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1. tertialrapport - april 2015
Arkivsaksnr.: 15/5281

Saksnr.: Utvalg
64/15
Formannskapet
/
Kommunestyret

Arkiv: 210

Møtedato
16.06.2015

Forslag til vedtak:
1. 1. tertialrapport 2015 tas til orientering
2. Tilskudd til Ringerike Frivillighetssentral er i 2015 budsjettert til 670.000 kr. Dette
økes til samme nivå som 2014 på 870.000 kr. Budsjett 2015 for rammeområde helse,
omsorg og velferd økes med 200.000 kr. Budsjettert avsetning til disposisjonsfond
reduseres med 200.000 kr.
3. Ringerike kommunes andel av kostnader, 618.000 kr, i forbindelse med
kommunereformen dekkes av formannskapets disposisjonskonto.
4. Bygningsrelaterte kostnader ved fortsatt drift av Ringerikshallen dekkes av
rammeområdet tekniske områder innenfor allerede tildelt ramme.
5. Budsjettendringer investeringsprosjekter:
a. Prosjekt 14002 Flerbrukshall støyskjerming (underprosjekt til prosjekt 14000
Samferdsel). Budsjett reduseres med 3,75 mill. kroner.
Budsjett
justeres slik:
Debet
091000.690000.870.0001 kr 3 750 000,- (redusert bruk av lånemidler). Kredit
023000.657000.332.14000 kr 3 750 000,- (budsjettreduksjon på prosjekt
14000 Samferdsel)
b. Prosjekt 15006 Ringerike vannverk. Budsjett 2015 reduseres med 15 mill.
kroner som overføres fra 2015 til 2016. En slik avsetning får følgende
budsjettjustering:
Debet
091000.690000.870.0001 kr 15 000 000,- (redusert bruk av lånemidler
inneværende år).
Kredit 023000.651000.340.15006 kr 15 000 000,- (avsettes til Ringerike
vannverk i 2016)
c. Det omdisponeres kr 2.750.000 fra prosjekt 15002 Fellesprosjekter VA
Hønefoss til prosjekt 15003 Renseanlegg, sanering og vannforsyning Nes i
Ådal. Budsjett justeres slik:
Debet
023000.651000.353.15003 kr 2 750 000,- (renseanlegg, sanering og
vannforsyning Nes i Ådal).
Kredit
023000.651000.353.15002 kr 2 750 000,- (fellesprosjekter VA Hønefoss)
d. Det omdisponeres kr 2.940.000 fra prosjekt 15001 Hovedplan avløp til
prosjekt 15012 Sanering Nymoen-Hen. Budsjett justeres slik:
Debet
023000.651000.353.15012 kr 2 940 000,- (sanering Nymoen-Hen) Kredit
023000.651000.353.15001 kr 2 940 000,- (hovedplan avløp)

Sammendrag
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Saken gjelder fremleggelse av rapport for 1. tertial 2015 og forslag til budsjettreguleringer
som følge av økonomisk stilling pr 1. tertial og oppståtte saker. Hovedfunn i rapporten er at
økonomisk årsprognose tilsier at kommunen vil bruke om lag 20 mill. kroner mer enn
budsjett i 2015. Sykefravær 1. kvartal 2015 er 0,8 % høyere enn samme periode i fjor, og
antall årsverk fortsetter å gå noe ned i første tertial.

Innledning / bakgrunn
Det rapporteres månedlig til Formannskap og Kommunestyret om den økonomiske
utviklingen i 2015. Månedsrapportene skal være en kortere sammenfatning av status, mens
det etter hvert tertial skal fremlegges en mer omfattende rapport.

Beskrivelse av saken
Årsprognosen indikerer at kommunen vil oppnå et regnskapsresultat i 2015 som viser et
merforbruk i forhold til budsjett på 19,9 mill. kroner. Dette forutsetter at enhetene som har
merforbruk ikke greier å igangsette tiltak som får økonomiske effekter for å nærme seg
budsjetterte rammer. De største avvikene fra budsjett vises på området helse, omsorg og
velferd med 13 mill. kroner og tekniske områder med 7,5 mill. kroner.
Alle tall i 1000 kr
Rammeområde
Samlet resultat
Folkevalgte og revisjon
Administrasjon og fellesutgifter
Barnehage
Grunnskole
Spesielle tiltak barn og unge
Kulturtjenesten
Helse, omsorg og velferd
Tekniske områder
Avsetninger, overføringer
Skatt og rammetilskudd
Finans

Regnskap
2014 (pr april)

Regnskap ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT
hittil 2015

27 749

3 507

2 261

1 509

35 750

37 518

72 710

57 969

88 236

93 037

5 283

39 649

5 708

8 297

239 611

208 200

53 576

46 417

9 402

-5 187

-494 704

-500 281

9 916

16 380

19 888
6 037
87 725
167 536
246 790
116 496
23 066
596 599
126 881
50 143
-1 492 459
91 073

0
6 437
87 725
166 607
245 786
114 212
21 211
583 604
119 388
56 667
-1 503 459
101 823

PROGNOSE
ÅRSAVVIK

-19 888
400
0
-930
-1 005
-2 284
-1 856
-12 994
-7 493
6 524
-11 000
10 750

Avvik Avvik forrige
i % mnd rapport
6%
0%
-1 %
0%
-2 %
-9 %
-2 %
-6 %
-12 %
1%
11 %

