.
Forslagstiller og prosjektets konsulent fra Frydenlund og Høyer AS meddeler at dersom den
omsøkte showscenen skal realiseres må eksisterende tømmerbygning, som går under navnet
«Garveriet», fjernes. Ringerike kommune vil videre i planprosessen kreve en grundig utredning
om hvordan historien til bygningen kan formidles videre i form av f.eks gode
oppmålingstegninger/skisser/modell og at kanskje noe fra bygget kan representeres som et
minne i den nye foaje? Eller om bygningen kan ivaretas på annen måte.
Prosjektet til ikke komme i konflikt med eksisterende opparbeidet kommunal gangsti.
Prosjektet Showscenen er prosjektert til å skulle oppføres i nabogrense mot øst; grunneier på
eiendom gnr. 317/301 skal i følge forslagstiller stille seg positiv til tiltaket og skal ikke ha
motsetninger mot overskridelse av tillatt avstand til nabogrense. Dette skal dokumenteres og
sikres i en fremtidig byggesak.

Prosjektet skal tilpasses alle krav til universell utforming, både utvendig og innvendig. Viktig å
ta hensyn til at alle skal kunne delta – uavhengig av funksjonsnivå. Forslagstiller skal i en
fremtidig planbeskrivelse sikre en god og trygg adkomst, og en utforming av de fysiske
omgivelsene som bidrar til tilgjengelighet for alle.

Forholdet til overordnede planer
Området er i gjeldende kommuneplan for Ringerike kommune 2007 - 2019, vedtatt 30.08.07,
avsatt til Senterområde – nåværende.
Gjeldende reguleringsplan for området er nr. 64, kvartal 55. Aktuelt område er her regulert til
forretning/kontor, avsatt til spesialområde med antikvarisk, kulturell verdi.

 Grønn plakat; deler av området er angitt som område med meget stor verdi, dette må ses
til ved utforming av området ned mot elva.
 Kommunedelplan for gående og syklende. Gang og sykkelsti i utbyggingsområde skal
sikres.
 Energi- og klimaplan. Prosjektet skal utredes i tråd med gjeldende plan.
 Konsesjonsområde for fjernvarme. Fjernvarme er tilknyttet og skal benyttes til
prosjektet.
 Parkeringsforskriften. Det må gjøres en utredning omkring sikring av tilstrekkelig
parkering. Forslagstiller og grunneier meddeler at deres tilbud i stor grad tiltrekker seg
publikum som har tradisjon for å løse parkeringsproblematikken på en god måte; mange
gående og syklende. Besøkende kan parkere på betalingsplasser i sentrum og benytte seg
av gangbro, dersom man kommer fra sørsiden. Det vil likevel være behov for sikring av
noe parkering for m.a. ansatte og personer med nedsatt bevegelseshemming; handicapparkering bør utredes.
 Formingsveileder for Ringerike er ikke vedtatt. Ringerike kommune vil likevel ta
særskilt hensyn til estetikk i denne saken. Bebyggelse skal ta hensyn til eksisterende
bebyggelse i området.

Juridiske forhold
Naturmangfoldloven
De miljørettslige prinsippene §§ 8 – 12 i naturmangfoldloven, av 19.06.09, skal legges til
grunn som retningslinjer ved alle enkeltvedtak, herunder vedtak av reguleringsplaner. Det
skal i saksdokumentene redegjøres for hvordan disse er fulgt opp. Det skal fremgå hva slags
kunnskap om naturmangfold beslutningen bunner i. Det er søker som har hovedansvaret for
å fremskaffe kunnskapsgrunnlaget. Dersom kunnskapsgrunnlaget skulle vise deg å være
mangelfullt, skal tiltaket vurderes i henhold til føre – var- prinsippet. Man skal i saken innta
en økosystemtilnærming og samlet belastning av tiltak i området skal vurderes.

Utredningstema


Trafikk. Trafikksikkerhet for myke trafikanter, gang/ sykkelvei. Varetransport. Adgang
for personer med bevegelseshemming, mulighet for parkering innenfor planområde.























Støy. Tiltaket vil i den store sammenheng bli en forbedring med hensyn til i evenement
som skal arrangeres i den nye bygningen. Arrangementene som skal flyttes inn i den nye
bygningen har i stor grad, frem til i dag, foregått på utescener. Både miljørettet helsevern
samt
Fylkesmannen har påpekt forhold omkring støy, men stiller seg positive til tiltaket. Det
skal likevel gjøres en grundig utredning omkring støy.
Risiko- og sårbarhetsanalyse.
Vann og avløp. Vann til sprinkelanlegg må sikres. Det kreves/trengs to inntak når
sprinkelanlegg skal benyttes.
Lokal overvannshåndtering.
Skredfare: Det må leies geoteknisk ekspertise som vurderer hva det er behov for
grunnboringer og utredninger.
Flomfare: Det skal vises til flomsonekartlegging. Det skal foreligger en grundig
beskrivelse omkring tiltak som skal begrense omfang av skader i samband med flom.
Bebyggelsen skal utformes på en slik måte at bebyggelse kan tåle påkjenninger fra
fremtidig store vannmengder. Det skal bl.a. gjøres tilgjengelig alternativ evakueringsvei
mm.
Tiltaket skal vurderes i forhold til naturmangfoldloven §§ 8 – 12.
Grønnstruktur/eksisterende vegetasjon (Bevare, fjerne, tilpasse, ny?)
Landskapsbilde (nær-/ fjernvirkning, silhuett)
Radon
Forurensning i grunnen, hva har vært av virksomhet på eiendommen tidligere?
Konsekvenser for handelsbyen Hønefoss/ Hønefoss som bysentrum?
Utearealer.
Sol/skyggeanalyse.
Universell utforming.
Hensynssoner. Temautredning for kulturminner er på trappene, og skal innarbeides i
revidert kommuneplan i 2015. Dette er særs viktig i samband med utforming av ny
bebyggelse som skal ta hensyn til eksisterende tilgrensende bebyggelse og Nordre Torv
som helhet.
Finnes det gamle konflikter i området, potensielle nye konflikter?

Økonomiske forhold
Kommunen skal ikke bekoste utredninger i samband med den foreliggende søknad om
detaljregulering.
Det må lages en avtale som sikrer at To Be Announced AS og Hønefoss Lyd AS står
ansvarlig for å utarbeide og bekoste de utredninger som skal gjøres i henhold til
planbeskrivelsen.

Alternative løsninger
Alternativt forslag til vedtak:

1. Ringerike kommune vedtar ikke oppstart av 0605_398 detaljregulering for
Strandgata 1 nå.
2. Ringerike kommune vedtar ikke å legge søknad om oppstart av regulering for
Strandgata 1, datert 18.09.14 ut til offentlig ettersyn.

Rådmannens vurdering
Plantype og avgrensning
En detaljregulering brukes for å følge opp kommuneplanens arealdel, og eventuelt etter krav
fastsatt i en vedtatt områderegulering. Kommuneplanen har avsatt området til Senterområde
– Nåværende. Omsøkt plan er i tråd med gjeldende kommuneplan. Rådmann kan ikke se at
tiltakene er i konflikt med de overordnede reguleringsmessige forhold ved eiendommen.
Planens avgrensning vises på vedlagt kart.
Verneverdig bebyggelse
Eksisterende tømmerbygning på gnr. 317/298 er registrert med høy verneverdi. Gjeldende
kvartalsplan har avsatt området, med dets bebyggelse, til Spesialområde med antikvarisk og
kulturell verdi. Prosjektets konsulent fra Frydenlund og Høyer AS konkluderer i en
tilstandsvurdering av tømmerbygget at denne er i svært dårlig forfatning, og at denne må
fjernes dersom prosjektet showscene skal realiseres. Utviklingsavdelingen i Buskerud
Fylkeskomme har uttalt seg i forhåndshøring og meddeler der at de er klar over at bygningen
er i dårlig stand. De ønsker primært at tømmerbygningen blir restaurert og får en ny bruk.
I samtale med forslagstiller og ved en nærmere gjennomgang av tilstanden til bygningen ser
Rådmann at bygningens tilstand er svært dårlig og dette satt i sammenheng med prosjektert
bebyggelse ser Rådmann at det er vanskelig å la den vernede bebyggelsen bestå, dersom
showscenen skal oppføres. Det bes utover det om at det gjøres en grundig utredning om
hvordan historien til bygningen kan formidles videre i form av f.eks gode
oppmålingstegninger/skisser/modell og at kanskje noe fra bygget kan representeres som et
minne i den nye foaje? Eller om bygningen kan ivaretas på annen måte.
I tillegg kreves det fra Ringerike kommunes side en helhetlig og god vurdering av nye
elementer oppimot eksisterende bebyggelse, Strandgata 1b. Eksisterende bygning, som vil
ligge like øst for ny showscene, ble oppført rett etter 1900 som bakeri og har i Ringerike
kommunes kulturminneregister status som bygning med høy verneverdi. Det er dermed
svært viktig å ta nødvendige hensyn ved integrering og bruk av denne, samt hensyn ved
utforming av ny, inntil liggende bebyggelse.
Flom- og skredfare
Planområdet ligger ca. 4 meter over elvenivå. Gjeldende flomsonekart viser at område der
ny bebyggelse skal oppføres ligger innenfor både 100 og 200 årsflom. Det skal foreligge en
grundig beskrivelse omkring tiltak som skal begrense omfang av skader i samband med
flom. Bebyggelsen skal utformes på en slik måte at bebyggelse kan tåle påkjenninger fra
fremtidig store vannmengder. Det skal bl.a. gjøres tilgjengelig alternativ evakueringsvei
mm.

NVE har i sin forhåndsuttalelse også påpekt at det må gjøres grunnundersøkelser som
avdekker forekomster av leire i grunn. Dette er et krav som stilles og som må klareres i
samband med planbeskrivelse.
Eksisterende grøntstruktur / Idrett og friluftsliv
Omsøkt detaljregulering anses ikke å være i konflikt med målet i Ringerike kommune sin
Grønn plakat. Omsøkte tiltak anses ikke å være i konflikt med andre idrett- eller
friluftsinteresser.
Samferdsel og teknisk infrastruktur
God adkomst for ansatte samt sikker adkomst for brann- og redning og vareleveranse skal
sikres og beskrives i planbeskrivelse. Parkering og adkomst for besøkende og ansatte med
bevegelseshemming, samt særskilt hensyn til myke trafikanter, skal utredes i samband med
den videre planprosess. Forslagstiller har vist til løsninger for varetransport samt brann- og
redning. Eiendommen ligger strategiske til med hensyn til den nye kommunale gang- og
sykkeltrase og gangbro ved Hønefoss bro, adkomst for myke trafikanter er dermed godt
ivaretatt.
Forhold knyttet til teknisk infrastruktur, bland annet vann og avløp, overvann, og brannvann
må avklares i prosessen.
Støy
Showscenen etableres i hovedsak for å kunne ha en permanent scene for arrangement som
tidligere har foregått ute i det offentlige byrom. Forslagstiller mener at tiltaket vil forbedre
forholdene til lydforurensning for byens innbyggere. Bebyggelsen skal sikres tilstrekkelig
med hensyn til støy for tilgrensende eiendommer og nærområdet til den nye scenen.
Uteservering skal i følge initiativtakerne ikke overgå tillatt støynivå. Miljørettet helsevern
samt Fylkesmannen har påpekt i sine forhåndshøringer at disse krav skal sikres.
Samlet vurdering
Rådmannen har vurdert det helhetlige bilde av de omsøkte tiltak i detaljregulering for
Strandgata 1. Prosjektet er gjennomtenkt og spennende og vil kunne avlaste byens offentlige
rom mot støyforurensning i deler av sommerhalvåret. Arrangementene som ønskes flyttet
inn i den nye showscenen er svært populære og gode besøkstall tilsier at prosjektet vil kunne
fremme kulturlivet i byen med en annen dimensjon. Prosjektets utfordringer ligger i
hovedsak omkring hensyn til eksisterende bebyggelse og til flom- og skredproblematikk.
Disse forhold skal grundig utredes av forslagstiller i samband med en evt. fremtidig
planbeskrivelse. Rådmannens vurdering av de foreliggende utredninger tilsier at en
detaljregulering kan startes.

Vedlegg
Planavgrensningskart
Søknad om oppstart av detaljregulering, datert 18.09.14
Kommentarer til uttalelser fra forhåndshøring, datert 18.09.14

Lenker

Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De
foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for
papirutskrift.

Ringerike kommune, 17.11.2014

Tore Isaksen
rådmann
Enhetsleder: Heidi Skagnæs
leder areal- og byplanavdelingen: Grethe Tollefsen
saksbehandler: Mari Solheim Sandsund

Ringerike kommune
Miljø- og arealforvaltning
Areal- og byplankontoret
Postboks 123 Sentrum
3502 Hønefoss

Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS
Vågårdsveien 210
3516 Hønefoss
Tlf. 909 59283
Org nr. 997 275 675 MVA
bleifsen@online.no

Varsel om oppstart avregulering for ny showscene og restaurant i Hønefoss. Strandgata 1. Gnr 317/298.

Dato

18.9.2014
Deres ref.

Vi viser til denne saken og søknad om oppstart/forhåndshøring. Kommunen
har hatt den ute på forhåndshøring og vi har fått innspillene til vurdering.
Våre kommentarer følger som eget vedlegg. Ingen av innspillene var av en
slik art at en ikke kan få gjennom planprosessen med hensyntagen til innholdet der.
Da informasjonen i vår tidligere søknad og informasjonen for varsel om oppstart i praksis er lik, er denne henvendelsen omtrent uendret fra det vi tidligere
har sendt dere.
Området som bør varsles formelt er markert på kartet her:
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Ortofoto:

Eiere
Eiere av Strandgata 1, gnr.317, bnr.298, er Petter og Erik Stokke som har organisert dette som et sameie.
Idéskaperne
De som står bak idéen er To Be Announced Arrangementer AS. Dette selskapet står bak følgende arrangementer på Ringerike: Hønefossrevyen, Jailhouse rock, Rockefroskene, og O`jul med din glede. Det andre selskapet er:
Hønefoss Lyd AS. Sistnevnte selskap leverer lyd- og lystekniske tjenester lokalt og nasjonalt.
Det er disse to selskapene som sammen med investorer skal bygge ut og drifte
stedet.
Idé
Idéen om å utvikle/bygge ut Strandgata 1 mot fossen og elva kom da eierne så
hvor fantastisk flott området ble etter at Pottemakerbakken ble ferdig rustet
opp. I forbindelse med Nordre torv, Pottemakerbakken, Nordre park, Glatved
Brygge, og den nye gangbrua fra sørsiden, vil eiendommen Strandgaten 1, når
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all utbygging/rehabilitering er på plass, ha en unik plassering for en showscene og et riktig restaurantkonsept. Tilgjengeligheten blir optimal. Nærheten til
Fossen og elva vil også være med på å gjøre dette til en spektakulær plass i
byen.
Dagens situasjon.
Strandgata 1a og b leies i dag ut til både næringsvirksomhet og boliger. I tillegg finnes det en låve på eiendommen, som ikke er i bruk i dag. Dette på
grunn av at den er i en veldig dårlig forfatning. Den dårlige forfatningen er
også erkjent av Buskerud Fylkeskommune etter at vi i fellesskap har befart
det og som kommer frem i fylkeskommunens innspill til forhåndshøringen.
Bygningene sett fra brua:

Gjeldende planer
Kommuneplanen viser tomta som en del av senterområde med markering
«andre restriksjoner», som i dette tilfellet er at det er i et strøk med kulturhistorisk verneverdi.
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Gjeldende reguleringsplan er fra 1985 med siste endring i 1990, og viser området som forretningsområde med spesialområde antikvarisk, kulturell verdi:

Tiltaket.
Det vil bli søkt om å rive denne for å gjøre plass til et nybygg, som skal romme scene/sal/foajé/barer og garderober. Det er tenkt at dette nybygget skal
fungere sammen med underetasjen i Strandgata 1b som tidligere var et bakeri,
men som nå er tenkt som en restaurant. For å utnytte utearealene mot fossen
og elva vil bli vurdert uteservering og cafévirksomhet i dette området.
På neste side er vist foreløpige illustrasjoner om hvordan et bygg kan bli
seende ut, men det skal presiseres at bygningsuttrykket er noe en vil arbeide
videre med i planprosessen. De er derfor ikke bindende for det videre arbeidet
med det bygningsmessige uttrykket.
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Trafikk i området
Det er tenkt at all publikumsadgang skal skje i front mot elva via gangvegnettet.
Hovedaktiviteten for et slikt konsept vil foregå i all hovedsak etter kl.16:00 og
utover kvelden. Det er stor parkeringskapasitet på Tippen/Stormarkedet/ sentrumskvartalet på søndre side, i Torggt (v/Leiv Vidar) og ved Hønefoss skole
på Nordre side. Det legges derfor ikke opp til publikumsparkering på egen
eiendom.
All varelevering vil skje i fra Strandgata. Det er mulighet for å kjøre inn i
bakgård med laste/varebiler, samt at man kan svinge inn ved siden av Peppes
for av-/pålessing.
Det vil bli minimalt med støyplager fra dette prosjektet da det aller meste av
musikk/underholdningsvirksomhet blir avviklet innendørs i lyddempede lokaler. Det legges ikke opp til utendørs høyttaleranlegg.

Hensynet til annen kulturvirksomhet i Ringerike kommune
Ringeriksregionen har et flott kultursenter, derfor er det er viktig å presisere at
dette prosjektet ikke skal direkte konkurrere med dette. Dette prosjektet vil
ikke være berettiget til økonomisk støtte fra kommune, fylke og stat slik som
kultursenteret er, så man vil ikke etablere noen konkurransesituasjon på dette
området. Målet er at tiltaket kan berike kulturlivet i Ringeriksregionen.