Årsprognosen for de fleste driftsområdene viser noe merforbruk i forhold til budsjett. Det
meste skyldes enkelte enheter som har lokale utfordringer med å tilpasse årets drift til tildelte
budsjettrammer. Disse følges opp av kommunalsjef og støtteenheter for å finne gode
løsninger. Tiltak som vil gi innsparinger blir iverksatt fortløpende og effekten av dette vil
forbedre årsprognosen som i denne rapporten viser merforbruk på 26,2 mill. kroner for
driftsområdene. Dette oppveies noe av et samlet mindreforbruk/ merinntekter på 6,3 mill.
kroner på sentrale områder for avsetninger, skatt og finans.
Tekniske områder har i utgangspunktet en årsprognose i tråd med budsjettrammene.
Etterberegning av selvkost (som gjøres i februar hvert år) viser imidlertid at det må settes av
ca 7,8 mill. kroner til selvkostfondene innenfor VAR (Vann, avløp og rens). Dette fordi
investeringsutgiftene i 2014 ble lavere enn planlagt og at rentenivået har fortsatt å synke. På
den måten blir de beregnede utgiftene på selvkostområdene lavere og en større del av
inntektene som føres i driftsregnskapet må avsettes til fond.
Helse, omsorg og velferd har driftsutfordringer spesielt innenfor hjemmetjenesten og
institusjonstjenestene hvor aktiviteten rapporteres å være høyere enn budsjettplan. I tillegg er
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det ressurskrevende enkelttiltak og usikkerhet rundt årsinntektene til Ringerikskjøkken som
bidrar til rapportert merforbruk.
Et lavt rentenivå gir lavere rentekostnader og lavere renteinntekter enn budsjettert.
Nettoeffekt blir mindreforbruk på ca 3,5 mill. kroner på årsbasis dersom rentene fortsetter å
holde seg lave gjennom høsten. I tillegg har Ringeriks-Kraft AS besluttet å dele ut et utbytte
på totalt 25 mill. kroner til sine eiere, og av dette vil Ringerike kommune motta 18,25 mill.
kroner som er 7,25 mill. kroner høyere enn budsjettert.
Inntekter fra skatt og rammetilskudd ser ut til å bli 11 mill. kroner lavere enn budsjettert.
Årsaken til dette er lavere skattevekst for landet enn forutsatt i statsbudsjettet slik at
Ringerike kommune mottar lavere inntekter fra skatteutgjevningen.
Ringerike kommune har i 2015 budsjettert med avsetninger til disposisjonsfond og
tilbakebetaling av tidligere års underskudd på totalt 36,5 mill kroner. Blir regnskapet slik
årsprognosen i denne rapporten viser vil dette være redusert til 16,6 mill. kroner i
avsetninger.
Noen budsjetterte inntekter og utgifter i 2015 inneholder større usikkerhet enn andre:
 Skatteinntekter med inntektsutgjevning: Tilflytting til kommunen første halvår og
innbyggernes lønnsutvikling vil påvirke det endelige resultatet. Mottatt skatt så langt i
år er på linje med budsjett. Skatteinngangen for landet for øvrig avgjør Ringerikes
inntekter fra inntektsutgjevningen. Første tertial har en lavere skattevekst for landet
enn forutsatt i Statsbudsjettet, og Ringerike kommune vil motta et lavere beløp
gjennom inntektsutgjevningen enn budsjettert dersom dette ikke endrer seg. Endelig
svar på inntektsutgjevning kommer i januar 2016
 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 2016. 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.
Ringerike kommune har startet arbeidet med å vurdere sin rolle i arbeidet med å bygge nye
og større kommuner i Norge slik det er initiert fra statlig hold. I forbindelse med dette
arbeidet er det satt opp et kostnadsoverslag på de aktiviteter som foreløpig er planlagt i 2015
og 2016 og finansieringen av disse:
Aktivitet
Ekstern konsulent
Innbyggerinvolvering, kommunikasjon
Politiske verksteder/dialogmøter
Ungdomsaktiviteter
Innbyggerundersøkelser
Møtegodtgjørelse/tapt arb.fortjeneste
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288 000,00 kr
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180 000,00 kr
250 000,00 kr
200 000,00 kr
100 000,00 kr
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Sum

1 418 000,00 kr

Finansiering
Fylkesmannen i Buskerud
Staten/Dep (innbyggerundersøkelse)
Ringerike kommune
Sum

700 000,00 kr
100 000,00 kr
618 000,00 kr
1 418 000,00 kr

Økonomiske forhold
Tertialrapporten har ingen økonomiske konsekvenser i seg selv. Det foreslås
korrigering av rammene i driftsbudsjettet som endrer budsjettert avsetning til
disposisjonsfond i tillegg til å endre budsjettrammer på involverte rammeområder:
Ref. forslag til vedtak punkt 2: Ringerike Frivillighetssentral fikk i 2014 et driftstilskudd på
kr 870.000. I budsjett 2015 er dette ved en feiltakelse redusert til kr 670.000. Rådmannen
foreslår at tilskuddet opprettholdes på kr 870.000 og at dette dekkes gjennom en
budsjettkorreksjon der rammeområdet helse, omsorg og velferd økes med 200.000 kr og
budsjettert avsetning til disposisjonsfond reduseres fra kr 18.959.000 til kr 18.759.000.
Ref. forslag til vedtak punkt 3: Ringerike kommunes andel av kostnader, kr 618.000, i
forbindelse med kommunereformen dekkes av formannskapets disposisjonskonto. Etter 1.
tertial er det regnskapsført overføringer til andre på til sammen kr 225.000 fra
disposisjonskontoen. Årets avsetning er på 1 mill. kroner. Dekkes kostander i forbindelse
med kommunereformen som foreslått av rådmannen vil kr 157.000 stå igjen til
formannskapets disposisjon.
Ref. forslag til vedtak punkt 4: Ringerikshallen skulle etter budsjettplanen 2015 vært stengt
men fortsatt drift er opprettholdt. Merforbruket på ca 1 mill. kroner i forbindelse med dette
ser imidlertid ut til å kunne dekkes av mindreforbruk på strøm- og fyringsutgifter i
kommunen. Rådmannen foreslår derfor at rammeområdet, tekniske områder, ikke får justert
sine rammer på grunn av dette.
Det foreslås også korrigering av investeringsbudsjettet. Noen av disse endringene vil redusere
årets budsjetterte investeringsutgifter og bruk av lån:
Prosjekt 14002 Flerbrukshall støyskjerming er et underprosjekt til prosjekt 14000
Samferdsel. Ved en feiltakelse ble det gjort to finansieringsvedtak høsten 2014 for det samme
oppdraget/tiltaket. Finanseringen på 3,75 mill. kroner ble vedtatt både i KS-sak 138/14,
Årsbudsjett 2015 – handlingsprogram 2015-2018, (ved bruk av lån) og i KS-sak 117/14,
Støytiltak Tyristrandgata, (ved bruk av ubundet fond). Budsjettet foreslås derfor redusert med
3,75 mill. kroner både i investeringsutgift og bruk av lån.
Prosjekt 15006 Ringerike vannverk er budsjettert med 25 mill. kroner i 2015. Behovet
inneværende år er redusert til 10 mill. kroner. Det foreslås derfor en budsjettoverføring fra
2015 til 2016 for prosjektet, dvs. en såkalt avsetning til Ringerike vannverk på 15 mill.
kroner. Dette vil redusere årets investeringsutgifter og bruk av lån.
Det foreslås en omdisponering av budsjettmidler fra prosjekt 15002 Fellesprosjekter VA
Hønefoss til prosjekt 15003 Renseanlegg, sanering og vannforsyning Nes i Ådal.
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Også en omdisponering fra prosjekt 15001 Hovedplan avløp til prosjekt 15012 Sanering
Nymoen-Hen. Omdisponeringer får ikke konsekvenser for investeringsbudsjettet totalt.

Rådmannens vurdering
Tertialrapporten viser at det gjøres en god jobb i hver enkelt enhet med å tilpasse seg tildelte
økonomiske rammer for 2015. Ringerike kommune er inne i en omstillingsprosess på mange
tjenesteområder for å tilpasse kommunens utgifter til inntektene. Enkelte enheter har
utfordringer og disse følges tett opp for å finne nødvendige tiltak.
Den lave skatteveksten i landet fortsetter i 2015 og påvirker kommunen gjennom betydelig
lavere inntekter enn det statsbudsjettet la opp til i høst. Revidert nasjonalbudsjett viste ingen
store endringer på dette for Ringerike sin del. Et moderat lønnsoppgjør, lave lånerenter og et
utbytte fra Ringeriks-Kraft AS veier imidlertid opp for mye av dette inntektstapet i år.
Rådmannen anbefaler ingen konkrete budsjettjusteringer i forbindelse med merforbruket
på enkelte driftsområder. Det jobbes imidlertid med å opprettholde presset på aktuelle
driftsområder for å redusere avviket 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. Noen tøffe valg blir
gjort på veien, men ansatte og ledere på alle nivå samarbeider godt for en best mulig
utnyttelse av ressursene.
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
1. Tertialrapport – april 2015

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, 03.06.2015

Tore Isaksen
rådmann
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leder: Gyrid Løvli
saksbehandler: Roger Mathiesen
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Finansrapport 1. tertial 2015
Arkivsaksnr.: 15/5264

Saksnr.: Utvalg
65/15
Formannskapet
/
Kommunestyret

Arkiv: 210

Møtedato
16.06.2015

Forslag til vedtak:
Finansrapport 1. tertial tas til orientering.

Sammendrag
Netto finansutgifter ligger på et relativt lavt nivå, men vil øke etter hvert som investeringsplanene
realiseres. Kommunens likviditetssituasjon er fortsatt svært bekymringsfull.

Innledning / bakgrunn
Nytt finansreglement for Ringerike kommune ble vedtatt av kommunestyret den 26. februar 2015. I
tråd med finansreglementet skal det rapporteres på kommunens finansforvaltning hvert tertial.

Beskrivelse av saken
Til tross for et akkumulert driftsunderskudd på kun 2 mill. kroner ved inngangen til 2015, er ikke det
økonomiske handlingsrommet forbedret i tilsvarende grad. Kommunens likviditetssituasjon er fortsatt
svært svekket. Nye prognoser for pensjonsutgiftene fra KLP i april i år, avhjelper
likviditetssituasjonen noe.
Kommunen har ikke investert i kompliserte produkter. Frigjort kapital etter salg av aksjer i RingeriksKraft AS er foreløpig plassert som bankinnskudd. Reglene og risikoprofilen for forvaltning av
midlene i Fossefondet er fastsatt i kapittel 4 i nytt vedtatt finansreglement.
Netto finansutgifter per 1.tertial 2015 er noe høyere enn på samme tidspunkt i 2014. Det skyldes
lavere finansinntekter enn i fjor.
Den flytende renten ble endret 12. januar 2015 fra 2,25 prosent til 2 prosent. Gjennomsnittlig vektet
flytende rente har vært om lag 2,03 prosent i 1.tertial 2015. Budsjettert gjennomsnittlig flytende rente
i 2015 er 2,4 prosent. Prognosen i økonomirapporten for 1. tertial viser derfor lavere renteutgifter enn
budsjettert, også med tanke på at låneopptak i 2015 blir noe lavere enn planlagt.
Samlet nettoverdi er noe mer positiv per 1. tertial 2015 i forhold til 1. tertial 2014. Kortsiktig
plassering er mye høyere enn på samme tidspunkt i fjor, men det skyldes hovedsakelig midlene fra
salget av aksjer i Ringeriks-Kraft AS og nytt låneopptak i 1. tertial inneværende år. Gjelden har økt
med 184 mill. kroner i samme periode og trekker ned samlet nettoverdi. Selv om samlet nettoverdi er
noe mer positiv sammenlignet med samme periode i fjor, er utviklingen negativ. Gjelden øker mer enn
de finansielle aktiva.
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Norges Banks hovedstyre vedtok på sitt rentemøte den 6. mai å holde styringsrenten uendret på 1,25
prosent. Utviklingen i norsk økonomi har så langt vært om lag som anslagene i Pengepolitisk rapport
1/15. Risikoen for en markert nedgang i norsk økonomi synes å være noe mindre enn tidligere, men
det er fortsatt utsikter til at styringsrenten vil bli satt ned i juni.
Trekkrettigheten er ikke benyttet hittil i 2015, fordi likviditeten har vært bedre enn forventet i 1.
tertial. Hovedårsaken er forsinket investeringsfremdrift og nytt låneopptak i februar inneværende år.
Likviditetsnivåene ser tilsynelatende ut til å være litt høyere i 1. tertial 2015 i forhold til samme tid i
2014, men nivåene er i realiteten forverret. Dersom den frigjorte kapitalen fra aksjesalget i RingeriksKraft AS hadde vært plassert langsiktig i finansielle instrumenter og låneopptaket ikke hadde vært
foretatt per 1. tertial, ville likviditetsnivåene vært lavere per 1. tertial inneværende år enn på samme
tidspunkt i fjor. Den faktiske likviditetsutviklingen har vært om lag i tråd med prognosen i 1. tertial.
Likviditetsprognosen viser at trekkrettigheten høyst sannsynlig må benyttes utover høsten.
Ringerike kommune har budsjettert med en andel av utbytte fra Ringeriks-Kraft AS med 11 mill.
kroner i 2015. Et høyere utbytte for 2015 ble besluttet på det ordinære eiermøtet. Kommunens andel
av utbyttet er fastsatt til 18,25 mill. kroner, som er 7,25 mill. kroner høyere enn budsjett.
Fylkesmannen har godkjent låneopptak til finansiering av budsjetterte investeringer i 2015. Periodens
låneopptak på 130 mill. kroner til investeringsformål ble foretatt i februar og inngått som et
fastrentelån i KLP Kommunekreditt med 3 års bindingstid til 1,45 prosent rente.
For å redusere risikoen knyttet til svingninger i rentenivået, samt å sikre forutsigbare tjenester for
kommunens innbyggere, skal kommunen ha en fastrenteandel på minst 25 prosent. Ved inngangen til
2015 var fastrenteandelen i kommunens gjeldsportefølje om lag 39,6 prosent. Fastrenteandelen har
som følge av nye fastrentebetingelser økt betydelig og er ved utgangen av 1. tertial om lag 56,9
prosent. Ved inngåelse av nye fastrenteavtaler er det blant annet gjort vurderinger i forhold til å
redusere refinansieringsrisikoen.