Virkninger av planen.
Utfordringene for tiltaket vil være å få til et bygningsmessig uttrykk som passer inn på stedet med andre bygninger i området som har bevaringsverdi.
Det gamle tømmerhuset ser ut til å måtte rives, men bygget er i en svært dårlig (farlig) forfatning og har en oppsplittet og ufullstendig konstruksjon som
er modifisert mange ganger over lang tid. Selv om en skulle ønske et
vern/bevaring, så ville det bli en altfor utfordrende oppgave. Det ville heller
ikke være økonomisk overkommelig for en privat eier å bevare bygget, da det
ikke kan ha noen fornuftsmessig bruk med utgangspunkt i bevaring. Bygget
står av den grunn også tomt i dag. Men en er åpen for å flytte bygget dersom
noen ønsker å ta vare på det og at det får en god plassering i området ved elva.
Grunnforholdene er i hht NGU’s løsmassekart «Fyllmasser», som er en betegnelse på masser som er påvirket av menneskelig aktivitet. Der er ikke markert leire eller kvikkleire her, og det er etter vår lokale kunnskap liten sjanse
for å finne det. Områdene rundt er bebygd uten at det er oppdaget vanskeligheter, så grunnforholdene må derfor anses å være alminnelig gode. Forventelig er det heller ikke langt ned til fjell. Pga tenkelig ekstrem flom vil en måtte
fundamentere et nytt bygg slik at masser ikke kan vaskes vekk eller påvirke
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stabiliteten ved en slik flom. Følgene av en eventuell flom vil måtte hensyntas
i prosjekteringen, slik at bygget ikke får varige skader.
Planområdet ligger ca 4 m over elvenivået og er derfor ikke spesielt flomutsatt. I helt ekstreme situasjoner kan en ikke se bort ifra at dette, men det bør
ikke forhindre bygging her.
Det forventes ikke at området er spesielt verdifullt mht biologisk mangfold
eller naturkvaliteter. Til det er området for preget av menneskelig virksomhet.
Området har offentlige vann- og avløpssystem, og så langt en veit har disse
nok kapasitet og vanntrykk for å betjene utbyggingene.
Planområdet ligger innenfor konsesjonsområdet for fjernvarme, og slik oppvarming vil bli vurdert.

Planen.
Innholdet i planen vil følge standard innhold for detaljplaner.
De viktigste tema i denne planen anser vil være bygningsmessig uttrykk,
landskap og trafikk. Graden av utredninger vil variere.
Dette bør bli en detaljplan, men uten krav om konsekvensutredning da tiltaket
ikke kommer inn under noen av kategoriene i Forskrift om konsekvensutredninger (vedleggene I eller II).
Det vil bli utarbeidet en standard ROS-analyse.
Vi foreslår at varslingsområdet blir eiendomsgrensene.
Planloven åpner for å behandle byggesøknad og reguleringsplan parallelt. Det
er aktuelt i dette tilfellet.

Konklusjon
Vi ber derfor at kommunene med det aller første varsler formell oppstart av
planarbeidet.

Med vennlig hilsen

Bjørn Leifsen
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Siv.ing Bjørn Leifsen As
Hfs. , 18.9.2014
STRANDGATA 1 HØNEFOSS. SHOWSCENE OG RESTAURANT. INNSPILL TIL
FORHÅNDSHØRING.
Kommunen har hatt saken på forhåndshøring, og det er kommet følgende innspill:
Statens vegvesen. Brev av 07.7.2014.
Positive. Ingen innvendinger. Sette lys på myke trafikanter.
Kommentar:
Dette blir en naturlig del av planbeskrivelsen.
Fylkesmannen i Buskerud. Brev av 11.8.2014.
Generelt brev i slike saker. Det må legges vekt på trafikksikkerhet, klima og energi
(fjernvarme), bygningsestetikk og landskap, naturmangfold, grønnstruktur, barn og unge,
vassdrag, støy (fra driften) og universell utforming.
Kommentar:
Temaene vil bli omtalt i beskrivelsen, i varierende grad.
Ringerike kommune. Kommuneoverlegen. Brev av 01.9.2014.
Advarer mot støy fra utendørs musikkanlegg. Ønsker universell utforming. Tiltaket
meldingspliktig i hht Forskrift om miljørettet helsevern §14.
Kommentar:
Omtales/utredes.
Buskerud Fylkeskommune. Utviklingsavdelingen. Brev av 01.9.2014.
Bygningen garveriet er markert med «høy verneverdi», med forslag om «spesialområde
bevaring». BFK er positive til ny bruk. Ønsker at tømmerbygningen primært blir restaurert,
med klar over at den er i dårlig stand. Ønsker som kommunen at bevaring blir utredet, og at
ny bebyggelse blir godt tilpasset eksisterende bygningsmiljø. Planområdet bør fortsatt være
«hensynsområde bevaring».
Ingen kjente automatisk fredede kulturminner.

Kommentar:
Forholdet til bevaring vil bli grundig dokumentert og vurdert, men det er vanskelig å se at
bevaring på eksisterende tomt blir mulig. Bygningsmessig tilpasning til eksisterende bygg blir
kanskje det viktigste å oppnå.
NVE. Mail m/vedlegg av 03.9.2014.
Det kan være kvikkleire i grunnen, selv om toppmassene er fyllmasser. Dette bør undersøkes.
Flom må utredes mer konkret mht om vannlinja fra øverste tverrprofil i gjeldende
flomsonekart også kan benyttes her. Som en del av planarbeidet bør den reelle faren for flom
og skred være vurdert.
Kommentar:
Strategien her bør være å ta høyde for at bygget må kunne tåle en helt ekstrem flomsituasjon,
selv om det normalt er meget god margin til flomhøyder i overskuelige tidsrammer.

SAKSFRAMLEGG
Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning
Formannskapet
Kommunestyret

Arkivsaksnr.: 14/2886-1

Arkiv:

Regional Forvaltningsplan for Vannregion Vest-Viken - Høring

Forslag til vedtak:
1. Steinsfjordutvalges anbefaling til høringsuttalelse godkjennes og sendes til
vannregionmyndigheten i Vest-Viken ved Buskerud Fylkeskommune

Sammendrag
Vannregionmyndigheten for Vannregionen Vest-Viken har sendt forslag til regional
forvaltningsplan og tiltaksanalyse på høring med frist 31.12.2014.
Ringerike og Hole kommuner har jobbet sammen med høringsuttalelsen gjennom
behandling i Steinsfjordutvalget som består av folkevalgte representanter fra begge
kommuner. Rådmannen anbefaler å vedta Steinsfjordutvalgets anbefaling til høringsuttalelse
(se vedlegg 1).

Bakgrunn
Ringerike og Hole kommuner har jobbet sammen med høringsuttalelsen gjennom
behandling i Steinsfjordutvalget som består av folkevalgte representanter fra begge
kommuner.
Folkevalgte representanter i Steinsfjordutvalget:
Kjell B. Hansen, AP
Ole Johan Andersen, H
Arne Broberg, H
Per R. Berger, H
Jørn Øverby, Frp
Kari Strande, SV

Ringerike
Ringerike
Ringerike
Hole
Hole
Hole

Beskrivelse av saken
Rammedirektivet for vann (Vanndirektivet) som ble vedtatt i 2000 er et av de viktigste
miljødirektivene til EU. Den regionale vannforvaltningsplanen for vannforvaltning er utløst
av forpliktelsen etter EØS‐avtalen og Norges innlemmelse av EUs vanndirektiv gjennom
vannforskriften. Vannforskriften er hjemlet i forurensningsloven, plan‐ og bygningsloven og
vannressursloven.

Hovedmålet i direktivet er å sikre god miljøtilstand (tilnærma naturtilstand) i vann, både
vassdrag, grunnvann og kystvann. Miljømåla skal være konkrete og målbare. Forvaltninga
av vann skal være helhetlig fra fjord til fjell, samordna på tvers av sektorer, systematisk og
kunnskapsbasert. Det skal legges til rette for bred medvirkning. For å nå dette målet er
landet delt inn i vannregioner etter hovedvassdragene. Ringerike har hovedsakelig arealer i
Vannområde Valdres og Tyrifjorden, i tillegg til mindre arealer i Indre Oslofjord Vest,
Bekkelagsbassenget og Randsfjorden. Hole kommune har hovedsakelig arealer i
Vannområde Tyrifjorden, i tillegg til Bekkelagsbassenget og Indre Oslofjord Vest.
Vannområdene har lagd lokale tiltaksanalyser for vannet i området, noe som er
grunnlagsdokument til det nå foreliggende forslag til regional forvaltningsplan og
tiltaksanalyse.
Styrings,- arbeids,- og referansegruppa, samt adminstrasjonen i Ringerike og Hole
kommuner har deltatt i utarbeidingen av regional plan for vannforvaltning i vannregion
Vest- Viken. Dette er gjort ved arbeid med lokale tiltaksanalyser inndelt i vannområder.
Hole og Ringerike kommuner er en del av Tyrifjorden vannområde og har bistått i
kartleggingarbeidet av de lokale vannforekomstene i vannområdet.
Fylkesutvalgene i Telemark, Vestfold, Buskerud, Oppland, Aust-Agder, Hordaland og
Akershus fylkeskommuner, samt fylkesrådmannen i Sogn og Fjordane fylkeskommune, har
vedtatt å legge forslag til Regional plan for vannforvaltning i vannregion Vest-Viken 20162021 ut til høring og offentlig ettersyn. Regional vannforvaltningsplan vedtas som en
regional plan etter plan‐ og bygningsloven § 8‐4 med de særregler som følger av
vannforskriften.
Høring og offentlig ettersyn er f.o.m. 1. juli t.o.m. 31. desember 2014.
Beskrivelse av høringsdokumentene
Vår vassdrags- og kystnatur er en ressurs av stor betydning for verdiskaping,
næringsutvikling, folkehelse, rekreasjon og naturmangfoldet. Planforslaget tar for seg
hvordan vannregionen mener målet om en bærekraftig forvaltning av vannressurser bør
løses.
Plandokumentene foreslår miljømål for elver, bekker, innsjøer, kystvann og grunnvann og
legger føringer for når miljømålene skal nås, henholdsvis innenfor planperioden 2016-2021,
eller utsettes til senere planperioder (2022-2027 eller 2028-2033). For å nå miljømålene
forslås tiltak for å forebygge, forbedre og/ eller gjenopprette miljøtilstanden der det er
nødvendig. Tiltakene skal være operative innen utgangen av 2018 og iverksettes av
ansvarlig sektormyndighet. Det foreslås overvåking som må iverksettes for ytterligere å
kartlegge miljøtilstand, samt overvåke effekten av tiltak. Den regionale planen skal følges
opp gjennom årlige handlingsprogrammer.
Planen gir regionale og statlige føringer til kommunene, regionale og statlige organer og
skal bidra til å samordne og gi retningslinjer for arealbruken på tvers av kommune- og
fylkesgrensene. Dersom retningslinjene fravikes, gir dette grunnlag for å fremme innsigelse
etter plan- og bygningsloven.
Siden både Hole og Ringerike kommune har hovedarealet sitt innenfor Vannregionen Vest-

Viken begrenser saksfremlegget seg til forslag til plan for denne vannregionen.
Dokumentene til vannregionen Glomma er bygd opp på samme måte. Utfordringer i
områder under Vannregionen Glomma er små for begge kommuner i.o.m at det meste av
arealet er hytteområder med lav standard (Marka).
Høringsdokumentene består av fire deler:
 Regional plan (del I: planbeskrivele og planrapport, del II: Vannområdene i
vannregionen)
 Regional tiltaksplan
 Regionalt overvåkningsprogram
 Handlingsprogram
De ulike dokumentene omtales kort under:
1. Forslag til regional plan for vannforvaltning i vannregion Vest- Viken 20162021
Hensikten med planen er å gi en framstilling av hvordan vannmiljøet og vannressursene skal
forvaltes i et langsiktig perspektiv. Planen gir regionale og statlige føringer til kommunene,
regionale og statlige organer. Dersom retningslinjene fravikes, gir dette grunnlag for å
fremme innsigelser etter plan- og bygningsloven.
2. Forslag til regionalt tiltaksprogram
Regionalt tiltaksprogram gir en overordnet oversikt over alle foreslåtte tiltak som må
gjennomføres for å oppnå god tilstand i vannforekomstene innen 2021. Tiltakene beskrevet i
tiltaksprogrammet skal være operative senest 3 år etter at tiltaksprogrammet er vedtatt, og
miljømålet for vannforekomsten skal være oppnådd innen 6 år etter at forvaltningsplanene
trer i kraft.
3. Forslag til regionalt overvåkningsprogram i vannregion Vest- Viken 2016-2021
Overvåkningsprogrammet skal danne grunnlaget for overvåkning av tiltak som skal
gjennomføres i vannregionen i perioden 2016-2021.
Programmet peker på vannforekomster hvor en må undersøke miljøtilstanden nærmere for å
avklare behov for tiltak. Programmet omhandler også basisovervåkning, samt overvåkning
påleagt gjennom tillatelser og konsesjoner.
4. Forslag til handlingsprogram Vest- Viken 2016
Handlingsprogrammet gir en vurdering av hva for oppfølging planen krever.
Handlingsprogrammet anslår ressursbehovet og utpeker ansvarlig organ og
samarbeidspartnere for gjennomføring av planen. Det er Fylkestinger som vedtar
handlingsprogrammet og har ansvar for årlig rullering.
Om tiltakene
I vannregionen er 1544 vannforekomster i risiko for ikke å ha god miljøtilstand i 2021.
Regional plan legger til grunn at miljømålet god økologisk tilstand nås i 1086
vannforekomster og godt økologisk potensiale (best mulig tilstand i vannforekomster med

meget store fysiske endringer på grunn av samfunnsnyttige formål) nås i 320 modifiserte
vannforekomster innen utgangen av 2021.
Regionalt tiltaksprogram gir en overordnet oversikt over alle foreslåtte tiltak som må
gjennomføres for å oppnå god tilstand i vannforekomstene innen 2021.
Tiltakene beskrevet i tiltaksprogrammet skal være operative senest 3 år etter at
tiltaksprogrammet er vedtatt, og miljømålet for vannforekomstene skal være oppnådd innen
6 år etter at forvaltningsplanen trer i kraft. Tiltakene skal følges opp sektorvis av den enkelte
sektormyndighet. Tiltaksprogrammet gir en overordnet prioritering som kan danne grunnlag
for mer detaljert planlegging fra de enkelte tiltaksansvarlige. Detaljnivået i
tiltaksprogrammet foregriper ikke saksbehandlingen. Videre saksbehandling skal foreta
avklaringer og konkrete vurderinger av fordeler og ulemper ved de enkelte tiltak før endelig
beslutning om tiltaksgjennomføring tas.
Tiltaksprogrammet er basert på de lokale tiltaksanalysene i vannområdene.
Sektormyndigheter, fylkeskommuner og kommuner har utredet forslag til tiltak innenfor
sine ansvarsområder, samt utredet premissene for fastsettelse av miljømål. De lokale
tiltaksanalysene utgjør hovedgrunnlaget for regional plan slik det er forutsatt i fastsatt
planprogram.
Vurderingen av tiltakene er delvis på et så overordnet nivå at vurdering av kostandene blir
svært usikre. Alle foreslåtte tiltak i regionalt tiltaksprogram skal følges opp av den enkelte
sektormyndighet. Nærmere vurdering av tiltakene, vedtak om gjennomføring innen
kommunal sektor og hos sektormyndighetene for øvrig, vil avklare kostnadene. I mangel av
gode kost-nytte vurderinger knyttet til de fleste foreslåtte tiltak, er det viktig å få frem en
kvalitativ vurdering av hva som er nytten ved gjennomføring av tiltakene som er foreslått i
tiltaksprogrammet.
De viktigste tiltaksgruppene for vannregionen er;
- Problemkartlegging og overvåking
- Tiltak som reduserer forurensningsbelastning
- Habitatforbedrende tiltak
Problemkartlegging er et viktig tiltak for å avgjøre den økologiske tilstanden i en
vannforekomst der den er usikker. Problemkartleggingen kan bidra til å redusere behov for
miljøforbedrende tiltak. Det foreslås problemkartlegging i 13 % av vannforekomstene i
vannregionen.
Tiltak som reduserer forurensningsbelastningen til vassdragene og kystvannet er de mest
omfattende tiltakene som foreslås i tiltaksprogrammet. Disse tiltakene bidrar spesielt til å
forbedre bruksverdien av vann for oss mennesker, slik som:
- Mer fornøyde beboere og trygge oppvekstsvilkår for barns lek
- Økt verdi for friluftslivet og bruk av vann til rekreasjonsformål (bading, fritidsbåt)
- Økt verdi for reiselivet
- Økt biologisk mangfold
- Tryggere bruk av vann til formål som næringsmiddel, drikkevann og vanningsvann
- Fisk og sjømat kan spises uten fare for inntak av miljøgifter
Tiltak som forbedrer de fysiske og biologiske forholdene for vannlevende arter i vassdrag og

fjordene bidrar primært til å forbedre gyte- og oppvekstområder for disse artene. Behov for
habitatforbedrende tiltak er i hovedsak foreslått i vassdrag med fysiske inngrep, men også
skjøtselstiltak langs vassdragene er viktige for å bedre leveområdene. Nytten av disse kan
være:
- Mer fisk i vassdragene
- Økt biologisk mangfold
- Økt fritidsfiske og friluftsliv i og langs vassdragene
- Opplevelser for reiselivet
Tiltaksrettet overvåkning settes inn for å dokumentere effekten av tiltakene. Det foreslås
tiltaksrettet overvåkning i 1010 vannforekomster til en foreløpig beregnet årlig kostnad på
22 824 034 millioner kroner.
Det foreslås nærmere 4000 tiltak i tiltaksprogrammet. Basert på antall foreslåtte tiltak
berører disse i all hovedsak kommunene som sektormyndighet. Antall foreslåtte tiltak
fordelt på sektormyndighetene i vannregionen er (flere sektormyndigheter kan være
ansvarlige for et tiltak):
- Kommunene: 2.446
- Fylkesmennene: 1.222
- NVE: 336
- Fylkeskommunene : 215
- Statens landbruksforvaltning: 137
- Miljødirektoratet: 50
- Vegdirektoratet: 49
- Kystverket: 7
Regionalt tiltaksprogram setter ikke direkte krav om rekkefølge av tiltak. I mange
vannforekomster er det nødvendig å vurdere rekkefølgen av tiltakene for ikke å risikere å
sette i gang tiltak som ikke er nødvendige eller ikke har tilstrekkelig nytteverdi for
samfunnet.
I vassdrag som brukes som resipient for avløpsanlegg eller som har stor næringsbelastning
og større fysiske inngrep, må tiltakene ses i sammenheng. Spesielt i vassdrag uten
minstevannføring og med behov for tiltak som reduserer forurensningsbelastningen fra
eksisterende restutslipp fra avløpsrenseanlegg, må tiltak for økt minstevannføring vurderes
samtidig med at vassdragets nødvendige resipientkapasitet er avklart for å definere krav til
rensegrad.
For enkelte sektorer vil det viktigste grepet være å ta i bruk de virkemidlene som allerede
finnes. Mange av tiltakene som presenteres i tiltaksprogrammet kan gjennomføres med
eksisterendevirkemidler gjennom f.eks. forurensingsloven, naturmangfoldloven,
vannressursloven og plan- og bygningsloven, samt tilhørende forskrifter. Det er behov for
nye eller bedre virkemidler på flere områder dersom vi skal nå miljømålet innen 2021. Det
vil være opp til sektormyndighetene å fatte vedtak innenfor eget regelverk og utarbeide nye
virkemidler for sitt sektorområde. Vannregionen foreslår behov for nye virkemidler eller
forbedring av virkemidlene på områdene innen:
- Kunnskap og samarbeid
- Saksbehandling av ny aktivitet og nye inngrep
- Vassdrag regulert til vannkraftformål

-

Jordbruket
Avløp og overvann
Opprydding i forurensede sedimenter
Naturmangfold

Vi er allerede i gang med tiltakene:
Begge kommunene er allerede godt i gang med flere tiltak som er nevnt i regional
planprogram:
Ringerike:
- Strategisk tilsyn og opprydding i spredte avløp (pr dags dato gjennomført på ca 150
eiendommer)
- Avkloakkering av Steinsfjordens nedbørsfelt (Åsa mm) er under prosjektering.
- Anleggsoppstart forventes i løpet av 2015
- Rehabilitering av Ringmoen rensenalegg gjennomført i 2014
- Avkloakkering og rehabilitering av renseanlegget i Nes i Ådal¨'
- Oppfølging og drift av fangdammer
- Kontinuerlig overvåkning av vannkvalitet
Hole:
- Avkloakkering av Steinsfjordens nedbørsfelt er under prosjektering. Anleggsoppstart
forventes i løpet av 2015.
- Overvåking og kontroll av utslipp fra grønnsaksproduksjon i regi av Fylkesmanenn i
Buskerud som forurensningsmyndighet.
- Oppfølging og drift av fangdammer
- Kontinuerlig overvåkning av vannkvalitet

Økonomiske forhold
Regional plan for vannforvaltning vil ikke ha innvirkning på budsjett 2015. Men arbeidet
med vannforskriften skal gjennomsyre alle vedtak kommunen gjør og vil dermed ha
innvirkninger på tiltak og vedtak, spesielt når det gjelder teknisk sektor.