Rådmannens vurdering
Rådmannen konstaterer at netto finansutgifter er på et relativt lavt nivå, men at de vil komme til å øke
utover i handlingsprogramperioden 2015-2018. Kommunens likviditetssituasjon er svært
bekymringsfull, og for å unngå videre tapping av likviditeten må kommunen styrke sine økonomiske
resultater.
Noen positive utslag er at rentenivået som nå påvirker kommunens finansutgifter er meget lavt
sammenlignet med historisk rentenivå, og at nye prognoseanslag fra KLP har positiv effekt på
likviditeten.

Vedlegg
Finansrapport 1. tertial 2015

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, 03.06.2015

Tore Isaksen
rådmann
leder: Gyrid Løvli
saksbehandler: Anette Skjolden
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Nye forskrifter for tildeling av startlån - endring av retningslinjer
Arkivsaksnr.: 15/3178

Saksnr.:
19/15
41/15
58/15
66/15
/

Utvalg
Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd
Formannskapet
Kommunestyret
Formannskapet
Kommunestyret

Arkiv: 049 &00

Møtedato
14.04.2015
21.04.2015
30.04.2015
16.06.2015

Forslag til vedtak:
1. Nye retningslinjer for tildeling av startlån godkjennes.

Innledning / bakgrunn
Formålet med startlån er å bistå enkeltinnbyggere med å skaffe seg og beholde egnet bolig.
NAV Ringerike saksbehandler kontinuerlig saker med misligholdt lån. I alle disse sakene er
det behov for å bruke skjønn, både økonomisk, bankfaglig og sosialfaglig. Prinsippet er at
alle steiner skal snus for at låntakere som fortsette bør eie boligen sin, skal kunne gjøre det.
Lån innvilges etter en grundig vurdering og ii møte hvor gjeldsrådgiver, husbank og repr. fra
boligsosialt team samt avd. leder er faste deltagere. I saker med mislighold vil årsakene til
manglende betaling være ulike, noen mangler betalingsevne, andre mangler betalingsvilje.
Alt etter hvilken kategori man befinner seg i vil NAV tilby den bistanden som vurderes
nødvendig for å beholde boligen. I saker der NAV ikke oppnår kontakt og samarbeide med
bruker, er sannsynligheten større for at mislighold kan ende i tvangssalg av bolig, da NAV
ikke kommer i posisjon til å vurdere om det kan være behov for eller mulighet for annen
bistand for å beholde boligen.
Det er i lys av disse erfaringene at sentrale forskrifter nå er endret, og at NAV nå i særlige
tilfeller kan pålegge låntaker å møte til rådgivningssamtaler ved mislighold. Dette vilkåret
skal ikke medføre oppsigelse av lånet eller tvangssalg av huset dersom det brytes, men det
kan bidra til å avverge et tvangssalg dersom det overholdes.
Dersom låntaker er klar over dette vilkåret ved inngåelse av låneavtale, vil det bidra til at
NAV Ringerike får en bedre avklaring av om bruker ikke kan eller ikke vil betjene lånet sitt.
Dette vil være med på vurderingene av hvor langt man kan strekke seg i å unngå tvangssalg
dersom dette ellers er vurdert som siste utvei.
Ved innvilgelse av refinansiering (låntaker har pådratt seg annen gjeld eller misligholdt
startlån som man ikke klarer å betjene uten refinansiering med bedre vilkår) er det oppstått
alvorlige betalingsproblemer som bakgrunn for refinansieringen. Disse låneavtalene vil
derved ha stor risiko dersom låntaker ikke får/mottar bistand til å forvalte hele eller deler av
økonomien. Vurderingen ved brudd på vilkåret vil være de samme som overfor. Det vil ikke
innebære endringer i eller oppsigelse av låneavtalen så lenge den ikke misligholdes. Ved nytt
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mislighold og uten overholdelse av forvaltningsavtale, vil vurderinger om eventuelt
tvangssalg kunne gjøres på en bedre måte på bakgrunn av hvordan bruker har fulgt opp sine
forpliktelser.
Beskrivelse av saken
På denne bakgrunn har rådmannen fått utarbeidet nye retningslinjer for tildeling av startlån i
Ringerike kommune. Bakgrunnen for at dette er de nye forskriftene og at kommunens
retningslinjer må harmoniseres/tilpasses disse.
Det er videre nødvendig å tilpasse retningslinjene for å fremme hovedstrategier i vedtatte
boligsosiale handlings plan; leie til eie og økt gjennomstrømming i kommunale boliger.
Forslaget til nye retningslinjene er kvalitetssikret av kommuneadvokaten.
Det er to endringer som er vesentlige fra tidligere retningslinjer:
1. Anledning til å kreve at låntaker møter til rådgivningssamtaler samt stille vilkår om
gjeldsrådgivning i inntil to år i refinansieringssaker. Ved innvilgelse av refinansiering kan
kommunen i særlige tilfeller sette som vilkår at søkers inntekter skal forvaltes av
gjeldsrådgiver i inntil to år for å unngå mislighold.»
2. Anledning til å fravike vilkåret om fast inntekt.
Dette vil gi NAV virkemidler/verktøy som positivt forsterke de rutiner NAV i dag opererer
med. Når det registreres uregelmessigheter ved tilbakebetaling av startlån, håndteres disse i
dag slik:
NAV Ringerike mottar restanselister fra Lindorff låneadministrasjon første arbeidsdag i hver
mnd. Her kan NAV kontakte låntakerne på listen for å avdekke hva som er problemet og
forsøke å finne løsninger. Løsninger kan f.eks. være overhopp på renter og avdrag,
rentebetjening, og endre dato for forfall.
Etter tre ubetalte terminer får NAV elektronisk melding fra Lindorff med forespørsel om de
skal, som det står i avtalen mellom Lindorff og kommunen, overføre lånet til inkasso.
Ringerike kommune/husbanken bruker Argus inkasso.
Alle saker blir også her gjennomgått og individuelt behandlet. Her kan NAV be om
berostillelse i en periode. Det kan dreie seg om 1måned eller lengre tid. NAV kan be om
tilbakebetaling på lånet slik at låntaker begynner på nytt uten purringer, det vil si at vi setter
restansen tilbake i lånet. NAV kan også legge opp avdragsfrihet. Andre løsninger kan være
endring av løpetid, fastrente og budsjettoppsett slik at det synliggjøres hva låntaker kan
betale. NAV arbeider også tett sammen med gjeldsrådgivere i kommunen slik at det kan
tilbys økonomisk rådgivning og også forvaltning av inntekter for en periode om det er til
hjelp. Løsningen kan bli en kombinasjon av flere løsninger.
Velger NAV å overføre til Argus, er det de som har saksbehandling og videre oppfølging,
men i tett samarbeid med NAV. De overnevnte verktøy brukes også her.
Dersom Argus og låntaker inngår en nedbetalingsavtale, så går saken sin gang. Avbryter
låntaker avtalen, kontakter Argus NAV som må ta stilling til videre prosedyre. NAV har ofte
god kjennskap til låntakerne, og prøver derfor så langt det lar seg gjøre å finne en løsning
både for disse og kommunen.
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Om NAV velger å foreta tvangssalg, er det Argus og tingretten som følger sitt lovverk. Det er
ingen ønsket situasjon hverken for låntaker eller kommunen at eiendom går til tvangssalg da
det sjelden vil gi samme salgssum som et fritt salg i markedet.
Rådmannens vurdering
Rådmannen mener det er ønskelig og riktig å kunne sette denne type vilkår slik at kommunen
kan komme tidlig inn med rådgivning/forvaltning. Først og fremst for å unngå at låntaker
opparbeider seg unødvendig gjeldsbyrde og i ytterste konsekvens mister boligen i tvangssalg.
Videre vil denne oppfølgingen kunne hindre tap på utlån for kommunen.
Rådmannen ønsker i forbindelse med prosjekt «leie til eie» å ha fullmakt til å gi lån også til
søkere med midlertidig inntekt. Dette er aktuelt i de tilfellene der kommunen ser at fast
inntekt kan være innen rekkevidde, eller totalsituasjonen tilsier at dette er hensiktsmessig.
For barnefamilier i denne gruppen vil det kunne gi en stabilitet i oppveksten til barna, samt at
søkerne får vært med som aktører i boligmarkedet og ved det kan få gevinst av prisveksten i
samfunnet. Dette vil være positivt for den enkelte families levekår.
Dette unntaket vil kun gjelde personer som er etablert i prosjektet «Leie til eie». Denne
gruppen vil ha en annen risikoprofil enn søkere med fast inntekt, og innebærer sannsynligvis
en større risiko for tap på utlån. Men dersom søkerne mottar økonomisk sosialhjelp, vil
rentebetjening av lån likevel oftest innebære lavere boutgifter enn husleier i kommunal eller
privat bolig.
Representanten Marit Elisabet Bolstad (H) har bedt om en redegjørelse for hvordan
forpliktelsene etter finansavtaleloven kapittel tre ivaretas, herunder blant annet
frarådningsansvaret ved lån uten fast inntekt.Videre bes det om en redegjørelse for hvordan
oppmøteplikten kan knyttes til reglene om førtidig forfall og grunnlaget for å pålegge
forvaltning av låntakers midler. Rådmannen kan opplyse om følgende:
Frarådingsansvar
Unntak fra fast inntekt er tenkt knyttet til prosjekt leie-til eie. Unntaket kan her gjelde
midlertidige statlige ytelser som arbeidsavklaingspenger, introduksjonsstønad, dagpenger o.l,
men også brukere som har en god inntekt via ulike timebaserte jobber/vikariat, men som ikke
kommer inn under begrepet ”fast inntekt”.
I ”leie til eie” vil søker få grundig gjennomgang av husstandens økonomi med rådgivning fra
økonomirådgiver før et eventuelt låneopptak. §47 om frarådingsplikten ivaretas både muntlig
og skriftlig. Skriftlig både i tilsagnsbrev og ved at søker signerer på at vedkomende er
informert om frarådingen. Muntlig ved lånebehandlingen og ovenevnte oppfølging fra
økonomirådgiver.
Vilkår om å møte til gjeldsrådgivningssamtaler ved mislighold o g refinansieringforvaltning av inntekter ved særlige tilfeller
Begge vilkår må sees i sammenheng med låntakers ivaretakelse av øvrige låneforpliktelser.
Ringerike kommune benytter Lindorff som låneforvalter. Ved mislighold er det et tett
samarbeid mellom låneforvalter og husbanken/NAV for å beslutte hvordan videre saksgang
skal være. Videre saksgang kan være rentebetjening en periode, overhopp o.l, eller det kan
innebære at lånet sies opp og i verste fall til at boligen tvangsselges dersom det ikke finnes
løsninger på saken.
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Formålet med vilkårene er å komme inn så tidlig som mulig i denne prosessen for å finne
løsninger før omkostningene for lånetaker blir for store. Låntaker er orientert om vilkårene i
lånets tilsagnsbrev, og signerer på at disse må aksepteres for å motta lånet.
Dersom låntaker ikke har overholdt vilkår, vil dette ikke medføre oppsigelse av lånet (førtidig
forfall) dersom låneforpliktelsene forøvrig er ivaretatt.
Vedlegg
 Forslag til nye retningslinjer for tildeling av startlån

Ringerike kommune, 05.06.2015

Tore Isaksen
Rådmann
saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923
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Flyktningtjenesten, felles enhet i Jevnaker og Ringerike kommune for bosetting av flykninger
Arkivsaksnr.: 15/5071