Alternative løsninger
Siden forslag til høringsuttalelse er et resultat av politisk arbeid i Steinsfjordutvalget har
ikke rådmannen utarbeidet noe alternativt vedtak.

Rådmannens vurdering
Vedlagt høringsuttalelse, til Regional plan for vannforvalting vedtas, og sendes
vannregionmyndigheten i vannregion Vest-Viken v/Buskerud fylkeskommune.

Vedlegg
1. Høringsuttalelse til Regional plan for vannforvaltning, vannregion Vest - Viken, fra
Ringerike og Hole kommuner
2. Vannforekomst med ønske om utsatt frist
3. Kart vannområde Tyrifjorden

Lenker
Lenke til høringsdokumentene:
http://www.vannportalen.no/hoved.aspx?m=36293&amid=3650524&fm_site=31134
Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De
foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for
papirutskrift.

Ringerike kommune, 17.11.2014

Tore Isaksen
rådmann
leder: Heidi Skagnæs
saksbehandler: Astrid Ehrlinger

RINGERIKE KOMMUNE

Høringsuttalelse til Regional plan for vannforvaltning, vannregion Vest –
Viken, fra Ringerike og Hole kommuner
Ringerike og Hole kommuner mener det har blitt gjort et omfattende arbeid med å kartlegge,
karakterisere og foreslå tiltak for at man i fremtiden skal kunne nå målet om minimum god
økologisk kvalitet. Under følger merknader/betraktninger knyttet til de ulike
plandokumentene oppdelt etter spørsmålene som er stilt i høringsbrevet:
1. Er det eksisterende kunnskap som ikke er beskrevet/ lagt til grunn?
Gjennom arbeidet med den lokale tiltaksanalysen har det blitt gjort en stor jobb med å
frembringe og sammenstille eksisterende kunnskap, samt innhente ny kunnskap
gjennom overvåkning. Vi er av den oppfatning at den lokale tiltaksanalysen som er
gjort er et godt nok grunnlag til å kunne iverksette en rekke av de tiltakene som er
foreslått. De fleste "problemområdene" var sågar godt kjent før arbeidet med EU`svanndirektiv ble igangsatt.
Vi er ikke kjent med om det foreligger eksisterende kunnskap som ikke er lagt til
grunn for den lokale tiltaksanalysen.
2. Er planen realistisk med hensyn til gjennomføring - når vi miljømålene for
vannforekomstene med de foreslåtte tiltakene innen fristen? Er det forslag til
andre tiltak?


Det legges opp til at målene for god økologisk vannkvalitet skal være nådd
innenfor planperioden 2016-2021. Med tanke på at det fremover må gjøres en jobb
med å få på plass en operativ organisering, implementering i ulike sektorer,
gjennomføring av tiltak, samt oppnå en respons på de ulike tiltakene virker det
urealistisk å ha fullstendig måloppnåelse innen 2021.



Kommunenes økonomiske situasjon gir i praksis ikke rammevilkår for å kunne
sette i gang alle tiltak innen 3 år. Kommunene blir derfor nødt til å prioritere blant
tiltakene å tilpasse aktiviteten en realistisk gjennomføringsmulighet både når det
gjelder kompetanse, kapasitet og økonomiske ressurser.



Kommunene står ansvarlig for en svært stor andel av tiltakene. Tiltak som ikke
ligger innenfor kommunens myndighetsområde vil også i praksis belaste
kommunen med et koordinerings- og organiseringsansvar. Det er derfor viktig at
disse forpliktelsene følges av midler fra vannregionmyndigheten.



Måloppnåelse er avhengig av faktorer utenfor kommunenes påvirkningskraft:

1

o Gjennomføring av tiltak tar tid. Et godt eksempel her er spredte avløp. I
Ringerike og Hole kommune er det i dag til sammen ca 5500 spredte
avløpsanlegg. Per dags dato er det så få aktører på markedet at
prosjektering og gjennomføring av opprydding ikke er mulig å få til i løpet
av 6 år.
o Ukjent status og tiltak: I flere vannforekomster er det fortsatt ikke nok
kunnskap om hvilke tiltak som vil ha effekt på vannkvaliteten.
o Mange tiltak er avhengig av samarbeid mellom flere kommuner, fagetater
og innbyggerne. Slike samarbeid kan være svært tid- og ressurskrevende.


Ringerike og Hole kommuner foreslår at det åpnes for at vannforekomster kan
prioriteres, og at nedprioriterte vannforekomster får utsatt frist for å oppnå god
økologisk kvalitet. I vedlegg 1 finnes listen over vannforekomster Ringerike og
Hole kommune mener det er usikkert om god vannkvalitet oppnås innen 2021.

3. Er det behov for strengere miljømål i særskilte vannforekomster og/ eller
nedbørfelt?
Ringerike og Hole kommuner kjenner ikke til noe vannforekomst/nedbørsfelt som bør
ha strengere miljømål.
4. Er det samsvar med de foreslåtte prioriteringene og øvrige samfunnsmål? - gir
forslag til plan et godt grunnlag for kommunenes og sektormyndighetenes
prioriteringer og avveininger?


Flere av vassdragene i kommunene (bla Tyrifjorden og Steinsfjorden) har stor
betydning for friluftsliv og rekreasjon. Det er viktig at hensyn til vannkvalitet ikke
blir til hinder for tilrettelegging og bruk for friluftsliv og rekreasjon.



Ringerike og Hole kommunenr er i fellesskap i gang med å utarbeide
Kommuneldeplan for Steinsfjorden og Kroksund. Planen har som hovedmål å
legge et godt grunnlag for sameksistens mellom naturverdiene og befolkningens
bruk av området i et lansiktig perspektiv. Et av delmålene i kommunedelplanen er
at et vern ikke skal bli til hinder for forbedring og opprettholdelse av
vannkvaliteten.



Plandokumentene slik de nå foreligger er så omfattende at det kan bli uhåndterbart
å innarbeide i den kommunale saksbehandlingen. Det må utarbeides en form for
oppsummeringsdokument som er mer anvendelig. Det bør her komme tydelig frem
hvordan de ulike sektorene blir berørt av vanndirektivet, og hvordan det må jobbes
for at man skal bidra til å nå målene. Det bør ses på muligheten for å utarbeide en
veileder til hvordan man i praksis kan implementere vannmiljøtenkning i
kommunale planer (kommune- og reguleringsplaner, VA- planer, jord- og
skogbruksplaner m.m)



Ringeriksregionene er inne i en periode med flere større samferdselsprosjekter, slik
som ny E16 og utbygging av Ringeriksbanen. Gjennomføring av disse prosjektene
vil mest sannsynlig følges av en befolkningsvekst.
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Prinsippet om at forurenser betaler må gjelde i denne sammenhengen , slik at
sektormyndigheten som eier prosjektene, blir ansvarlig for gjennomføring av tiltak
i regional tiltaksplan for området.


Tiltak kan ha motstridende effekt. Eksempelet er igjen opprydding i spredte avløp.
Avkloakkering av et område gjennom kommunalt nett kan før til større belastning
på en annen vannforekomst.

5. Hvilke nye eller forbedrede virkemidler er det behov for?
Bare innenfor vannregion Vest- Viken er det antatt en årlig kostnad på ca. 30 mill. for
overvåkning av vannforekomstene. Det er viktig at det blir satt av midler til
overvåkning, men det er vel så viktig at det blir satt av tilstrekkelig midler slik at det
blir gjennomført tiltak man i dag vet at fungerer.
Frem til nå har tilskuddsmidler fra Vannregionmyndighet og Fylkesmannsembede
vært lite forutsigbare fra år til år. Det har vært usikkert hva midlene skal benyttes til og
hvem som skal koordinere bruken av de. Det foreslås at eventuelle tilskudd tildeles
vannområdene etter størrelse/antall vannforekomster med modert-svært dårlig tilstand.
Samtidig bør tilskuddsfordelingen bli mer forutsigbar flere år fremover, slik at
Vannområdet vet hvilke midler de kan rå med.
I tillegg til at vi vil påpeke at eksisterende midler videreføres vil vi foreslå følgende,
nye virkemidler:
a. Øremerkede midler til personell som skal jobbe med vannforvaltning i
kommunene
b. Tilskuddsmidler til private husholdninger med stram økonomi til opprusting av
private renseanlegg. Dette kan f.eks gjøres gjennom eksisterende kanaler slik
som Husbanken.
6. Hvordan bør vannregionen være organisert på regionalt nivå og i vannområder
slik at vi får til en helhetlig vannforvaltning?


Fremtidig organisering er avgjørende for måloppnåelse. Organiseringen hittil har vært
svært uforutsigbar. Hvert vannområde har helt egne tøyler når det gjelder
sammenstilling av arbeidsgrupper, prosjektgrupper og styringsgrupper. Dette har ført
til en blanding av politiske og administrative utvalg. I og med at
vannområdeavgrensningen ikke følger administrative grenser har kommuner som er
del av flere vannområder måtte gå gjennom samme arbeid flere ganger og under
forskjellig organisering. Dette har vært lite effektiv og tungvint.



Ringerike og Hole kommuner mener at en hensiktsmessig organisering i fremtiden er
at hver kommune har et utvalg som koordinerer arbeidet i de vannområdene som er
viktigst for kommunen.



I flere vannområder, derunder Tyrifjorden vannområdet ble prosjektledere stillingen
avviklet før det var på plass en ny person til å koordinere det videre arbeidet. Dette har
ikke vært heldig, men har bidratt til å synliggjøre behov for å ha en dedikerte personer
til å drive arbeidet med vannforvaltning i kommunene videre. Det må avsettes en
stillingsprosent i kommunen som skal være dedikert til oppgavene med
vannforvaltningsspørsmål.
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Organisering på vannområde- og vannregionnivå må avklares omgående etter at
høringsperioden er avsluttet.

I tillegg til spørsmålene som stilles i høringsbrevet ønsker Ringerike og Hole kommuner å
tilføre følgende punkt:
Vann- nett som arbeidsverktøy


De elektroniske verktøyene som foreligger i dag forutsetter for mye fagkunnskap.
Vannforskriftsarbeidet skal implementeres i alle kommunale fagområder. Det er
derfor nødvendig at det lages en mer anvendelige saksbehandlerløsninger, som kan
håndteres og forstås av saksbehandlere med lav kompetanse på de fagområder som
er knyttet til vannforvaltning.

Informasjonsmateriell


Det bør utarbeides informasjonsmateriell til skoler og publikum forøvrig om det
pågående arbeidet med vannforvaltning og hvilke betydning vann har for
samfunnet. Dette kan legges inn som en del av
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Vedlegg 2
Vannforekomster som det søkes utsatt frist for oppnåelse av god vannkvalitet i Hole og Ringerike
kommuner (bare tiltak der kommunen står som ansvarlig for gjennomføring)
Vannforekomst
ID
012-2485-r

Vannforekomstnavn Vannområde

Kommune

Begrunnelse

Langdaltjernbeken

Tyrifjorden

Ringerike

012-602-L

Væleren

Tyrifjorden

Ringerike

012-522-1-L

Steinsfjorden

Tyrifjorden

Ringerike, Hole

Diffus avrenning
fra opphørt
gruvedrift.
Uavklart hvilke
tiltak som skal til
for å løse
utfordringen.
Diffus avrenning
fra opphørt
gruvedrift
(tunmetaller).
Uavklart hvilke
tiltak som skal til
for å løse
utfordringen.
Vannforekomsten
er i bruk som
drikkevannskilde i
dag uten
problemer.
Uavklart hvilke
tiltak som skal til
for å løse
utfordringen med
oppblomstring av
blågrønnalger.

SAKSFRAMLEGG
Formannskapet
Kommunestyret

Arkivsaksnr.: 14/1705-5

Arkiv: Q14

Forlengelse av Harald Harådesgate ned til Benterud

Forslag til vedtak:
Benterud utbygging gis kommunestyrets fullmakt til å gjennomføre ekspropriasjon av
nødvendig grunnarealer til etablering av veier i henhold til reguleringsplan nr. 311
«Boligområde på Benterud» på vegne av Ringerike kommune. Fullmakt til ekspropriasjon
gis med hjemmel i plan- og bygningslovens § 16-5.

Sammendrag
Innledning / bakgrunn
Reguleringsplan nr. 311 «boligområde på Benterud» ble vedtatt av kommunestyret i sak
50/06, 4. mai 2006.
Det foreligger en egen utbyggingsavtale mellom Ringerike kommune og Benterud
utbygging for utbyggingen av infrastruktur i reguleringsplanområdet, signert 4. september
2013.
Utvikler av området, Benterud utbygging, er ansvarlig for å gjennomføre grunnerverv og
utviklingen av infrastruktur følge punkt 4 i utbyggingsavtalen.
Benterud utbygging AS hevder at de gjennom gjentatte møter og dialog med Eikli borettslag
og Studentsamskipnaden i Buskerud (SIBU) har forsøkt å komme til enighet om vilkår for
avståelse av grunn. Benterud utbygging hevder de har strekt seg så langt de har kunnet, uten
å oppnå enighet og at grunnavståelsen må skje gjennom ekspropriasjon.
Benterud utbygging har derfor henvendt seg til kommunen med anmodning om at
kommunen må gjennomføre ekspropriasjon av nødvendig veigrunn.
Eikli borettslag og SIBU har i møter med kommunen utrykt at de har akseptert at veien blir
etablert, men at de er uenig med utbygger om vilkår for overdragelsen.
Eikli borettslag hevder at de hadde en avtale med Benterud utbygging om vilkår for
overdragelse av grunn og at Benterud utbygging senere har trukket seg fra avtalen. Partene
er i hovedsak uenig i eksisterende veigrunn i Harald Hardrådesgate, eid av Eikli borettslag,
inngår i det arealet som Benterud utbygging må erverve for å forlenge Harald Hardrådesgate

inn til Benterud. Dette arealet som konflikten i hovedsak omfatter utgjør ca. 625 m2 og vil,
avhengig av prisfastsettelse, kunne utgjøre et beløp mellom 500.000 – 1 million kroner.
Eikli borettslag har på bakgrunn av dette stevnet Benterud utbygging for retten, i stevning
datert 11.september 2014.
SIBU har ikke kommet til enighet med utbygger om vilkår for avståelse av grunn.

Beskrivelse av saken
Ringerike kommune har gjennomført flere møter med partene i saken og har oppfordret
partene til å komme til enighet. Blant annet ble det gjennomført møter med Benterud
utbygging 18. juni 2014 og Eikli borettslag 4. juli 2014.
Med bakgrunn i forespørselen om ekspropriasjon gjennomførte Ringerike kommune nye
møter med Benterud utbygging og Studentsamskipnaden i Buskerud (SIBU) 9.september
2014 og Eikli borettslag 17.september 2014.
Hensikten med disse møtene var å opplyse saken i forhold til;
-Partenes syn på status i forhandlingene om avståelse av grunn.
-Administrativ og politisk saksgang forbundet ved en ekspropriasjonssak.
-Gi partene mulighet til å uttale seg i forhold til en ekspropriasjonssak, jfr forvaltningsloven
§ 16.
Ringerike kommune oppsummerte innholdet i møtene i brev av 25.september 2014. I samme
brev ble partene gitt en frist frem til 17.oktober 2014 for å kunne komme med ytterligere
suppleringer/opplysninger.
Ved fristens utløp hadde både Eikli borettslag og SIBU innsendt egne brev med
suppleringer/opplysninger gjennom sine respektive advokater. Kopi av brevene følger som
vedlegg til saken. Den økonomiske avstanden mellom partene er betydelig, avhengig av
spørsmålet om det foreligger en bindende avtale mellom partene eller ikke.
Eikli borettslag, har gjennom Advokat Thor Einar Kristiansen i Svensson og Nøkleby
advokatfirma ANS, hevdet at vilkårene for ekspropriasjon ikke er tilstede og har derfor
anmodet kommunen om at ekspropriasjonstillatelse ikke gis. Eikli borettslag har gjennom
sin advokat bekreftet at de er villig til å la Benterud utbygging få tiltre nødvendige arealer til
infrastruktur ifølge reguleringsplan nr.311 nå og avklare vederlaget i etterkant. Kopi av
epostutveksling med Eikli borettslags advokat om dette følger vedlagt.
Det skiller ifølge SIBU bare kr 20.000,- mellom tilbud fra Benterud utbygging og SIBUs
prisforlangende. SIBU utrykker det som ytterst lite hensiktsmessig å måtte gå veien om
ekspropriasjon, siden utgiftene til advokater og skjønnsmenn langt vil overstige den
økonomiske avstanden mellom partene. Partene forhandler fortsatt om en minnelig løsning i
saken. Kopi av epostutveksling med SIBUs advokat om dette følger vedlagt.
For ikke å forsinke etablering av veier i henhold til reguleringsplan nr. 311 «Boligområde på
Benterud» ytterligere, anser rådmannen det som nødvendig å etterkomme anmodningen fra
Benterud utbygging og gjennomføre ekspropriasjonssak nå.