Arkiv: 026 F31

Saksnr.: Utvalg
67/15
Formannskapet
/
Kommunestyret

Møtedato
16.06.2015

Forslag til vedtak:
1. Det utredes et mulig samarbeid, herunder en felles driftsenhet mellom Jevnaker
kommune og Ringerike kommune, når det gjelder mottak av flykninger for bosetting.
2. Slikt samarbeid organiseres i henhold til kommunelovens § 28.
3. Et slikt samarbeid endrer ikke det faktum at Jevnaker kommune mottar det antall
flyktninger for bosetting som kommunestyret i Jevnaker bestemmer, og disse
registreres som innbyggere i Jevnaker, med de rettigheter dette gir for hjelp til bl.a.
bolig og skole/barnehageplass.
4. De kostnader samarbeidet/eventuelt en felles driftsenhet genererer, fordeles mellom
kommunene i forhold til antall bosatte flykninger, og beskrives i avtalen.
Innledning / bakgrunn
Ringerike kommune har mottatt følgende forespørsel fra Jevnaker kommune:
Jevnaker kommune anmoder Ringerike kommune om å utrede muligheten for å opprette en
felles enhet for mottak av flyktninger for å sikre kompetanse og kvalitet i arbeidet.
Vi ønsker en felles prosessgjennomgang for å utrede hvilke oppgaver som kan gjøres i en
felles enhet og hvilke tjenester som skal ligge i kommunen. Sistnevnte skal følge prinsippene
for kommunereformarbeidet.
Beskrivelse av saken
Bakgrunn for henvendelsen fra Jevnaker kommune er de faktiske problemer kommunen
opplever når det gjelder kompetanse, herunder rekruttering av flyktningefaglig personell og
muligheter for å drive effektiv bosetting av flyktninger i kommunen. Dette er
problemstillinger mange mindre kommuner registrerer, og som kun kan løses ved at man
søker samarbeid med andre kommuner. Problemene aktualiseres ytterligere slik
flyktningsituasjonen i verden utvikler seg, med tilsvarende krav til kommunen om bistand til
bosetting.
Rådmannens vurdering
Under forutsetning av at ikke merkostnader påløper for Ringerike kommune, er rådmannen
av den oppfatning at kommunen må imøtekomme forespørselen fra Jevnaker kommune. Det
har vært gjennomført et felles møte mellom flyktningetjenesten i Jevnaker kommune og
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flyktningetjenesten i Ringerike kommune, der tjenesten har vært gjennomgått og analysert
gjennom en LEAN-prosess/metodikk. Konklusjonene er rimelig klare. Kommunen har felles
mål, felles metodikk, felles policy, ser og har de samme utfordringer og de samme ønsker om
et samarbeid. Det ligger godt til rette for et utredningsarbeid i tråd med de ønsker Jevnaker
kommune skisserer, et samarbeid som begge kommuner kan profittere på.
En slik utredning bør kunne gjøres relativt raskt, slik at et forslag til samarbeidsavtale kan
politisk behandles i august. I realiteten kan dermed et samarbeid iverksettes allerede i
september. Det er allerede inngått samarbeid med Læringssenteret i forhold til
introduksjonsprogram.
Et samarbeid må forankres i kommuneloven, slik at alle juridiske forhold til et komplisert
tjenesteområde er ivaretatt. Jevnaker og Ringerike kommune har i dag et samarbeid hjemlet i
kommunelovens § 28 a og organisert i henhold til § 28 b i samme lov når det gjelder legevakt
og krisesenter. Rådmannen antar at det bør bygges videre på slikt samarbeid, nettopp fordi
hovedformål med etableringen av vertskommunemodellen § 28 b var å tilby en mer
hensiktsmessig lovregulering av interkommunalt samarbeid om de lovpålagte og mer
individrettede tjenestene, og gjøre det forsvarlig å overføre beslutningsmyndighet til et
interkommunalt samarbeid, også når det er snakk om offentlig myndighetsutøvelse.
Bakgrunnen for dette var særlig å legge til rette for etablering av enheter og fagmiljøer som
er større og mer bærekraftige enn det som er mulig å etablere for mange mindre kommuner
hver for seg, og som bidrar til å ruste kommunene for fremtidens utfordringer innenfor det
individrettede tjenestetilbudet.
Det vil fortsatt være Jevnaker kommunestyre som må vedta hvor mange flytninger
kommunen tar imot for bosetting, og disse vil være innbyggere i Jevnaker. Dette innebærer at
kommunen selv må være behjelpelig med å skaffe bolig og ikke minst barnehageplass slik at
flyktningene kan delta på introduksjonsprogram. Det vil derfor være de administrative
funksjoner som i første rekke vil implementeres i et samarbeid eller en felles mottaksenhet
for flyktninger.
Vedlegg
 Ingen
Ringerike kommune, 28.05.2015
Tore Isaksen
Rådmann
saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923
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Økonomisk støtte til Norgesmesterskap i orientering
Arkivsaksnr.: 15/5179

Arkiv: 223 C21

Saksnr.: Utvalg
68/15
Formannskapet

Møtedato
16.06.2015

Forslag til vedtak:

Innledning / bakgrunn
B rev datert 31. mai 2015 mottatt fra orienteringsklubbene på Ringerike ved Morten Dåsnes

Beskrivelse av saken
Det søkes om støtte til Norgesmesterskapet i orientering som skal foregå 22. august på
Eggemoen. Beløpet det søkes om er 25.000 kr. Det er også ønskelig at Ordfører er tilstede og
kan overrekke premier ca kl 15.30 denne dagen.

Økonomiske forhold
Støtte til dette er ikke lagt inn i budsjettet for 2015. Må dekkes av andre avsetninger som for
eksempel formannskapets disposisjonsfond.

Rådmannens vurdering
Rådmannen har ingen forslag til vedtak i denne saken, men overlater til formannskapet å
svare på denne henvendelsen gjennom sitt vedtak. Brevet er stilet til ordfører.

Vedlegg
Brev av 31. mai 2015 fra orienteringsklubbene på Ringerike

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, 03.06.2015

Tore Isaksen
rådmann
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leder: Gyrid Løvli
saksbehandler: Roger Mathiesen
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Selvkost og gebyrer innenfor plan, byggesak og oppmåling – liten justering fom. 01.07.15
(rabatt ved mange enheter)
Arkivsaksnr.: 15/4507

Saksnr.:
69/15
/
44/15

Utvalg
Formannskapet
Kommunestyret
Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning

Arkiv: 231 &34

Møtedato
16.06.2015
08.06.2015

Forslag til vedtak:
1. De foreslåtte endringer tas inn i prisregulativet og skal tas i bruk fom. 01.07.2015.
(Endringene får ingen tilbakevirkende kraft, men skal tas i bruk for saker som
saksbehandles etter denne dato.)
2. Rådmannen legger fram en ny sak som sier noe om utviklinga på selvkostfondet siden
oppstarten i 2012 og gi anbefalinger omkring videreføring av selvkost på plan,
byggesak og oppmåling.

Sammendrag
For plan, byggesak og oppmåling ble det innført selvkost fra 2012. Ved oppstart ble det
vurdert at byggesak skulle oppnå selvkost men at plan- og oppmåling måtte se på fordeling
mellom hva som faller inn under selvkost og hva som ikke er selvkost for å kunne si noe mer
definitivt. Siden starten har vi hatt utfordringer med å treffe på gebyrnivået for å oppnå
selvkostbalanse. For å ta inn tidligere års underskudd, ble gebyrene satt opp fra 1. januar
2015. Rådmannen foreslår at det for to av sakstypene tas inn rabatt når det er snakk om
mange enheter.

Bakgrunn
Per 1. januar 2014 hadde alle selvkostområder i Ringerike kommune negative saldo på
selvkostfond. Med andre ord ble det ikke ble oppnådd full kostnadsdekning og følgelig ble
selvkosttjenestene i praksis subsidiert av kommunekassa.
Selvkost setter den øvre ramme for brukerbetaling og gebyrer. For Plan- og
byggesaksbehandling (Plan- og bygningsloven av 27. juni 2008, § 33-1) skal brukerbetaling
maksimalt dekke selvkost, men det er ikke pålagt full kostnadsdekning. For Oppmåling og
matrikkelføring (Matrikkelloven av 17. juni 2005, § 32) kan kommunen ta gebyr for
oppmålingsforretning, matrikkelføring, utferding av matrikkelbrev og annet arbeid etter
regulativ fastsatt av kommunestyret selv. Gebyrene kan i sum ikke være høyere enn
nødvendige kostnader kommunen har med slikt arbeid.
Det følger av retningslinjer for beregning av selvkost at dersom gebyrinntekten er større
kostnadene, må overskuddet settes av på et selvkostfond. Dersom gebyrinntekten er lavere
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enn kostnadene han kommunen, forutsatt at selvkost er politisk vedtatt OG at det er (nok)
midler på selvkostfond, anledning til å bruke av selvkostfondet.
På bakgrunn av at alle selvkostområdene hadde en negativ saldo tok rådmannen tak i dette
primo 2014 med det formål at alle selvkostområdene skulle oppnå selvkost og
nedbetale/starte nedbetaling av negativ fond. På bakgrunn av dette ble det fremmet sak i KS
med nye gebyrsatser fra 01.07.2014. Vann, avløp, slamtømming, feiing og reguleringsplaner
oppfylte selvkost i 2014. For byggesak og kart/oppmåling økte dessverre negativt fond
ytterligere. Gebyrer er for 2015 satt slik at byggesak skal kunne oppnå selvkost for 2015 og
også tilbakebetale på negativt saldo som pr 01.01.2015 var på 3,1 millioner kroner. Når det
gjelder kart/oppmåling er gebyrinntektene fortsatt for lave til å oppnå selvkost og til å unngå
negative fond. Prognose for 2015 tilsier at negativt fond vil øke til anslagsvis 3 millioner
kroner.
Da budsjett/betalingsregulativ var til politisk behandling november 2014 meldte rådmannen
om at administrasjonen skulle komme tilbake med en redegjørelse omkring
selvkost/gebyrnivå innenfor plan, byggesak og oppmåling, og erfaringene sålangt. Dette vil
kunne gi grunnlag for å drøfte hvordan gebyrnivået skal håndteres videre.
Gebyrene for byggesak ble gjennomsnittlig økt med 43 % og for oppmåling 10 %, fra 1.
januar i år. Gebyr for reguleringsplaner ble økt med 5 %. I tillegg ble det tatt inn nye
bestemmelser som gjør at kanskje særlig leilighetskomplekser får en stor økning i
gebyrnivået i forhold til tidligere.
I etterkant av at nytt betalingsregulativ ble vedtatt 01.01.2015, har vi mottatt reaksjoner fra
utbyggere/profesjonelle som synes Ringerike kommune har økt gebyrene for mye, og som
stiller spørsmål omkring hvorvidt dette gjenspeiler selvkost i den enkelte sak.

Hva er egentlig selvkost og hvordan beregnes det?
I mange tilfeller kan kommunen ta gebyr for saksbehandling. Måten gebyret fastsettes på kan
være ulik. I noen tilfeller er gebyret fastsatt i egen forskrift (f.eks. seksjonering, konsesjon og
deling etter Jordloven) i andre tilfeller er det opp til kommunen, men det er ikke lov å ta mer i
gebyr enn det koster å levere tjenesten, såkalt selvkost. Byggesaksgebyret skal være til
selvkost, og enkelte tjenester innen oppmåling og planarbeid (gjelder kun detaljregulering).
I forhold til beregninga av selvkost nytter kommunen ekstern rådgiver (Momentum) to
ganger årlig for å beregne og se at vi er på rett nivå. For å kunne dokumentere hvorvidt
selvkostprinsippet er ivaretatt har kommunen utarbeidet for- og etterkalkyler. Dette gjøres i
tråd med gjeldende retningslinjer for selvkost (H-3/14 Retningslinjer for beregning av
selvkost for kommunale betalingstjenester).
Årsaken til den store økningen i gebyrer fra 2014 til 2015 skyldes primært tidligere års
underskudd. Gebyrene for byggesak ble gjennomsnittlig økt med 43 % og for oppmåling 10
%. I tillegg ble det tatt inn nye bestemmelser som gjør at kanskje særlig leilighetskomplekser
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får en kraftig økning i gebyrnivået i forhold til tidligere.
Innenfor byggesak og oppmåling er det negativ saldo på selvkostfondene, henholdsvis på 3,1
millioner og 2 millioner ved inngangen til 2015. Per mai 2015 ser det ut til at byggesak vil
klare å nedbetale på tidligere års underskudd med ca. 0,5 millioner kroner. Oppmåling
derimot ser ut til å øke negativ saldo med ca. 1,1 millioner kroner.
At kommunen har negativ saldo på selvkostfond betyr at det i praksis er kommunekassa som
har betalt for deler av saksbehandlinga og ikke den som f.eks. har søkt om en byggesak. En
kan si det slik at kommunen har å sponsa byggesakene og at den som har søkt om tillatelse
har fått dekket deler av saksbehandlinga av kommunen.