Forholdet til overordnede planer
Reguleringsplan for boligområde på Benterud ble vedtatt av kommunestyret i sak 50/06.
Formålet med reguleringsplanen var å legge til rette for nye boliger. Kommunen hadde på
det tidspunktet reguleringsplanen ble vedtatt ingen egeninteresser i området.
Kommunestyret gjorde i sak 119/14 vedtak om å kjøpe grunn på Benterud til etablering av
ny barneskole og flerbrukshall. Nødvendig infrastruktur inn til ny skoletomt må være på
plass før ny skoletomt kan opparbeides. Rådmannen har i handlingsprogram 2015 – 2018,
foreslått å sette av 50 millioner kroner i 2015 til å gjennomføre kjøp av ny skoletomt og
starte prosjektering. I tillegg er det foreslått avsatt 280 millioner kroner til bygging i årene
2016-2018. Ferdigstilling av skolen er planlagt til skoleåret 2018/2019.
Ringerike kommune har sterke egeninteresser for å gjennomføre ekspropriasjonssak nå, slik
at fremdriften i prosjektet opprettholdes.
Et etablering av ny barneskole og flerbrukshall på Benterud vil antakeligvis ikke medføre
endringer på adkomstveien inn i området.

Juridiske forhold
Kommunestyret kan etter Plan- og bygningsloven §16-2 foreta ekspropriasjon til
gjennomføring av reguleringsplan. Kommunestyrets adgang til å foreta ekspropriasjon i
henhold til reguleringsplan bortfaller dersom ikke kommunestyrets vedtak om
ekspropriasjon er gjort innen 10 år etter at planen er kunngjort etter § 12-12 fjerde og femte
ledd.
Reguleringsplan nr. 311 «Boligområde på Benterud» ble vedtatt av kommunestyret i sak
50/06, 4.mai.2006.

Tidligere behandlinger og vedtak
Økonomiske forhold
Det er i utbyggingsavtalen avtalt at utbygger, Benterud utbygging, skal gjennomføre og
bekoste grunnerverv for å etablere infrastruktur i henhold til reguleringsplan.

Behov for informasjon og høringer
Ringerike kommune har gjennom de overnevnte møtene gitt partene anledning med å
fremme sine synspunkter etter forvaltningslovens § 16.

Alternative løsninger
Benterud utbygging er gitt rett til å tiltre nødvendige arealer, eid av Eikli borettslag og
SIBU, til infrastruktur i henhold til reguleringsplan nr. 311 nå. Vilkår for overdragelsen
forutsettes løst mellom partene ved forhandling eller avtaleskjønn.
Tiltredelsen av grunn vil sikre en god fremdrift i utviklingen av infrastruktur i henhold til
reguleringsplan nr. 311 «boligområde på Benterud».

Prinsipielle avklaringer

Rådmannens vurdering
Rådmannen er kjent med at det fortsatt foregår forhandlinger mellom partene i saken, men
velger uansett å fremme saken nå for å opprettholde fremdriften.
SIBU og Benterud utbygging virker å være nær en løsning. Dersom enighet mellom partene
oppnås vil ikke ekspropriasjon bli aktuelt. Eikli borettslag har signalisert at de er villig til å
la Benterud utbygging tiltre arealer til etablering av infrastruktur nå. Rådmannen har rettet
en henvendelse til Benterud utbygging for å få svar på om det fortsatt er aktuelt å
gjennomføre ekspropriasjon og bedt om en redegjørelse for dette. Saken vil bli trukket
dersom Benterud utbygging ikke lenger anser ekspropriasjon som nødvendig.
Rådmannen har vurdert to alternative måter for å gjennomføre en eventuell ekspropriasjon.
1) Kommunen eksproprierer.
2) Kommunen gir utbygger mandat til å gjennomføre ekspropriasjon på vegne av
kommunen.
Rådmannen anser alternativ 2 som mest nærliggende, dersom ekspropriasjon skal
gjennomføres.

Vedlegg
Brev fra Ringerike kommune til partene, datert 10.juli 2014.11.17
Brev fra Buttingrud & CO. DA av 3.juli 2014.
Brev fra Ringerike kommune til partene, datert 25.september 2014.
Brev fra Advokatfirmaet Schjødt AS, datert 17. oktober 2014.
Brev fra Svensson Nøkleby Advokatfirma ANS, datert 16. oktober 2014.
Reguleringsplan nr. 311 «Boligområde på Benterud», bestående av
reguleringsplankart, vedtak i KS, planbeskrivelse og
reguleringsplanbestemmelser
Epostutveksling med SIBUs advokat om muligheten for å tiltre grunn til
infrastruktur.
Epostutveksling med Eikli borettslags advokat om muligheten for å tiltre grunn
til infrastruktur.
Lenker
Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De
foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for
papirutskrift.
Ringerike kommune, 17.11.2014

Tore Isaksen
rådmann
leder: Knut E. Helland
saksbehandler: Roger Sørslett

SCHIØDT
Ringerikekommune - Eiendomsdrift
v/Roger Sørslett

Postboks 123Sentrum
3502 Hønefoss
Oslo, 17.oktober 2014
Dok.rcf: 310696-5z5—37o819-7.1

Saksansvarlig advokat:
Magnus Roysem Haug

AD. FORLENGELSE AV HARALD HARDRÅDESGATE NED TIL BENTERUD —
EKSPROPRIASJON
1.

INNLEDNING

Vi viser til tidligere korrespondanse i anledning det ovennevnte, herunder møte hos kommunen
den 9. september d.å. samt brev fra kommunen datert 2.5.september d.å. I nevnte brev, har vi blitt
bedt om å komme med ytterligere suppleringer/opplysriinger til saken, derav nærværende brev.
2.

BAKGRUNN

Studentsamskipnaden i Buskeruds ("Sibu")syn på aktuell sak, har blitt presentert for kommunen
tidligere. Vi viser i den forbindelse blant annet til møte som ble avholdt hos kommunen. Vi finner
allikevel grunn til å fremlegge sakens sentral korrespondanse mellom undertegnede og Benterud
Utbygging AS' ("BT") representant, Elling Heggen. Sibus syn på saken oppsummeres i vedlagte
korrespondanse, og det vises særlig til undertegnedes brev av n. april d.å. samt e~post av 13.mai da.
Vi finner ikke grunn til å gjengi Sibus syn på saken i nærværende brev, men nøyer oss med å vise til
vedlagte korrespondanse.
3.
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Sibu har hele veien i prosessen vært innforstâtt med at BT har anledning til å fremsette krav om
ekspropriasjon av deler av Sibus eiendom, gnr. 39 bnr. 181i Ringerike kommune, for gjennomføring
av aktuell reguleringsplan jf. pbl. § 16-2, i dette tilfelle etablering av fortau. Sibu har ei heller hatt et
ønske om å motsette seg aktuell grunnavståelse, så lenge partene evnet å komme frem til en
kompensasjon/erstatning
for grunnavstâelsen som Síbu oppfattet som akseptabel med grunnlag i

ekspropriasjonsrettslige prinsipper.
Etter Sibus vurdering, har Sibu vært løsningsorienterte i saken. Sibu har flere ganger redusert sitt
krav om lcolnpensasion for grunnavståelsen, på tross av det Sibu opplever å være et velbegrunnet og
korrekt kompensasjonsnivå fremsatt i brev av 11.april d.å. Motivasjonen til Sibu har vært å få en

rask løsning på saken, for heller å bruke Sibus begrensede personellressurser på øvrig
verdiskapníngi

Ringerike kommune.
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Sibus siste skriftlige tilbud fremsatt i e-post til BTden 10.juli d.å., var pålydende NOK 100ooo, et
vederlag som innebærer NOK 1250 per ma. Dette ble avslått av BT, på tross av at vi er blitt gjort
kjent med at BT har akseptert over NOK 1300 per m2 for erverv av grunn fra Eikeli borettslag. Vi

understreker at vi ikke kjenner til detaljene i den saken og at det således kan foreliggeelementer
som medfører at erstatningen for grunnavstâelsen skal vurderes annerledes i den saken. Vi mener
uansett at dette sier noe om mz. prisen for det konkrete området.

Sett hen til Sibus seneste foreslåtte prisforlangende sammenlignet med BTs tilbud på kr 80 000,
fiemstâr

et krav om ekspropriasjon

med en påfølgende

skjønnsprosess,

som ytterst

lite

hensiktsmessig. Det er begrensede verdier som skiller partene, og utgifter til advokater og
skjønnsmenn vil langt overstige den økonomiske avstanden mellom partene. Videre vil en
ekspropriasjonssak også være tidkrevende for alle involverte parter, og vi antar at de impliserte er
tjent med å avslutte denne saken så raskt som mulig og uten å gâ veien om en ekspropriasjonssak.

Vi ber om.at kommunen ser hen til de ovennevnte argumenter ved vurdering av saken.

maha@schjoclt.no
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HR FrosjektAS
v/EllíngChr.Heggen
DronningEufemiasgate16
0191Oslo
Oslo, n. april 2014
Doluef: 310696-um-3385194.:

Saksansvarlig
advokat:
Camilla KristiansenLunne

AD. GNR. 39 BNR. 181I RINGERIKE KOMMUNE - ANMODNING OM
GRUNNAVSTÅELSEFRA SIBU I ANLEDNING ETABLERING AVFORTAU
1.

INNLEDNING
Vår kontorrepresenterer
Studentsamskipnaden
i Buskerud("Sibu"),eieravgnr.39 bnr.181

i Ringerike
kommune
("Eienclommen"},
ogvi harblittanmodet
ombistandi anledning
ovennevnte.
Vi viseri denforbindelsetil tidligerekorrespondanse
mellomHR ProsjektAS
("HR")ogSibusamtHR ogundertegnede.

Vi forstår
detdithenatHRbistårHenterud
Utbygging
AS("BT")i anledning
BTsutbygging
av boligeri nærhetenav Eiendommen,
herunderervervav nødvendig
grunnfor
gjennomføring
avaktueltprosjekt.Vår henvendelse
rettessåledestil HR.
Vi kommer som avtalt nedenfor tilbake til Dem etter âha vurdert aktuell sak nærmere.

2.

BENKONKRETE
GRUNNAVSTABLSEN
HR har på vegne av BT tidligere fremsattet tilbud til Sibu om ervervav deler av
Eiendommen.Bakgrunnenfor henvendelsen,
slikvi oppfatterdet, er at BT somet leddi
utbyggingen
avsitt prosjekt,skaletablerenytt fortaulangsBenterudgata
(tidligereHarald
I-lardrådes
gate).Aktuell forpliktelsefølgerav rekkeflgebestemmelsene
i reguleringsplan
M 311BoligområdeBenterud,vedtatt i Ringerikekommunestyre4. mai 2006. Deler av

fortauetsomskaletableres,
er regulertinn påEiendommen
ogskalderavanlegges
på

Eiendommen.Aktuelt areal på Eiendommeni den forbindelseanslåså væreea. 80 rnz

("A.realet").

Påbakgrunnavdet ovennevnte,er Sibuinnforståttmedat BTharanledningtil å fremsette
kravom ekspropriasjon
for gjennomføringav aktuellreguleringsplan
jf. pbl.§ 16-2..Sibu
harsåledesintetønskeomå motsettesegaktuellgrunnavståelse,
sålengepartenekommer
frem til en kompensasjon/erstatning
for grunnavståelsensom Sibu vurderer som
akseptabel
medgrunnlagi ekspropriasjonsrettslige
prinsipper.
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3.

VURDERING AVAKTUELLEEKSPROPRIASIONSRETTSLIGEPRINSIPPER
Utgangspunktet ved ekspropriasjon er at et skal ytes full erstatning jf. Grunnloven § 1o5.
For å avklare hva som er å anse som full erstatning i det enkelte tilfelle, må man se hen til
ekspropriasjonserstatningslovens (eeL) bestemmelser. l nærværende tilfelle anføres det at

eel. § 5 kommer til anvendelse (salgsverdi). Det avgjørende for fastsettelsen av
erstatningen i medhold nevnte bestemmelse, er den pâregnelige utnyttelsen av Arealet.
Ved ekspropriasjon i medhold av reguleringsplan, skal det sees bort fra reguleringsplanen
det eksproprieres i medhold av nar det tas stilling til hva som vil være en påregnelige
utnyttelsen av Arealet, og den opprinnelige reguleringsplanen for Eiendommen skal

såledesleggestil grunn.

Eiendommen var forut for reguleríngssplanen av 2006 underlagt reguleringsplan for Eikeli
felt B, vedtatt av Ringerike kommune 21. januar 1971.Vi vedlegger for ordens skyld
reguieringskart og reguleringsbestemmelser. Reguleringsformålet, og den påregnelige

utnyttelsen av Arealet,er således blokkbebyggelse..Det understrekes i den forbindelseat
Sibu lenge har hatt et ønske om å utvide sitt studentboligtilbud i Hønefoss pga.
underdekning, og har utredet konkrete muligheter for â etablere nye studentboliger på
Eiendommen.
All den tid Arealet kun er ca So ma, utgjørende

av en stripe av Eiendommen

som ikke kan

bebyggesisolert, har Arealet ingen selvstendigsalgsverdi.I sliketilfeller må erstatningen
fastsettes på grunnlag av differansebetraktninger, dvs. at erstatningen settes til forskjellen
mellom salgsverdien av Eiendommen med og uten ekspropriasjonsarealet (Arealet) jf.
Høyesteretts dom inntatt i Rt. 1976s. 1507(Sandefjord-dommen).
4.

DEN KONKRETE VURDERINGEN
Eiendommens areal utgjør 751,3av.. Arealet utgjør ca. 80 ma.. En grunnavståelse til fordel
for BT, innebærer

at Eiendommens

totale areal utgjør ea. 671,3 mz etter grunnavstâelsen.

Spørsmåletblir således hvilkenverdireduserendeefiekt dette har for Eiendommen.For å
avklare dette, må man se hen til U-graden, for derigjennom å avklare tapte
utbyggingsmuligheter. U-graclen fremkommer av § 4 i aktuelle reguleringsbestemmelser.
Som det fremkommer av vedlagte vurdering fra Buskerud Næringsmegling AS, medfører
en grunnavstàelse fra Eiendommen på størrelse med Arealet, at Sibu kan bygge 57,6 færre
ma BRA-S på Eiendommen. Videre vurderer Buskerud Næringsmegling AS verdien per
BRA-Stil NOK 3 (mo. Med dette utgangspunktet anføres det at verdien på Arealet er NOK
1'72800.

Vi påpeker at Buskerud Næringsmegling AS' vurdering har blitt forelagt BER Bygg og
Eiendomsrevisjon AS, som vi bruker mye i tilsvarende saker, for gjennomgang og
kvalitetssjeklt. BERdelte Buskerud Næringsmegling AS' syn på vurdering av Arealets verdi.
S.

FORSLAGTIL MINNELIG LØSNING
Pâ ovennevnte bakgrunn, vurderer Sibu BTs forslag om NOK 750 per ma. for Arealet som
vesentlig for lavt. Sibu avslår således det fremsatte tilbud. Vår klient er derimot villig til å
inngå en tiltredelsesavtale med BTdersom erstatningssummen settes til NOK 1728oo.
Det understrekes at tilbudet gis med den forutsetning at partene, før eventuelle
anleggsarbeider igangsettes, avklarer hvor innkjøringen til Eiendommen skal plasseres.
Vi imøteser BTs tilbakemelding pä ovennevnte tilbud innen 14dager fra dette brevs dato.
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Advokat Magnus Røysem Haug

AdvokatfirmaetSchjødt
Postboks

2444, Solli,

0201 Oslo
Drammen, 26. mars 2014

Forespørsel om verdi på tomteareal
Ringerike kommune.

i Benterutlgata,

pnrsell av gnr. 39, bnr. 181 i

Det vises til forespørsel om verdi på et tomteareal på 80kvm som bes avstått til veggrunrii
forbindelse med utvidelse av fortauüekkefølgebestemmelse)
nærliggende eiendom i Benteruclgata, Hønefoss.

knyttet til utbyggingsprosjekt på

Gnr. 39, bnr. 181 har et samlet areal på 751,3 kvm og er tenk utbygget med studentboliger av
Studentsamskipnaden i Buskemd(SiBu).
SiBu eier også naboeiendommen hvor det i dag er etablert studentboliger.

Gjeldende reguleringsplan for området tilsier en utnyttelsesgrad på 30 % (BYA=0,30) av
tomtens grunnareal med en maksimal byggehøyde på 3 etasjer. Formål bolig.
Buskerud Næringsmegling AS, har omsatt og omsetter mange utbyggingstomter i fylket og vi
er til enhver tid oppdatert på de tomteprlser entreprenører og utbyggere er villig til å betale for
utbyggingsprosjekter.
Idenne delen av Hønefoss er «gjengs» pris ca. NOK

3000,pr. kvm BRAs (Snlgbart

bmttoareal i boligbygget som normalt utgjør ca. 80% av BTA)

En reduksjon av tomtens areal med 80kvm gir følgende verdireduksjon av tomten basert på
gjeldende reguleringsplan:

80kvm x 30% BYA = 24 kvm
24 kvm x 3 etasjer = 72 kvm BTA(Bnlttoareal)
72 kvm x 80% = 57,6 kvm BRAs
57,6 kvm a` NOK 3000,= NOK 172.800,Vår vurdering er dermed at verdien på arealet som bes avstått er NOK 172.800,ct vennlig hilsen
' rud Næringsmegling AS

Fredrik A. Haaning
NaeringseiendomsmeglerMNEF/SN
Daglig leder

BuskerudNæringsmegling
AS.Eiendomsmeglerlorretnlng
MNEF/EFF.
BragamesTorg6. 3017Drammen

3001Drammen. Tll: 32 23 49 10. Faks: 32 23 49 19. E-post; lirmapostêbnm no Web: www.bnm.no
Driítskonto:1503.41.97560. Klientkonto:1503.41.97666 Foretaksnummer: NO 980921 G11MVA
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lhron@online.no>(ei-thron@on£ine.no);
Berit Refseth;Camiiia KristiansenLunne!
Schjødt;ChristineMathiesen(Mathiesen@Buttingsrud.no);JohannesSundet
(Sundet@Buttingsrud.no)

Elling,
Det visestil nedenståendee-post.

Vi har gjennomgåttdineargumenter,ogltankonkluderemedat disseikke endrervårt synpåsaken.Vi viser
såledestil våretidligereanførsler,hvoravdissefastholdes.Detnevnteinnebærerat tilbudet påNOK 1ooopermz
avslås av Sibu.

Dersom ovennevnte avslaginnebærer at Benterud Utbygging AS velger å igangsatt en ekspropriasjonsprosess,så
er Sibu forberedt på det. Sibu er dog fortsatt av den klare oppfatning at den økonomiske rammen på nærværende
sak ikke forsvarer en full ekspropriasjonsprosessmed de kostnadspådragfor Benterud Utbygging AS det
innebærer. For ågjøre et siste forsøk på å komme til en minnelig løsning i saken,og ene og alene motivert av å
ltornme til en rask løsning, er Sibuvillig til å akseptereNOK ioo ooo for den aktuelle grunnavstâelsenpå 80 m2.

Dersomdetvisersegat grunnensomavstâser storreenn80ma,skaldet overskytendesomavståskompenseres
Sibu med NOK 1250per m2. Prisenpå NOK loo ooo skal ikke reguleresdersom grunnen som avståser mindre enn
80 ma.
Ovennevnte tilbud er gjeldende i 14dager fra idag.

Vi imøteserderestilbakemelding.
Medvennlighilsen/ Kind regards
Magnus RøysernHaug
Senioradvokat I Senior Lawyer

M:+4799601957

E: maha@schjodt.no<mailto:maha@schjodt.no>

[1ogo_purple3]

Fra:EllingChr.Heggen{mailto:ech@hrprosjektno]
Sendt: 8. juli 2.01414:15
Til: Magnus RøysemHaug/ Schjødt
Kopi: johan.tuft@okohuset.no; owester@online.no;Einar Throne-Holst <ei-th1'on@onIine.no>(eithron@online.no); Berit Refseth;Camilla Kristiansen Lunne I Schjødt;Christine Mathiesen
(Mathiesen@Buttingsrtid.no); JohannesSundet (Sundet@Buttingsrud.no)
Emne: SV: Sibu Hønefoss,erverv av grunn til fortau Harald Harådesgt. ISCHJODT-Matters.FID3oo296]
Hei igjen!

Grunnerverveter drøfteti BenterudUtbyggingAS.
Det kantilbys en erstatningpåinntil kr. 1ooo,-pr mz for grunntil fortau.
Antall mz fastsettesetter at fortauet er bygd og nye eiendomsgrenserer fastsatt.
For øvrig er Benterud Utbygging AS av den mening, at utregningsmåten på utnyttelsen av tomta som Sibu hat‘
fremlagt, ikke er riktig. Basertpå gjeldene byggeforskrift da reguleringsplan for tomta ble utarbeidet, er det ikke
1

tomtegrensensomdannergrunnlagetfor utnyttelsen.Arealetsomdannergrunnlagetfor utnyttelsenavtomta,
kanettertilhørendeforskrifterregnesfremtil senteravtilstøtendevei. Fortauetvil såledesikke påvirke
utnyttelsesgraden.Videre er det reguleringsplan NR. 311som vil danne grunnlaget for adkomsten til tomta. Denne
sier at det må byggesfortau.
Sibu vil såledesha fordel av at fortauet bygges,såfremt de ønskerå bebyggetomta.

vil det bli oversendttil BenterudUtbyggingASsinadvokat,som
Hvistilbudet somher er fremsattikkeaksepteres,
vil forestå prosessenmed ekspropriasjonav grunn til fortauet.

Medvennlighilsen

lBeskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: C:\Users\jkw.HR\AppData\Loeal\Microsoft\Windo\vs\Temporary
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Fra:Magnus RoysemHaug l Schjødt [mailto:maha@schjodt.no}
Sendt: 10.juni 201414:33
Til: Elling Chr. Heggen
Kopi: johan.tuft@okohuset.no<mailto:johan.tuft@okohuset.no>; o\vestet'@online.no<rnailto:o\veste1'@online.no>;
Einar Throne~Holst <ei~thron@on]ine.no<mailto:ei-th1'on@on1ine.no>>

(ei-th1'on@0nline.no<mai}to:ei-

thron@on1ine.n0>);Berit Refseth;Camilla Kristiansen Lunne I Sehjødt
Emne:SV: Sibu Hønefoss,erverv av grunn til fortau Harald Harâdesgt. [SCH]ODT—Matters.FID3oo296]
Hei igjen,
Vi viser til nedenståendee-post.
Som tidligere påpekt, har Sibu fremsatt et konkret forslag til løsning i saken.Dersom dette tilbudet ikke

avBenterudUtbyggingAS,besdet om at BenterudUtbyggingASfremsetteret konkret forslag/tilbudi
aksepteres
sakensom Sibu kan ta stilling til.
2

Med vennlig liilsen I Kind regards
Magnus Røysem Haug
Senioradvolcat l Senior Lawyer

M:+4799601957

E: maha@Schj0dt.no<mailt0:maha@schjodt.no>

[logo_purple3]

Fra: EllingChr. Heggen [mailto:ech@hrprosjekt.no]
Sendt: 6. juni 2014 08:52.
Til: Magnus Røysem Haug/ Schjødt
Kopi: johan.tuPc@okohuset.no<mailto:johan.tuft@ok0huset.no>;

oweste1'@online.no<mailto:owester@on1ine.no>;

Einar Throne-Holst <ei-thron@online.nocmailto:ei-thron@online.no>>
(ei-thron@online.no<mailto:ei—
th1'on@online.no>)
Emne: SV: Sibu Hønefoss, erverv av grunn til fortau Harald Harådes gt. [SCi-iJODT—Matters.FlD3002.96]
Hei igjen!

i utgangspunktet er vel Benterud UtbyggingASav den oppfatning at SIBUhar fått et godt tilbud i og med at de
slipper kostnader med opparbeiding av fortauet, et fortau som de vil vaereavhengig av ved eventuell byggingpå
tomta. Videre får de grunnerstatning uten betydning for utnyttelse av tomta. Dere får drøfte dette, så skal jeg ta
det videre til Benterud LltbyggingAS.
Med vennlig hilsen

[Beskrivelse Beskrivelse: Beskrivelse: C:\Users\jkw.i-IR\AppData\L0cal\Micr0s0ft\Wind0\vs\Temp0rary
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Senior f'Prosjektleder

Phone

+4795461522
Sentralbord

+4746 805555
Email
ech@hrprosjekt.no-zrnailto:jkw@l1rpr0sjeI<t.no>
Web
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Fra: Magnus Røysem Haug I Schjødt [mailto:maha@schjodt.no]
Sendt: 4. juni 2014 21:22
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Internet

Til: EllingChr.Heggen
:owester@online.no>;
;
owester@on1ine.no<maiito
o<mailto:johan.tuft@okohuset.no>
Kopi: johan.tuft@okohuset.n
<mailto:eiline.no>>
(ei-thron@online.no
Einar Throne-I-Iolst <ei-thron@online.no<mailto:ei-thron@on
thron@online.no>);

Berit Refseth; Camilla Kristiansen Lunne I Schjødt

Emne: SV: Sibu Hønefoss,erverv av grunn til fortau Harald Harådesgt. [SCH}ODT~Matters.FID3o0296]
Hei igjen,
For å vurdere om saken er Fastlåst eller ikke, er det naturlig at dere fremsetter et revidert forslag til løsning. Vi vil

deretter ta dette opp med Sibu for å seom det er mulighet for at partene kan nærme seghverandre.
Med vennlig hilsen
Magnus RøysemHaug
Senioradvokat l Senior Lawyer

M:+47996
01957

to:maha@schj0dt.n0>
E:maha@schj0dt.no<mail
[l0go_pu1'ple3]

Fra:EllingChr.Heggen[mailto:ech@hrprosjekt.no}
Sendt: 3. juni 201413:55
Til: Magnus RoysemHaug l Sehiødt
0:0wester@0n]ine.n0>;
;
oweste1'@0nline.no<rnai1t
o<mailtozjohan.tuft@okohuset.no>
Kopi: johan.tuft@okohuset.n
<mailto:elnlíne.no>> (ei-thron@online.no
Einar Throne-Holst <el-thron@on1ine.no<mailto:ei~thron@o
thron@online.no>)

Emne:SV:SibuHønefoss,
ervervavgrunn til fortauHaraldI-Iarådesgt.[SCHIODT-Matters.FID3o02.96}

Hei igjen!
Har tatt det opp med Benterud Utbygging, men sålangt såønsker de alle riktige fakta rundt dette med
grunnerverv og reguleringsplaner fram i dagen.
Såfremt ikke Sibu har noe mer å reduserepå, i forhold til forlangende,såvirker situasjonen Fastlåst.

Regnermedat forholdetrundt grunnervervblirtatt oppmedRingerikekommune.
Benterud Utbygging ønsket iprinsippet adkomst via Benterudgata, slik jeg har forstått, men kommunen gikk inn
for traseensom er vedtatt i reguleringsplan nr. 311.
Med vennlig hilsen

`emporary
Data\Local\Mierosoft\Windo\vs\'I
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Elling Chr. Heggen
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Phone

+479546 1522
Sentralbord
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Internet

+4746805555
Email
ech@hrp1'osjekt.no<mailto:jkw@hrprosje1<t.no>

Web
www.h1'prosjekt.no<http://www.hrprosjelmno/>

Fra: Magnus RøysemHaug l Sehjødt [mailto:maha@schj0dt.no]
Sendt: 2. juni 201417:24
Til: Elling Chr. Heggen
Kopi: johan.tufi@ok0huset.n0<rnaiIt0:j0han.tuFt@0l<0huset.n0>;

0wester@0nline.no-<mailt0:0wester@online.I1o>;

Einar Throne-Holst <e'1—thron@online.no<mailt0:ei-th1'0n@online.no>> (ei—thron@onIine.no<mailto:eith1'on@online.n0>);

Berit Refseth; Camilla Kristiansen

Lunne / Schjødt

Emne: SV:Sibu Hønefoss,erverv av grunn til fortau Harald Harådes gt. [SCH]ODT—Matters.FlD3oo296]
Elling,

Vi viser til din e-post nedenfor.
I vår e-post av 13.mai då. ba vi om svar på to konkrete forhold jf. tredje siste avsnitt samt nest siste avsnitt. Vi kan
ikke se at din e—p0stnedenfor besvarer våre anmodninger. Vi ber således om en tilbakemelding på disse.

Med vennlig hilsen
Magnus Røysem Haug

SenioradvolcatI Senior Lawyer

M:+4799601957
E:maha@schjodt.no<n1ailto:maha@sehjodt.no>
[logo_purple3]
Fra: Elling Chr. Heggen [mailto:ech@hrprosjektno]
Sendt: 2. juni 2014 08:25
Til: Magnus Røysem Haug I Sehjødt

Kopi:johan.tuft@okohuset.no<rnailto:johan.tuft@okohuset.no>;owester@online.no<mailto:owester@online.no>;
Einar Thrane-Holst <ei-thron@online.no<mailto:ei-thron@online.no>>
thron@oniine.no>)

(ei-thron@online.no<mailto:ei-

Emne: SV:Sibu Hønefoss,erverv av grunn til fortau Harald l-Iarådesgt. [SCHJODT-Matters.FiD3oo296]
Magnus Røysem Haug.
Ut fra hva vi forstår så har Sibu i forbindelse med utnyttelsen av tomta lagt til grunn reguleringsplan for Eikli av

21.011971.
Denne angir for boligområde en utnyttelsesgrad -~ U 0,3 i tre etasjer som dere påpeker.

Reguleringsplan er basert på byggeforskriftav 1969( se utdrag i uthevet kursiv) Imidlertid i forbindelse med kravet
om erstatning så har Sibu lagt til grunn tomtearealet med eiendomsgrense som premiss for arealet.

Såvidt vi kan se så er dette ikke riktig. Arealet skal beregnes til midt av tilstøtende vei. I så måte vii ikke
opparbeidelse av fortauet ha betydning for utnyttelsesgraden ut fravårt skjønn.
Reguleringsplan M 311er av nyere dato og vil ha preferanse før eldre reguleringsplaner. Denne omhandler ikke
tomta til Sibu , men har med seg fortauet i Harald i-lardrådesgt.

Dette innebærer at Sibu er avhengig av fortauet for å få bygge på sin tomt.
5

Forutsatt at Sibu får gjennomslag for å benytte reguleringsplan med tilhørende reguleringsbestemmelser
for utnyttelse av sin tomt, er vi av den oppfatning at fiemsatt krav om erstatning er basert på feil
Utregningsgrunnlag.

av 1971

Byggeforskrift 1969(i lcrafl:01.04.1970)Byggeforskrifi: av 1.august 1969 ble satt i kraft 1.April 1970.Byggeforskrift
1969kap. 25 og kap. 2.6gjelder for planer vedtatt/stadfestet i perioden 1970-1985:

Kap25 Utnyttingsgrad
:1Definisjon
Utnyttingsgrad - forholdet mellom brutto goivareal i bebyggelse og brutto grunnareal inklusive lialvparten av
tilstøtende

veg, bane, plass, park, vann eller elv, maksimalt

10,0 m.

Med vennlig hilsen
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Fra: Magnus Røysem Haug l Sehjødt [mailto:maha@schjodt.no]
Sendt: 13.mai 2014 15:10
Til: Elling Chr. Heggen
Kopi: oweste1'@oI1lir1e.no<mailto:owester@online.n0>; joharntufl@okohuset.no<mailto:johan.tuf’t@ok0huset.no>;
Einar Thrane-Holst <ei~th1'on@online.no<mailt0:ei—th1'on@oniine.no>> (ei—thron@online.no<maiIto:ei~
thr0n@online.no>);

'Berit Refseth'; Camilla Kristiansen

Lunne / Schjødt

Emne: SV:Sibu Hønefoss,erverv av grunn til fortau Harald Harådes gt. [SCHIODT-Matters.FID3ooz96]
Elling,
6

Vi viser til nedenstående e-post samt telefonsamtale forrige uke.
Innledningsvis presiserer vi at vårt kontor er engasjert for å håndtere denne saken på vegne av Sibu og at all

korrespondanse skal rettes til undertegnede.

Videre ønsker vi å påpeke at vi, sammen med Sibu, har vurdert verdien på arealet som skal avstâs til fortau
grundig, og Sibus kostnader til konsulenter har i denne sammenheng vaert ikke ubetydelige. Grunnen til at denne
jobben ble gjort og at Sibu var villig til å dekke kostnader til konsulenter, var for å få et kvalifisert

beslutningsgrunnlag i saken samt for å underbygge et seriøst standpunkt fra vår side. Vi har pâ den annen side
ikke mottatt en velbegrunnet og dokumentert redegjørelsefra dere for hvorfor dere oppfatter det foreslåtte
vederlaget som for høyt, ei heller hvilket syn dere har på den rettslige argumentasjonen. Dere velger derimot å
fremsette en anmodning om frivillig skjønn, uten å forsøke å løse saken ved dialog. Det opplever vi som lite

konstruktivt, særlig sett hen til beløpenes størrelse i denne saken og undertegnedes klare anmodning om dette på
telefon i forrige uke.

Videre legger vi til grunn at dere er godt kjent med at derei en skjønnsprosess, enten den er frivilligeller ikke, vil
vaere forpliktet til å dekke Sibus nødvendige utgifter til advokat, egne advokatutgifter, utgifter til skjønnsmenn

samt erstatning for grunnavstâelsen. Det innebærer at deres kostnader relatert til en slik prosess vil overstige det
beløpet Sibu har tilbudt som kjøpesum for det aktuelle arealet. Dette gjelder også dersom vi legger til grunn at
erstatningen blir fastsatt av skjønnsretten til det beløpet som tidligere har blitt tilbudt fra deres side. Sett hen til

dette, fremstår en skjønnsprosess, som også vil være tids- og arbeidskrevende, som ytterst lite hensiktsmessig. Vi
deler for øvrig ikke deres oppfatning om at det er avgjørende i den sammenheng at mz prisen som danner
grunnlaget for beregningen av erstatningen til grunneierne i området skal være mest mulig lik. Erstatning for

grunnavstâelse må alltid vurderes konkret ut fra hvilket verditap den aktuelle grunneier lider, og ut fra de
prinsipper vi tidligere har redegjort for.
Vi viser for øvrig til vårt forslag til løsning i saken som ble fremsatt på telefon av undertegnede i forrige uke. På
vegne av Sibu ble det foreslått NOK 150 ooo som et forsøk pâ âløse saken raskt og i minnelighet mellom partene.
Undertegnede oppfordret deg til å diskutere dette med din oppdragsgiver og melde tilbake til oss. Vi kan ikke se at
nedenstående e-post inneholder en slik tilbakemelding. Tilbudet opprettholdes herved og vi ber om at dere tar

stilling til tilbudet.
Vi har så vidt liten forståelse for at det virkelig er ønskelig med en skjønnsprosess for utbygger i denne saken at vi
her om en bekreftelse fra person med beslutningsmyndighet i Benterud Utbygging AS på at dette faktisk er den
ønskede fremgangsmåte for utbygger, og at Benterud Utbygging derved stiller' seg bak din e-post nedenfor og ikke

er villig til ågå i dialog med Sibu for åforsøke å løse denne saken raskt og i minnelige former. Basert på innholdet
av denne tilbakemeldingen,

vil Sibu ta stilling til videre fremdrift

i saken.

Etter at dere tok kontakt med Sibu første gang i anledning nærværende sak, har Sibu hatt behov for å avklare
fremtidige planer for sin eiendom, herunder i forhold til utbygging og plassering av innkjørsel. Vi ber om
forståelse for at dette nødvendigvis har tatt noe tid. Vi anmoder derfor om at dere nå legger tidligere historikk i
saken bak dere, og at vi nå ser fremover

og søker å løse nærværende

sak.

Hører fra dere.

Med vennlig liilsen
Magnus Røysem Haug
Senioradvokat f Senior Lawyer

M: +47 996 01957

E: maha@schj0dt.no<mailto:maha@schjodt.no>

[Eogo_purple3]

Fra: Elling Chr. Heggen [mailto:ech@hrprosjekt.noj
Sendt: 6. mai 2014 09:13
Til: berit.refseth@sibu.no<mailto:berit.refseth@sibu.no>;

Magnus Røysem Haug I Schjøclt
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Kopi: owester@0nline.no<mailt0:owester@0n!ine.no>;
johan.tu&@ok0huset.I1o<mailto:johan.tuft@ol<ohuset.no>;
Einar Throne-l-lolst <ei-thron@online.no<mailto:ei-thron@online.no>>
(ei-thron@online.no<mailto:eithron@online.n0>)
Emne: Sibu I-iemefoss,erverv av grunn til fortau Harald l-Iarådes gt.
Sibu v]

Berit Refseth

Viser til diverse purringer og gjentatte oppfordringer til avklaringervedrørende grunnerverv til fortau i Harald
Hardrådesgt.

Registrerer at det er uenighet om pris for avståelse av arealet til fortau. Nå er det slik at samfunnet har en ordning
med frivillig skjønn, og det bes her om at Sibu aksepterer dette.
Slik vi ser det har Sibu interesse av at fortauet blir etablert forutsatt 'at de vil benytte tomta tii studentboliger. Jag
går ut fra at Sibu ikke mener at beboerne i hybelhuset skal gå i gata, men ha en trygg vei fram til boligen. I så måte

bør etablering av fortau være i Sibus interesse. Ut fra denne betraktning anser vi at det Síbu derfor har feiles
interesse med Benterud UtbyggingAS om etablering av fortau. Å gâ over barnehagens, eller borettslagets tomt
synes lite aktuelt og dessuten skal man også kunne gå trygt frem til disse eiendommene.
Er Sibu av den oppfatning at Benterud Utbygging AS skal gâ til Ringerike kommune og be om ekspropriering av

arealet for etablering av fortauet? Et fortau som ønskes av den som besitter arealet. Dette blir for dumt etter min
mening. jeg oppfordrer derfor Sibu til ansvarliggjøring å gi aksept for et frivillig skjønn. Til orientering så har

Buskerud Fylkeskommunegitt fri grunn til arealet for den del av veien som er bygd, da veien har en nytteverdi
også for fylkeskommunen.
Nå er det slik at det er Ringerike kommune som har ønsket at veien og fortauet får den beliggenhet som
reguleringsplan nr. 311legger opp til. I tillegg er Ringerike kommune sterkt interessert i skoletomt for barneskole

pà området. Dette kan resultere i at det blir Ringerikekommune som erververarealet til fortau, dersom det nâ
ikke kommer til en frivilliglesning.
Som sagt det er lov åvære ueing i en sak, men å ikke godta åløse denne uenighet på en måte som samfunnet
legger opp til, blir lite tillitsvekkende.
Ber om en rask tilbakemelding på dette. Viser til at første henvendelse i saken ble gjort 16. januar 2014, og at første
tegn på svar kom 15.mars 2014etter flere purringer. Se ingen grunn til at det skal være årsaker ti! å trenere saken

ytterligere.
Med vennlig hilsen

[Beskrívelsez Beskrivelse: Beskrivelse: C:\Use1's\jkw.HR\AppData\L0ca!\Microsoft\Wind0ws\Temporary
Fi!es\C011tent.Word\log0 HR prosjekt brevarkpng]
Elling Chr. Heggen
Senior l Prosjektleder

Phone
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Sentralbord
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Email
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Internet

eCh@hrprosjekt.n0<mailto:jkw@hrpr0sjel<t.no>
Web
www.hrpros}ekt.no<http:l/www.hrp1'osje1<t.no/>
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PLANBESKRIVELSE ved HRTB AS
1. Bakgrunn for planarbeidet
1.1 Forslagsstiller:
Benterud Utbygging B.A., ved Jan Myrlund: Fokus Rådgiving AS Ringåsveien 24, 3512
HØNEFOSS
1.2 Prosjekterende:
Reguleringsarkitekt: HRTB AS Arkitekter. v Ola Mowé og Ketil Moe, St Olavs gate 28,
0166 OSLO
Landskapsarkitekt: Grindaker AS v Lars Flugsrud. Waldemar Thranes gate 73, 0175 OSLO
Interconsult/ COWI AS, Postboks 3078, 3501 HØNEFOSS
Trafikk/ støy:
1.3 Eiere
Forslagstiller Benterud Utbygging BA eies av Norderhov Sogneselskap og SL Ringeriksfrukt.
Disse eier henholdsvis 60% og 40% av tomt og eiendomsmasse. Grensene mellom
eierforholdene er kompliserte og uviktige for denne saksfremstillingen.
1.4 Forslagsstillers intensjoner med planforslagets utforming
Utbyggingen av Benterud har til hensikt å bidra til en sentrumsnær byvekst. På denne måten
ønsker utbygger å redusere presset på å bygge i områder der det vil oppstå konflikt med
jordbruksinteresser.
Vår intensjon er å skape en grønn, men tett bebyggelse med hagebypreg, der felles grønne
uterom slår an en tone som blir stedets bærende kvalitet. Bygningene skal utformes slik at de
flankerer uterommene og fokuserer på de to interne gangveiene. Planen og
bygningsutformingen skal gi rammer for utfoldelse og leder menneskene frem fra sted til sted.
Uterommene skal danne et hierarki med variasjon, ulik karakter, kvalitet og utforming fra sted
til sted når man beveger seg gjennom området. Utformingen skal tilstrebe kontakt og
forbindelser til den miljøet med elva og gangstien langs denne, til Benterudsletta, videre ut i
bydelen rundt og til det omkringliggende landskap. Først og fremst må den skape kontakt og
forbindelse mellom beboerne. Mens bygningene i plan skal ha en enkel geometrisk form, skal
ulike bygningshøyder og fasadeuttrykk skape variasjon og karakter til bebyggelsen
Prosjektet ventes gjennomført innen en ramme på om lag fem år.
Målt med dagens kostnadsnivå for tilsvarende prosjekter vil utbyggingen av det aktuelle
området fordre investeringer på rundt 550 millioner kroner, inklusiv mva.

2. Forhold til gjeldende planer
2.1 Overordnede planer
Reguleringsplanen bygger på Kommuneplanen, Soneplan Hønefoss 2003-2015, vedtatt av
kommunestyret 26.06.2003. Kommuneplanen viser området utnyttet til boligformål.
2.2 Andre planer
Reguleringsplan nr. 62-05 ”Eikli- Omregulering del av friområde”. Gnr/ bnr 39/149 og 39/8.
Formål: industri og friområde. Vedtatt i Ringerike kommunestyre den 29.06.1989..
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Reguleringsplan nr. 124 ”Benterud”. Omfatter eiendommene gnr/ bnr. 39/11, 39/43, 39/68,
39/78 og 39/80. Formål: Industri, utstillingsplass, enebolig, kjøreveg, park, turveg og lek.
Vedtatt av Ringerike kommunestyre 22.12.1977.
Reguleringsplan nr. 62- 03 ”Eikli- område B”. Formål: offentlig bebyggelse,
blokkbebyggelse, eksisterende bebyggelse, friområde- lekeplass, off. vei og off. gang- og
sykkelvei. Vedtatt i Ringerike kommunestyre 01.07.1971 og 02.09.1971.
Reguleringsplan nr. 180 ”Kvartalet ved Ringerike yrkesskole”. Formål: offentlig bebyggelse,
offentlig kjørevei og offentlig gangveg/ fortau. Vedtatt i Ringerike kommunestyre
27.08.1987.
2.3 Vurdering av forskrift om konsekvensutredning.
Planforslaget er vurdert iht. plan- og bygningslovens kapittel VII-a ”Konsekvensutredninger”,
med tilhørende forskrift. Se notat fra HRTB til Ringerike kommune, Miljø og arealforvaltning
datert 18. mai 04. Notatet konkluderer med at det ikke foreligger utredningsplikt.

3. Beskrivelse av planområdet
3.1 Stedet
Planområdet ligger på Benterud på nordvestre del av Eiklitangen ved Storelva.
Området er sentrumsnært men likevel skjermet og rolig. Nabolaget er et sammensatt område
preget av boligbebyggelse av ulik størrelse og alder, av skoler og næringsvirksomhet.
Rådhuset er nærområdets viktigste bygning.
I nord er det en relativt tett, småhusbebyggelse rundt Benterudgata, store deler av denne er i
fra tidlig i forrige århundre. Midt i området er det boligblokker fra tidlig på syttitallet, mot sør
ligger en nyere, blandet småhusbebyggelse. Mot øst ligger Hønefoss videregående skole,
Eikli skole og næringsbygg langs Osloveien. I de senere årene er det reist en rekke
næringsbygg langs Dronning Åstas gate.
Stedet preges ikke av storslagne landskapstrekk eller dramatiske utsikt. Det ligger vakkert til
med gode solforhold og en begrenset utsikt mot Storelva og åsen i vest. Turen langs
elvekanten er attraktiv. Nabolaget byr på varierte spaserturer.
3.2 Historikk
Området har gjennom lang tid vært brukt til utstillinger, fesjå, hestemarked, travløp etc.
Ringeriksfrukt oppførte sin første bygning vest på plassen i 1938. Under krigen ble det reist
en rekke bygg av tyskerne for militære formål. Disse omkranser sletta og benyttes til
verksteder og lagre. Senere har Sognelaget og Ringeriksfrukt oppført forsamlingslokalet
Benterudstua i 2002.
Det er ikke registrert vernet bebyggelse, landskap eller vegetasjonen i området.
3.3 Benterud- Tomtas beskaffenhet
3.3.1 Landskapets form og karakter.
Tomta ligger på en flat landtunge ved Storelva. Stedet henter sine viktigste karaktertrekk fra
elva, åsen på den andre elvebredden og noen store bjørketrær. Fordi eiendommen har vært
brukt som utstillingsområde for landbruket er den dominert av en stor åpen slette. Terrenget
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er relativt flatt og stiger 6 m fra kote 64 ved elva til kote 70 ved Dronning Åstas gate i sør.
Planområdets største lengde er ca 400 m fra øst til vest og ca 300 m fra nord til sør.
3.3.2 Eksisterende vegetasjon
Vegetasjon består for det meste av bjørk og andre løvtrær og busker. Langs Storelva er det tett
vekst av trær og busker. Eksisterende vegetasjon langs elvekanten skal i størst mulig grad
bevares for å sikre elveskråningen og det biologiske mangfoldet. Vegetasjonen bør imidlertid
tynnes og en del undervegetasjon og kratt fjernes. Ved tynningen bør det skapes enkelte
åpninger i vegetasjonen slik at beboerne kan få noen gløtt ned til elva. Dette vil også øke
attraktiviteten for ferdsel og opphold langs elva.
Et stort tuntre (bjørk) midt på utstillingsplassen gir området særpreg, og bjørka bør absolutt
vernes. Klynger av større løvtrær markerer eiendomsgrensen mot øst sør og vest.
Noen enkelttrær og grupper av trær inne i området søkes bevart ved tilpasning av bebyggelse,
veier og parkering. Trærne må forberedes for lett oppfylling og terrengendringer ved
beskjæring og tynning.
3.3.3 Grunnforhold
Grunnen består av sand, grus og silt som er avleiret fra elva. NGI foretok grunnboringer ved
pumpestasjonen i 1978 og konkluderte med at grunnvannstand ligger i nivå med elveleiet, og
at det ikke er stabilitetsfare.
3.3.4 Flomvann
Terrenget ligger i dag hovedsakelig på kote 68. Nærheten til elva gjør den lave tangen utsatt
for flom. Kommuneplanen stiller krav om sikring mot 100 års flom. Dette kan løses ved at det
etableres en voll mot elva på kote 68,4. I tillegg foreslår NVE tiltak for å stabilisere foten av
åsen på motstående elvebredd med en steinsokkel, og at man tynner blant de største trærne der
for å hindre mulige ras i løsmassene. For elvebredden i reguleringsområdet anbefales en
skjøtselsplan som sikrer en ung og variert buskvekst med et tett rotsystem. Større trær ved
elvebredden anbefales hugget.
Utbygger ønsker å gå lenger enn kravet for å sikre området og planlegger at nederste gulvplan
for boligbebyggelse legges på kote 70. Tiltaket sikrer bebyggelsen mot 200-årsflom. I tillegg
vil det bli etablert terskler høyere enn kote 68 for innkjøring til parkeringsanlegg.
Parkeringskjellere vil med sin vekt og sitt volum bidra til å forankre bebyggelsen og sikre den
mot flom.
3.3.5 Forurensing
I 50- åra sto det et halmluteri ved elva vest for Benterudstua. Dette er senere revet. Det er ikke
registrert forurensing i grunnen på området.
3.4 Utbygging
Området skal benyttes til boligbygging, fortrinnsvis lav blokkbebyggelse. Den foreslåtte
bebyggelsen vil bli formet som bygninger på 3 til 4 etasjer gruppert rundt to kryssende
kjørbare gang og sykkelveier. Husrekkene er orientert mot sol og utsikt til elva. Samlet vil
det bli bygd ca 250 boliger og inntil 180 studenthybler, eller ca 24 rekkehusboliger. Mellom
bygningene etableres lekeplasser, friareal og hager.
Byggeområdene er løftet ca to meter opp over nåværende terreng for å unngå at boligene
utsettes for flomskader. Under bebyggelsen anlegges parkeringskjellere.

3

Planbeskrivelse for reg.plan nr. 311 ”Boligområde på Benterud”. 15.03.05

Hver enkelt bygningsrekke med underliggende parkering kan gjennomføres som selvstendige
byggetrinn. Utbygging vil ventelig skje fra øst mot vest.
I tillegg til byggeområdene omfatter planforslaget en del tilstøtende eiendommer som benyttes
til bolig og industriformål, samt deler av eiendommer som påvirkes av den foreslåtte
trafikkløsning. Disse er inkludert i planområdet.
3.4.1 Bebyggelsen
Ved å benytte enkle, rektangulære bygningsformer rundt geometriske uterom oppnås en mest
mulig effektiv situasjonsplan, med et størst mulig antall løpemeter bygningsmasse nær
grunnen. Dette gir mulighet for en høy utnyttelsesgrad med en relativt lav og variert
bebyggelse med brede uterom mellom husrekkene. Den ønskede utnyttelsen kan oppnås med
en generell bebyggelse i fire etasjer som trapper seg ned til tre etasjer i randsonen.
Den lave profilen på bebyggelsen gir gode solforhold og begrenser områder med lange
slagskygger. Ulike høyder på bebyggelsesplanen utnyttes til å variere en enkel,
produksjonsvennlig situasjonsplan.
3.4.2 Terrenget
Vollen rundt bebyggelsen vil skjule de underjordiske parkeringsanleggene. I tillegg til dette
gjør det at vi kan skape variasjon i grensen mellom høyt og lavtliggende terreng og
differensiere uterommene mellom mer og mindre private soner. På denne måten gir vi hvert
enkelt uterom sin særegne karakter.
3.4.3 Hager og uterom
Leilighetene på bakkeplan kan ha private hager med terrasser. Dette vil bidra til variasjon i
gårdsrommet og vil sikre artemangfoldet i vegetasjonen. Det er også satt av fellesareal til lek
for de minste og sitteplasser. Store trær er plassert som en vegetasjonsskjerm mot vei og
næringsbygg i sør. Lukkede parkeringsanlegg under gårdstrom/hage unngås for å sikre at
vegetasjonen har nok jorddybde med tilgang på vann/næring.
3.4.4 Lekeplasser
Kommuneplanens retningslinjer for lekeareal tilfredsstilles ved at det felles oppholdsarealet
ute er større enn 25 m2 per bolig. Det opparbeides i tillegg nærlekeplass knyttet til hver
husrekke og innenfor en avstand på ca 50 m fra inngangsodør, samt en kvartalslekeplass
(ballplass) i områdets østre del på Benterudsletta.
3.4.5 Materialkvalitet og utførelse
Bebyggelsen er tenkt oppført i materialer mur/ tegl/ pussede flater, med innslag av trepanel
/platekledning.
Felles veier, plasser og hageanlegg har et begrenset areal og stor befolkningstetthet. Det vil
være nødvendig å utforme disse med en solid og god materialstandard for å tåle slitasje og
forenkle vedlikehold.
3.5 Trafikk
Den største usikkerheten knyttet til planen gjelder veitilknytning av byggeområdene til det
overordnede veinettet.
Trafikkløsninger er utredet av Interconsult/ COWI AS. Konklusjonen er at sett fra dagens
situasjon vil Benterudgata være beste løsning for adkomst til området. Ut fra kravet om
tilpassing til fremtidig hovedveiløsning, vil adkomst fra Harald Hardrådes gate og ny
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kryssløsning nordøst for Osloveien 10 være den beste løsningen, men også det mest kostbare
alternativet.
For tiltaket med utbygging av Benterud er det tilstrekkelig å foreta en oppgradering av
Benterudgata. På sikt vil dette komme i konflikt med de overordnede ønsker om å etablere
Vesttangenten. På dette grunnlag synes det riktig å gå inn for en veitilknytning via Harald
Hardrådes gate. Denne vil kunne løse flere uløste oppgaver for området. Beslutningen vil på
kort sikt være mer kostbar og kontroversiell enn etablering av adkomst via Benterudgata.
3.6 Syklister og fotgjengere
De tre mulige adkomstveiene som er beskrevet i forrige avsnitt skal ha gang- og sykkelvei på
en side, eller alternativt fortau på en eller begge sider av veien. I tillegg blir det kjørbar gang
og sykkelvei fra Gigstads vei i sør. Langs elva anlegges gruset tursti gjennom planområdet.
3.7 Bevegelseshemmede
I området er forholdene lagt til rette på følgende måter: gangveier og ramper i utomhusarealer
har stigning som i snitt er under 1:15. De fleste oppganger vil få heis. Fra alle
parkeringskjellere blir det adkomst med heis til terreng. Foreskrevet antall leiligheter skal
tilrettelegges for rullestolsbrukere.
3.8 Barnehagedekning
Barnehagedekningen i nærområdet regnes som tilstrekkelig.
3.9 Skoletilbud
Om Benterud bygges ut over en fem års periode kan man anta at det vil komme 8-10 nye
skoleelever per klassetrinn. Sentrumsskolene vil ved noen justeringer av grenser for de
enkelte skolers inntaksområde ha kapasitet til å ta i mot dette elevtallet lokalt. Beslutning om
dette vil være en politisk vurdering. Det er ikke avklart hvilken skole barn i området vil sogne
til. Vi antar det blir Eikli skole, 400 m øst for området.
3.10 Skolevei
Det er to naturlige traseer for skolevei. Langs Benterudgata, under brua nord for Rådhuset og
frem til skolen, eller langs fortau /gangvei i Harald Hardrådes gate og dens forlengelse. Siste
alternativ forutsetter at det etableres tilfredsstillende krysning av Osloveien.
3.11 Vann- og avløp
Området har tilstrekkelig bruksvann og avløpskapasitet. Kapasiteten på brannvann er
utilstrekkelig og må utbedres. Vann og kloakkledninger er ført gjennom området.
3.12 Søppelhåndtering
Det forutsettes avsatt plass for søppelrom ved utkjøring av parkeringskjellere, samt utvendige
boder for søppel i nær den interne alleen ( kjørbar gang- og sykkelvei ) i bebyggelsen.
3.13 Varmekilder- Fjernvarme
Det er ikke stilt krav om at området legges til rette for fjernvarmeanlegg. Oppvarming av
området forutsettes basert på elektrisk anlegg.

4. Motsetninger
Den største usikkerheten knyttet til planen gjelder veitilknytning av byggeområdene til det
overordnede veinettet (Osloveien). Interconsult AS har utredets støy og trafikk i området, og
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konkludert med at den beste løsningen for prosjektet i sin helhet er adkomst fra Osloveien via
Harald Hardrådes gate. Dette har skapt sterke reaksjoner fra beboerne i området.
For øvrig er naboer og gjenboere positive til utbyggingen.

5. Målsetting med planarbeidet
Klarlegge alle viktige punkter i planprosessen, og utrede usikre punkter, som for eksempel
trafikk. Dette synliggjør argumentasjonen og avgjørelsene for berørte parter.
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Saksprotokoll
Arkivsaksnr.: 04/1293-83

Arkiv: L12

Sak: 50/06
REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ BENTERUD - 2. GANGS
BEHANDLING (BOLIGOMRÅDE PÅ BENTERUD)
Behandling i Kommunestyret 04.05.2006:
Representanten Lise Kihle Gravermoen erklærte seg inhabil og fratrådte under sakens
behandling - 42 tilstede.
Forslag fra Terje Kjemperud (SV) :
Reguleringsplan for boligområde på Benterud vedtas ikke.
Dersom planen vedtas ber kommunestyret utbyggerne vurdere følgende:
Punkt 1 b:
Dronning Åstasgt. brukes som adkomstvei til nytt boligfelt på Benterud.
Punkt 2.
Friområde omgjøres til barnehage på nytt boligfelt på Benterud.
Tas opp til vurdering i kommuneplanen.
Avstemming:
Ved alternativ avstemming mellom formannskapets innstilling og Kjemperuds forslag, ble
formannskapets innstilling vedtatt med 35 mot 7 stemmer.
Mindretallet besto av SV’s gruppe og Aase Moløkken (Ap).

Vedtak i Kommunestyret:
1. Reguleringsplan nr. 311 ”Boligområde på Benterud” med tilhørende
reguleringsbestemmelser vedtas, med følgende endringer:
a. Planavgrensningen i øst er endret slik av grensen følger planavgrensningen på
gjeldende reguleringsplan nr. 64-02
b. Krysset Osloveien x Harald Hardrådes gate er vist som ”Illustrasjon 1” og skal
opparbeides som vist før det gis igangsettingstillatelse for boliger innen
reguleringsplanen, jf. reguleringsbestemmelsene § 6.5.2.

c. Frisiktsoner i alle kryss er inntegnet
d. 10 meter av Eikliveien fra krysset med Harald Hardrådes gate, i retnings nord og
sør, er tatt med innenfor plangrensen
e. Stenging av Eikliveien i nord er fjernet
f. Diverse endringer i reguleringsbestemmelsene vedrørende Fellesområder og
medeiere, jf. § 5.
g. Diverse justeringer i reguleringsbestemmelsene- rekkefølgebestemmelser, jf. §§
6.3, 6.4 og 6.5.
h. Utbyggingen legges til rette for tilknytning til fjernvarmesystemet.
Planbeskrivelsens pkt. 3.13 justeres som følger: Området legges til rette for
tilknytning og oppvarming med fjernvarme
2. Reguleringsplan nr. 124 ”Benterud” og reguleringsplan nr. 62-05 ”EikliOmregulering del av friområde” oppheves ved vedtak av reguleringsplan nr. 311
”Boligområde på Benterud”
3. Reguleringsplan nr. 62- 03 ”Eikli- område B” og reguleringsplan nr. 180 ”Kvartalet
ved Ringerike yrkesskole” oppheves delvis ved vedtak av reguleringsplan nr. 311
”Boligområde på Benterud”
4. Dersom det under anleggsarbeidet skulle framkomme automatisk fredete
kulturminner, må arbeidet straks stanses og utviklingsavdelingen i fylkeskommunen
varsles, jf. kulturminneloven § 8.2

Reguleringsbestemmelser for reg.plan nr. 311 ”Boligområde på Benterud”

RINGERIKE KOMMUNE
Miljø- og arealforvaltning
REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr. 311
”BOLIGOMRÅDE PÅ BENTERUD”
1.gangs behandling i planutvalget 04.04.05 sak 0036/ 0
Offentlig høring 09.04.05- 09.05.05
2.gangs behandling i planutvalget 13.02.06, sak 32/ 06
Formannskapet 24.04.06, sak 74/ 06
Vedtatt av kommunestyret 04.05.06, sak 50/ 06

Reguleringsformål
Området som er regulert er innenfor den reguleringsgrense som er vist på plankartet.
Området reguleres til følgende formål (Pbl §25):
-§ 1 Byggeområder
Blokkbebyggelse, BB 1-7
Ulik bygningstype BB 8
Frittliggende småhusbebyggelse, BF
Garasjer i boligområde, BG
Allmennyttig formål- forsamlingshus, BAf
Industri/ lager, I/L 1-2
-§ 2 Offentlige trafikkområder
Kjøreveg, OtKj
Gang- og sykkelveg/ fortau, OtG/s
Annen veigrunn, OtA
Bussholdeplass, OtB
Parkeringsplass, OtP
-§ 3 Friområder
Park, FrP 1
Lek og sport, FrL/I
-§ 4 Spesialområder
Friluftsområde (på land), SFl 1-7
Parkbelte i industristrøk, SPa 1-4
Område for anlegg og drift av kommunalteknisk virksomhet, SKt
Frisiktsone ved veg
-§ 5 Fellesområder
Felles avkjørsel, FeA
Felles gangareal, FeGa 1-3
Felles parkeringsplass, FeP 1-4
Felles areal for lek og idrett, FeL/I
Felles grøntanlegg, FeGr 1-6
De ulike formålene er vist på plankartet
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§ 1. Byggeområder
§ 1.1 Felles bestemmelser for byggeområder
§ 1.1.1 Utnyttingsgrad
Maks utnyttingsgrad beregnes i %BYA og skal være som vist på plankartet. %BYA gjelder for
boligetasjer og ikke for parkeringskjellere.
Eventuelle glassgårder skal regnes med sitt faktiske golvareal, dvs uten beregningsplan for hver 3,0 m
høyde. (Dersom det bygges nye dekker, skal dette byggemeldes på vanlig måte).
§ 1.1.2 Byggehøyde
Alle boliger skal ha gulv plassert over kote 70. Innenfor byggeområdet er det soner med ulike
høydebegrensninger. Maksimal byggehøyde for møne og gesims er vist på plankartet med kotehøyde.
Det kan etter søknad tillates å bygge enkelte bygningsdeler høyere. Ventilasjonsrom og utstyr kan ha
større høyde dersom det er trukket minimum 3,0 m innenfor veggliv i øverste etasje, og gis en matt og
kamuflerende overflate. Det kan gjøres mindre avvik for heissjakt, trappehus, pipe ol.
§ 1.1.3 Terreng
Eksisterende terreng tillates løftet til kote 70.
§ 1.1.4 Byggegrense
Bygninger skal plasseres innenfor byggegrense. Byggegrenser er vist på plankartet.
§ 1.1.5 Parkeringsdekning
Parkeringsplasser skal etableres etter nedenstående tabell:
biloppstillingsplass
1- roms leilighet
1- 2 roms leilighet
opptil 45m2 BRA
1- 2 roms leilighet
fra 45m2 BRA og
mer
3- roms eller flere
roms leilighet
50 m² forretning,
kontor, bevertning
Studenthybler

0,5
1,0

biloppstillingsplass for
gjester
0
0

0,2
0,2

1,0

0,25

0,2

1,25

0,25

0,2

1,0
0,2

sykkelparkeringsplass

0,2
0,0

0,4

§ 1.1.6 Parkering
Parkering for boliger i BB1- BB7 skal etableres i parkeringsanlegg helt eller delvis under terreng.
Golv i garasjeanleggene skal være minimum på kote + 66,7. Terskel for innkjøring til garasjer skal
være minimum på kote 70.
Garasjeanlegg under Felles grøntanlegg (FeGr 1- FeGr 4) skal søkes begrenset.
For områdene BB1- BB7 tillates opptil 20 % av det samlede antall biloppstillingsplasser etablert på
bakkenivå.
For område BB8 kan inntil 40 % av biloppstillingsplassene være på bakkeplan. Slike plasser skal
utformes som ”grønn” parkering. Vegetasjon/ trær skal plantes for å skjerme mot innsyn til
omkringliggende leiligheter.
I utbyggingsfasen kan det etableres midlertidige felt for bakkeparkering for å oppnå balanse mellom
antall boliger og parkeringsplasser i de første delfeltene, avhengig av om utbygging starter fra øst eller
vest. Midlertidige anlegg kan benyttes til permanente garasjeanlegg er ferdigstilt.
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§ 1.1.7 Byggesøknad
Ved byggesøknad skal følgende være dokumentert:
Husplassering, tilpasning til omgivelsene og utnyttelse av ubebygd areal.
§ 1.1.8 Bygningers utseende, herunder farger og materialbruk, vindusplassering osv
Ny bebyggelse skal utformes på en slik måte at området samlet fremstår med et helhetlig arkitektonisk
uttrykk. Bebyggelsens hovedmaterialer skal være tegl eller evt. pussede flater. Det vises til den
utarbeidete ”Formingsveileder for Benterud”. Denne er veiledende, men ikke bindende for den videre
utvikling av prosjektet
§ 1.1.9 Utomhusplan
Utforming, bruk og behandling av ubebygd areal (parkeringsplasser, terrengbehandling og lignende) i
byggeområder skal være dokumentert ved en utomhusplan. Plassering og utforming av
sandlekeplasser innenfor områdene BB 6- BB 8 skal også vises gjennom utomhusplanen.
Planer for sikring og bevaring av eksisterende vegetasjon, og etablering av ny vegetasjon skal også
framgå av utomhusplanen.
Utomhusplanen skal vedlegges byggesøknad og godkjennes i kommunen før det gis rammetillatelser
for bygging av bygninger og anlegg.
Mindre bygningsmessige installasjoner for eksempel avfallsstasjoner, transformatorkiosk og
sykkelparkering tillates oppført innenfor områdene BB1- BB8 og FeGr1- FeGr4. Utforming,
materialbruk og plassering av installasjonene skal danne et helhetlig uttrykk med øvrig bebyggelse.
Installasjonene skal avskjermes for innsyn fra tilliggende områder.
§ 1.1.10 Gjerder
I områdene BB1- BB8 kan det ikke oppføres gjerder.
§ 1.1.11 Radon
Det skal gjennomføres bygningsmessige tiltak for å redusere inntrenging av radongass i samtlige
bygninger for varig opphold (ikke for rene garasjebygg o.l.).
§ 1.2 Byggeområde - Blokkbebyggelse
§ 1.2.1 Formål
Områdene BB1- BB7 skal nyttes til formål byggeområde, underformål blokkbebyggelse
§ 1.2.2 Sandlekeplasser
Innenfor områdene BB 6og BB 7 skal det opparbeides minimum 5 m2 lekeareal per boligenhet. Alle
boligenhetene skal ha sandlekeplasser plassert maks 30 meter fra inngangsdøren.
§ 1.3 Byggeområde- ulik bygningstype
§ 1.3.1 Formål
Område BB 8 kan nyttes til rekkehus, hybler eller ungdomsboliger.
§ 1.3.2 Bebyggelsesplan
Før det kan gis rammesøknad kan det kreves godkjent bebyggelsesplan for område BB 8.
Planen skal vise en kotesatt detaljplassering av bebyggelse, adkomstveier, vise terrengendringer, samt
vise en innpasset gangvei gjennom området som forbinder Gigstadsvei med Bråtaveien.
§ 1.3.3 Sandlekeplass
Innenfor området BB 8 skal det opparbeides minimum 5 m2 lekeareal per boligenhet. Alle
boligenhetene skal ha sandlekeplasser plassert maks 30 meter fra inngangsdøren.
§ 1.4 Frittliggende småhusbebyggelse
§ 1.4.1 Byggehøyde
Maksimal byggehøyde for gesims er 6,0 m og for møne 9,0 m over gjennomsnittlig terrengnivå. For
garasje er maksimal byggehøyde 3,5 m for gesims og 5,0 m for møne.

3

Reguleringsbestemmelser for reg.plan nr. 311 ”Boligområde på Benterud”

§ 1.4.2 Husplassering
Husplassering og tilpasning til omgivelsene skal, sammen med planlagt gjerde med høyde over 0,5
meter og utnyttelse av ubebygd areal, dokumenteres ved byggesøknad.
§ 1.5 Byggeområde- Garasjer i boligområde
§ 1.5.1 Byggehøyde
Maksimal byggehøyde er 3,5 m for gesims og 5,0 m for møne.
§ 1.6 Byggeområde- Allmennyttig formål
§ 1.6.1 Formål
Område BAf skal nyttes til allmennyttig formål med underformål forsamlingshus/ grendehus.
Parkering er tillatt på området.
§ 1.6.2 Utnyttelsesgrad
Maks utnyttingsgrad beregnes i %BYA og skal være som vist på plankartet.
§ 1.6.3 Byggehøyde
Maksimal byggehøyde for møne er 7,0 meter over gjennomsnittlig terrengnivå. Maks høyde for
gesims er 4 meter over gjennomsnittlig terrengnivå.
§ 1.6.4 Bygningers utseende og materialbruk
Evt. ny bebyggelse skal utformes på en slik måte at området samlet fremstår med et helhetlig
arkitektonisk uttrykk. Dette innebærer at bygningene skal ha saltak med takvinkel 30-34 grader og
treverk som et hovedmateriale i fasaden.
§ 1.7 Byggeområde – Industri/ lager
§ 1.7.1 Formål
Områdene I/L 1 og I/L 2 skal nyttes til industri/ lager.
§ 1.7.2 Utnyttelsesgrad
Maks utnyttingsgrad beregnes i %BYA og skal være som vist på plankartet.
Areal under terreng medregnes.
§ 1.7.3 Byggegrenser
Bygninger skal plasseres innenfor byggegrense. Byggegrenser er vist på plankartet.
§ 1.7.4 Utforming
Maksimal høyde for gesims og møne er 12 meter over gjennomsnittlig terrengs nivå. Bebyggelsen skal
oppføres av branntrygge materialer. Bygninger skal ha en god arkitektonisk kvalitetuttrykt i volum,
materialbruk og detaljering, og bidra til at Benterud som helhet fremstår som et samlet område av høy
kvalitet.
§ 1.7.5 Funksjoner/bruk
Eiendommene reguleres til industri/ verksted/ servicevirksomhet med tilknyttet kontor og
salgsvirksomhet. Etablering av detaljhandel eller annen virksomhet som genererer høye besøkstall
med kjøretøy tillates ikke.
Området kan ikke benyttes til virksomhet som i særlig grad vil føre til ulemper for brukere og beboere
i det omkringliggende området. Det tillates ikke anlegg som ved lukt, røyk eller støy vil virke
sjenerende for de tilgrensende boligstrøk.
Den ubebygde del av tomten tillates ikke benyttet til lagring.
§ 1.7.6 Parkering
Det skal opparbeides èn parkeringsplass per 100m2 gulvflate.
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§ 2. Offentlige trafikkområder
§ 2.1 Felles bestemmelser for offentlige trafikkområder
§ 2.1.1 Formål
Områdene skal nyttes til formål offentlig trafikkområde, med underformål som angitt på plankartet.
§ 2.1.2 Tekniske planer
Anlegg som kommunen skal overta og ha vedlikehold av skal utføres i henhold til planer som på
forhånd er godkjent av kommunen.
§ 2.1.3 Vegstandard
Vei med tilhørende avkjørsler o.l. skal være utformet med en standard som det fremgår av
kommunalteknisk veinorm utgitt av Norske Kommuners Sentralforbund 1981, eller bedre.
§ 2.1.4 Vegers stigningsforhold
Veg skal ha stigning maksimalt 10%
§ 2.1.5 Avkjøringsforhold
Avkjørsler er vist på plankartet. Avkjørsler skal være i flg kommunal norm.
§ 2.1.6 Utførelse av terrengbehandling
Terreng som er berørt av utbygging skal gis parkmessig sluttbehandling.
§ 3. Friområder
§ 3.1 Park
§ 3.1.1 Formål
Områdene FrP 1-2 kan nyttes til offentlig parkarealer.
§ 3.1.2 Funksjoner/ bruk
Områdene FrP 1-2 kan brukes til opphold for allmennheten. Virksomhet som er til hinder for formålet
er ikke tillatt.
§ 3.2 Område for lek og sport
§ 3.2.1 Formål
Området FrL/I1 skal nyttes til lek, idrett og opphold for allmennheten.
§ 3.2.2 Funksjoner/ bruk
I området FrL/I1 skal eksisterende tennisbaner beholdes og inngå som en del av friområdet. Lettere
opparbeiding for å legge til rette for formålet er tillatt.
§ 4. Spesialområder
§ 4.1 Formål
Områdene skal nyttes til formål spesialområde, med underformål som angitt på plankartet.
§ 4.2 Friluftsområde (på land)
§ 4.2.1 Funksjoner/ bruk
SFl 1-7 skal nyttes til friluftsområde (på land) for allmennheten.
Det er ikke tillatt å drive virksomhet som er til hinder for områdets bruk som friluftsområde.
Bygninger tillates ikke oppført i friluftsområdet. Gjennom området skal det opparbeides en tursti med
grusoverflate langs elvekanten i to meters bredde (se snitt A-A’, datert 02.03.05).
Eksisterende og ny vegetasjon ha en variert form, størrelse og alder. Vegetasjonen skal pleies og
skjøttes på en slik måte at vekstenes røtter bidrar til å sikre elvebredden mot utgliding og erosjon i
området.
§ 4.2.2 Utforming I
I områdene SFl 2 og 4 tillates opparbeidelse av elvekanten for å gjøre elva lettere tilgjengelig for
allmennheten. Det skal utarbeides en egen, detaljert plan for området ved evt. videre opparbeiding.
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§ 4.2.3 Utforming II
Området SFl 6 kan opparbeides med mulighet for utsetting/ opptaking av robåt, kano, kajakk (og
andre lettere båter) som ikke krever biltrafikk til utsettingsstedet. Bruk av motorbåt er ikke tillatt.
Området kan etableres som badeplass med sandbunn, og flytebrygge til bruk for båter og bading er
tillatt.
§ 4.3 Parkbelte i industristrøk
§ 4.3.1 Funksjon
Områdene SPa 1- SPa 4 skal være parkmessige belter mellom industriområdene I/L 1 og I/L2.
Det er ikke tillatt å drive virksomhet som er til hinder for områdets bruk som parkbelte.
§ 4.3.2 Bygg og anlegg
Gangstier tillates opparbeidet i parkbeltet. Bygninger tillates ikke oppført i parkbeltet.
§ 4.4 Område for anlegg og drift av kommunalteknisk virksomhet
§ 4.4.1 Formål
I område SKt kan eksisterende kommunalteknisk anlegg opprettholdes.
§ 4.4.2 Virksomhet
Veien ned til området SKt kan benyttes til turvei.
§ 4.4.3 Bygninger på området
Det kan etter søknad til kommunen føres opp mindre bygninger på området som har tilknytning til
virksomheten. Bebyggelsen skal ha samme form og høyde som eksisterende bygninger.
§ 4.5 Frisiktsone ved veg
Frisiktsoner er vist med stiplete linjer og mål på reguleringsplanen.
I frisiktsone skal det være fri sikt i en høyde av 0,5 m over tilstøtende vegers planum.
§ 5. Fellesområder
§ 5.1 Felles bestemmelser for fellesområder
§ 5.1.1 Formål
Områdene skal nyttes til formål fellesområder, med underformål som angitt på plankartet.
§ 5.1.2 Opparbeiding
Valg av standard, samt drift og vedlikehold er opp til deltakerne i fellesarealet.
§ 5.2 Felles avkjørsel
§ 5.2.1 Formål
FeA skal nyttes til felles avkjørsel.
§ 5.2.2 Eiendommer som er deltakere
For felles avkjørsel FeA skal alle eiendommene i område I/L 1 g BB 1- BB 7 være medeiere med like
andeler.
§ 5.3 Felles gangareal
§ 5.3.1 Formål
FeGa1- FeGa3 skal nyttes til felles gangareal
§ 5.3.2 Eiendommer som er deltakere
For felles gangareal FeGa1 skal alle eiendommene i område BB1- BB8 være medeiere med like
andeler.
For felles gangareal FeGa2 og FeGa3 skal alle eiendommene i område BB1- BB7 være medeiere med
like andeler.
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§ 5.3.3 Funksjoner/ bruk
Området FeGa1 opparbeides som et gateløp med en karakter av et offentlig rom/ plass, med utvidete
møteplasser. Områdene FeGa 2 og FeGa 3 kan også nyttes av kjøretøyer for service, vedlikehold,
brann og redning for områdene BB1- BB7.
§ 5.3.4 Utforming
FeGa1 skal opparbeides som et felles uterom med gatemøbler, lekemuligheter og variert beplanting.
§ 5.4 Felles parkeringsplass
§ 5.4.1 Eiendommer som er deltakere
For felles parkeringsplass FeP 1- FeP 3 skal alle eiendommene i område BB 1- BB 7 være medeiere
med like andeler.
For felles parkeringsplass FeP 4 skal alle eiendommene i område BB 8 være medeiere med like
andeler.
§ 5.5 Felles areal for lek og idrett, FeL/I
§ 5.5.1 Eiendommer som er deltakere
For felles lekeareal FeL/I skal alle eiendommene i område BB 1- BB 8 være medeiere med like
andeler.
§ 5.5.2 Funksjoner/bruk
Området skal opparbeides som felles område for sport, lek og opphold for beboere innenfor områdene
BB1- BB8. Området skal være en samlingsplass for beboerne. Området skal opparbeides med en
kvartalslekeplass og mulighet for ballspill i hht. utomhusplan for området. Plassen skal avskjermes
med vegetasjon mot kjørevei og gang- og sykkelvei (kjørbar).
§ 5.5.3 Utforming
”Ballplassen” bør ha en størrelse på 30 x 45 meter, og det skal settes av et tilstrekkelig stort areal for
annen lek.
§ 5.5.4 Eksisterende vegetasjon
Eksisterende vegetasjon bør så langt det er mulig bevares. Eksisterende Betula pubescens skal bevares
og tas hensyn til ved utforming av ballplassen og evt. annen opparbeidelse av arealet.
§ 5.6 Felles grøntanlegg
§ 5.6.1 Eiendommer som er deltakere
For felles grøntanlegg FeGr 1- FeGr 6 skal alle eiendommene i område BB 1- BB 7 være medeiere
med like andeler.
§ 5.6.2 Funksjon/ bruk
FeGr 1- FeGr 4 skal opparbeides som felles lek-, rekreasjons- og oppholdsområde for beboere i
områdene BB 1- BB 7.
§ 5.6.3 Sandlekeplasser
Alle boligenhetene innenfor områdene BB1- BB 5 skal ha minimum 5 m2 lekeareal pr enhet, innenfor
områdene FeGr 1- FeGr 4. Alle boligenhetene skal ha tilstrekkelige sandlekeplasser plassert maks 30
meter fra inngangsdøren.
§ 5.6.4 Utforming
Felles grøntanlegg skal utføres som et åpent, kultivert parkdrag, og opparbeides slik det fremgår av
utomhusplan for de enkelte delfelt. Inntil 15% av felles grøntanlegg kan inngå i private hager. Interne
gangveier som leder til innganger skal ha fast dekke.
§ 5.6.5 Utomhusplan
Utomhusplan for områdene FeGr 1- FeGr 4 skal leveres sammen med søknad om rammetillatelse.
Avgrensing mellom felles grøntanlegg og privat hage, samt plassering/ utforming av sandlekeplasser
skal fastlegges i utomhusplanen.
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BESTEMMELSER OM REKKEFØLGE, ENDRING, PLANKRAV OL
§ 6 Rekkefølgebestemmelser
§ 6.1 Utbyggingsavtale og godkjenning av tekniske planer
Dersom kommunen skal overta tekniske anlegg, må utbyggingsavtale og godkjenning av tekniske
planer mellom utbygger og kommunen foreligge før det gis igangsettingstillatelse for disse anleggene.
§ 6.2 Brannvann
Det kan ikke gis igangsettingstillatelse for bygninger før det er dokumentert at brannvannforsyningen
tilfredsstiller brannvesenets krav.
§ 6.3 Veg, vann og avløp og andre anlegg som skal overtas av kommunen

§ 6.3.1
Det kan ikke gis igangsettingstillatelse for bygninger før de følgende anlegg er i samsvar med
utbyggingsavtale og godkjent og overtatt av kommunen, og opparbeidet for uten fast dekke: Offentlig
kjøreveg (OtKj), fortau langs kommunal veg (OtKj), Offentlig parkering (OtP), Offentlig gang- og
sykkelvei (OtG/s), støyskjerming, samt vann- og avløpsanlegg.

§ 6.3.2
Det kan ikke gis brukstillatelse for bygninger før de følgende anlegg opparbeidet med fast dekke:
Offentlig kjøreveg (OtKj), fortau langs kommunal veg (OtKj), Offentlig parkering (OtP), Offentlig
gang- og sykkelvei (OtG/s), støyskjerming, samt vann- og avløpsanlegg.
§ 6.4 Veg, lekearealer og andre fellesanlegg som skal overtas av beboerne i feltet

§ 6.4.1
Det kan ikke gis igangsettingstillatelse for bygninger før følgende anlegg er i samsvar med det som er
beskrevet i reguleringsbestemmelsene og godkjent av kommunen, og opparbeidet for uten fast dekke:
Felles avkjørsel FeA, felles gangareal FeGa1- FeGa3, felles parkeringsplasser FeP 1- FeP 4, felles
lekeareal FeL/I, felles grøntanlegg FeGr 1- FeGr 6.

§ 6.4.2
Det kan ikke gis brukstillatelse for bygninger før følgende anlegg er opparbeidet med fast dekke:
Felles avkjørsel FeA, felles gangareal FeGa1- FeGa3, felles parkeringsplasser FeP 1- FeP 4, felles
lekeareal FeL/I, felles grøntanlegg FeGr 1- FeGr 6.
§ 6.5 Vegkryss Osloveien x Harald Hardrådes gate

§ 6.5.1
Det kan ikke gis igangsettingstillatelse for bygninger innenfor reguleringsplanen før vegkrysset
Osloveien x Harald Hardrådes gate er i samsvar med utbyggingsavtale og godkjent og overtatt av
Statens Vegvesen.
§ 6.5.2
Krysset Osloveien x Harald Hardrådes gate skal opparbeides i henhold til ”Illustrasjon 1, etappe 1,
krysset Osloveien” som vist på plankartet før det gis igangsettingstillatelse for boliger innen
reguleringsplanen.
§ 6.5.3
Ved vedtak om ny reguleringsplan for ny omkjøringsvei (Rv 35) vest for sentrum (alt. V2), kan
krysset Osloveien x Harald Hardrådes gate omarbeides i tråd med ”Illustrasjon 2, etappe 2, krysset
Osloveien” som vist på plankartet.
§ 6.6 Støy
Det kan ikke gis igangsettingstillatelse for bygninger innen reguleringsplanen før lokale støytiltak for
eiendommene gnr/ bnr; 39/175, 39/53, 39/88, 39/33, 39/149, 39/182, 39/183 og 39/36 er planlagt og
gjennomført i tråd med ”Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging” (T-1442).
Eiendommer det gjelder er vist på reguleringsplanen.
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§ 6.7 Skolekapasitet
Det kan ikke gis igangsettingstillatelse for boliger før det er dokumentert fra kommunen at
grunnskolekapasiteten er sikret.
§ 6.8 Utomhusplan
Det skal utarbeides planer for utomhusanlegg for hvert byggetrinn. Planen skal være godkjent før
rammetillatelse gis.
§ 6.8.1 Omfang
Det skal utarbeides planer for utomhusanlegg for alle felles grønanlegg, FeGr1FeGr6, byggeområdene BB1- BB8, felles areal for lek og idrett, FeL/I, samt for områdene SFl2, SFl4
og SFl6 dersom disse skal opparbeides.
§ 6.8.2 Innhold
Utforming, bruk og behandling av ubebygd areal skal være dokumentert ved utomhusplan som
framlegges ved søknad om rammetillatelse. Utomhusplanen skal utarbeides i mål 1: 500 og omfatte
kotesatt detaljplassering av bebyggelse, lekeplasser, sandlekeplasser, parkeringsplasser, veier og vise
terrengendringer samt vegetasjonsbevaring og etablering av ny vegetasjon i feltet.
§ 6.8.3 Planer for Felles grøntanlegg, FeGr1- FeGr4
Felles grøntanlegg, FeGr1 skal ferdigstilles i hht. godkjent plan før brukstillatelse for boliger innenfor
områdene BB1 og BB2 gis.
Felles grøntanlegg, FeGr2 skal ferdigstilles i hht. godkjent plan før brukstillatelse for boliger innenfor
områdene BB2 og BB3 gis.
Felles grøntanlegg, FeGr3 skal ferdigstilles i hht. godkjent plan før brukstillatelse for boliger innenfor
områdene BB3 og BB4 gis.
Felles grøntanlegg, FeGr4 skal ferdigstilles i hht. godkjent plan før brukstillatelse for boliger innenfor
områdene BB5 gis.
For områdene FeGr1- FeGr3: Dersom årstiden vanskeliggjør dette kan midlertidig brukstillatelse gis.
§ 6.8.4 Felles areal for lek og idrett, FeL/I
Før igangsettingstillatelse for mer enn 50 % av bebyggelsen i områdene BB1- BB8, skal felles areal
for lek og idrett, FeL/I være ferdig opparbeidet i hht. utomhusplanen.
§ 6.9 Bebyggelsesplan
For område BB8 skal det foreligge bebyggelsesplan godkjent av Det faste utvalg for plansaker før
byggemelding kan godkjennes. Bebyggelsesplanen skal utarbeides i mål 1: 500 og omfatte
kotesatt detaljplassering av bebyggelse, lekeplasser, sandlekeplasser, parkeringsplasser, veier og vise
terrengendringer samt vegetasjonsbevaring i feltet.
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Roger Sørslett
Fra:
Sendt:
Til:
Kopi:
Emne:

Magnus RøysemHaug / Schjødt <maha@schjodt.no>
19. november 2014 17:48
Roger Sørslett
berit.refseth@sibu.no
SV:Forlengelseav Harald Hardrådesgate ned til Benterud [SCHJODTMatters.FID300296]

Hei Roger,
Vi viser til din e-post nedenfor.
Vi har i dag gitt Elling Heggen,som representererBenterud Utbygging AS,en tilbakemelding på hansseneste
fremsatte forslag til løsning på saken.Etter Sibussyn, er dette et balanserttilbud. Sibu ønskerå avvente
tilbakemeldingen fra Elling Heggenfør de samtykker til en "forhåndstiltredelse" av arealeti tråd med din e-post
nedenfor. Vi har videre orientert Heggenom at Benterud Utbygging ASvil få omgåendetilgang til aktuelt arealså
fremt de akseptererSibussenestforslag til løsning på saken.
Vi kan holde deg orientert om Heggenstilbakemelding, dersom det er ønskelig.
Ha en fin kveld.
Med vennlig hilsen / Kind regards

Magnus Røysem Haug
Senioradvokat/ SeniorLawyer
M: +47 996 01957
E: maha@schjodt.no
_______________________________

Fra: Roger Sørslett [mailto: Roger.Sorslett@ringerike.kommune.no]
Sendt: 19. november 2014 08:19
Til: Magnus RøysemHaug / Schjødt
Kopi: Servicesenter / Schjødt; berit.refseth@sibu.no
Emne: Forlengelse av Harald Hardrådesgate ned til Benterud

HeiMagnusRøysemHaug
Vi skalfremme sakenom eventuellekspropriasjonnå i desemberog sakenliggerhosRådmannennå.
Det alternativetsomhar vært diskuterti møter meddere er å ekspropriere.Vi skjønnerat dette er en voldsom
prosessfor sålavdifferansesomdet er mellomderes/(SIBUs)kravog tilbud fra Benterudutbygging.
Kanet alternativtil ekspropriasjonværeat deregir Benterudutbyggingrett til å tiltre arealenenå, slikat veienkan
byggesnå,arealetoppmålesog matrikuleresog at dere fortsetter å forhandlemed og forhåpentligviskommerfrem
til en ordningenmed Benterudutbyggingom vederlag, evt at sakenmå avgjøresav domstol?
Berom såraskttilbakemeldingsommulig(idag).
Med vennlighilsen
RogerSørslett
Enhetsleder
Eiendomsdrift
[Side #]

Tekniskdrift
Tlf 95876822

[Side #]

Roger Sørslett
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Thor Einar Kristiansen< TEKristiansen@eurojuris.no>
19. november 2014 22:54
Roger Sørslett
SV:Forlengelseav Harald Hardrådesgate

Jeghar vært ute av kontoret i dagog beklagerat jegikkehar fått svarttidligere.
Alternativet ditt er i tråd med det borettslagethar ment i min henvendelse.Behovfor ekspropriasjoner det ikke.
Med vennlig hilsen
Thor Einar Kristiansen
Advokat - Assosiert partner
Tel:
+47 32 25 55 92
Fax:
+47 32 25 55 01
Mob:
+47 41 55 47 24
tekristiansen@eurojuris.no
Svensson Nøkleby Advokatfirma ANS
Nedre Storgate 15-17
PO Box 294 Bragernes, NO-3001 Drammen
http://www.svenssonnokleby.no

CONFIDENTIALITY
NOTICE:
This e-mail may contain confidential, privileged in formation and is
intended only for the individual named herein. If you are not the
correct addressee you should not disseminate, distr ibute copy or otherwise
make use of this message. Please notify the sender immediately if you
have received this e-mail by mistake and delete it from your system.

Fra: Roger Sørslett [mailto: Roger.Sorslett@ringerike.kommune.no]
Sendt: 19. november 2014 08:25
Til: Thor Einar Kristiansen
Emne: Forlengelse av Harald Hardrådesgate

HeiThorEinarKristiansen
Vi skalfremme sakenom eventuellekspropriasjonnå i desemberog sakenliggerhosRådmannennå.
Det alternativetsomhar vært diskuterti møter meddere er å ekspropriere.I brevet deresav 16.oktober 2014tolker
jeg på side3, sisteavsnittdet somat dereer inneforstått med at veienkommerog at dereer positivtil at Benterud
utbygginggisrett til tiltre arealenenå?Spørsmål
et mitt er om det er et alternativtil ekspropriasjon at deregir
Benterudutbyggingrett til å tiltre arealenenå,slik at veienkanbyggesnå,arealetoppmålesog matrikuleresog at
dere fortsetter å forhandlemed og forhåpentligviskommerfrem til en ordningenmed Benterudutbyggingom
vederlag,evt at sakenmå avgjøresav domstol?
Berom såraskttilbakemeldingsommulig(idag)– pr mail til meg.

Med vennlighilsen
RogerSørslett
Enhetsleder
Eiendomsdrift
Tekniskdrift
[Side #]

Tlf 95876822

[ Side #]