Hvor mye skal den enkelte sak koste i saksbehandlingsgebyr?
Det som skaper utfordringer for kommunen er også hvordan utgiftene skal fordeles på de
enkelte sakstyper. Og retningslinjene sier lite om hvordan samlet selvkost skal fordeles på
brukerne av den aktuelle tjenesten. Det kan være ønske om å fordele gebyrene på den enkelte
bruker etter ulike hensyn, slik at enkelte sakstyper i en viss grad subsidierer andre.
I samarbeid med Momentum ble det i løpet av vinteren 2015 foretatt en gjennomgang for å se
på selvkostgraden innenfor de ulike sakstypene. F.eks. er det flere ulike sakstyper innenfor
byggesak, der snakker vi gjerne om: søknad uten ansvar, ettrinnsøknad, rammetillatelser,
igangsettingstillatelser og deling.
Rått tolket, og ikke overraskende, viser resultatene at det er noe skjevheter mellom de ulike
sakstypene for de ulike selvkostområdene. Denne øvelsen, hvor vi ser på den enkelte
sakstypen sin selvkostgrad er «ny», og vi trenger tid for å kunne kvalitetssikre dataene som
legges til grunn for en slik selvkostgrad.
Det er verdt å merke seg at byggesak, plan og oppmåling utgjør selvstendige selvkostområder
og er adskilt i selvkostsammenheng. Altså er ikke byggesaksgebyrene med på å sponse
oppmålingsgebyrer eller motsatt!
Vi registrerer at vi har et forbedringspotensial for å kunne spore gebyrene fra regulativ,
saksbehandling og til gebyret faktureres. Dette vil også bidra til å gjøre det lettere å
budsjettere uten å skape utilsiktede skjevheter når gebyr skal justeres. Sagt med andre ord: Vi
har et veldig differensiert prisregulativ. Dette fordi vi ser at sakene også har et stort spenn.
Differensieringa bidrar til at gebyrene skal kunne oppleves mer rettferdig, kanskje særlig for
de som har «små» saker. Imidlertid har vi ikke et like «finmasket» opplegg når vi skal utstede
faktura. Altså er det ikke like lett å se differensieringa som skjer i prisregulativet når vi
fakturerer for saksbehandlinga.

Hva gjør vi med negative selvkostfond på byggesak og på oppmåling?
Hovedregelen er at overskudd/underskudd skal deles ut eller hentes inn igjen i løpet av en
femårsperiode. Eksempelvis, så var det for byggesak et selvkostfond på minus 3,1 millioner
ved årsskiftet. Fordeles dette over en femårsperiode ser regnestykket slik ut: 3 100 000/5.
Altså tilsvarer dette ca. kr 620 000,- årlig i kommende fem års periode, som skal tas inn i
tillegg til ordinære drift for byggesaksbehandlinga.
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Det som gjør det til en ekstra krevende øvelse å bruke selvkost innenfor byggesak og
oppmåling er at vi ikke vet hvilke type saker som kommer og hvor mange i løpet av et år. I
tillegg så er det ikke de samme brukerne som betaler for tjenesten fra et år til et annet. Det til
forskjell fra f.eks. vann- og avløpsavgifta hvor forbruket er noenlunde likt fra år til annet, og
det stort sett er de samme brukerne som betaler kommunal V/A-avgift.
For privatpersoner og andre som kanskje søker om kun en garasje i løpet av livet kan det
derfor oppleves som urimelig høye gebyrer når gebyrene også skal dekke underskudd fra
tidligere år.
Rådmannen vil komme tilbake til anbefalinger om hva vi gjør med negative selvkostfond i
egen sak over sommeren.

Når begynte Ringerike med selvkost innen plan, byggesak og oppmåling?
Det var i Kommunestyret 15.12.2011 i sak 152/11 (handlingsplanen for 2012-2015) det ble
fattet vedtak om at selvkost-prinsippet skulle tas i bruk for plan, kart- og oppmåling og
byggesak.
I forbindelse med busjettbehandlingen i fjor høst fremgikk det av forslag til
betalingsregulativ at:
Teknisk forvaltning har flere selvkostområder. Selvkostområdene i dag er vann, avløp,
slam/septik, feiing, private reguleringsplaner, byggesak og oppmåling.
(…)
Innen oppmåling er det fortsatt for lave inntekter til å unngå negative fond. Det vil kreves
stor økning av gebyrer også ut over de gebyrene som nabokommunene opererer med. For å
unngå at gebyr økningen blir for stor og at selve gebyrnivået blir for høyt, foreslår
rådmannen en noe dempet gebyr økning i forbindelse med budsjett 2015.
Det er anledning for kommunestyret å avskrive de fremførbare underskuddene på områdene
dersom man skulle mene at det er vanskelig å både oppnå fullkostnadsdekning i
økonomiplanperioden og samtidig ta inn ekstra gebyrinntekter for å dekke de fremførbare
underskuddene
Rådmannen vil imidlertid komme tilbake med en egen politisk sak om gebyrnivået på miljøog arealforvaltningen (byggesak, private reguleringsplaner, oppmåling) som grunnlag for å
drøfte hvordan dette skal håndteres videre (ev vedtak om nye gebyrer).
Rådmannen jobber parallelt med effektivisering av tjenestene (for å redusere kostnader) og å
sikre gode og forutsigbare leveranser.

Det er varslet endringer – dette kan få betydning for selvkostregnskapet
Byggesak: Det er varslet at det kan bli endringer i byggereglene. Disse endringene kan
medføre at vi ikke kan ta gebyr for å behandle mindre byggetiltak (garasjer mindre enn 40
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m²) og at vi ikke lenger skal godkjenne foretak (såkalte ansvarsretter). I fjor utgjorde
godkjenning av foretak/ansvarsretter ca. 18 % av de totale saksbehandlingsgebyrene. I år er
andelen sålangt 15 %. Det er varslet om at enkelte endringer skal tre i kraft 01.07.2015, og
andre (f.eks. ansvarsretter) trer i kraft 01.01.2016.
Oppmåling: Det ligger an til en lovendring (NOU:2014:6) om lov om eierseksjonering.
Foreløpige signaler kan tyde på at det ligger an til at seksjonering også skal på selvkost. I dag
er det makssatser som er fastsatt gjennom forskrift. Disse satsene samsvarer ikke alltid med
reell tidsbruk. En endring vil således kunne være til gunst for kommunen. En slik endring får
betydning for det som i dag faller inn under pkt. 1.2, oppretting av uterareal på eierseksjon,
og pkt. 12 seksjonering. Når og om dette trer i kraft er foreløpig usikkert.

Liten justering av gebyrene - rådmannen foreslår å ta inn rabatt ved
mange enheter
Økningen i gebyrene har skjedd for å hente inn tidligere års underskudd. Selvkostregelverket
åpner opp for at kommunen innenfor en femårsperiode enten må sette ned gebyrene (hvis
overskudd på fondet) eller at de kan øke gebyrene (for å dekke underskuddet). Slik sett så har
kommunen høyere gebyrinntekter enn kostnad med å levere tjenesten i 2015. Dette er
nødvendig fordi vi har underskudd fra tidligere år, slik at vi må ta inn mer for å dekke opp
underskuddet. Det har vi mulighet til innenfor retningslinjene for hvordan selvkost skal
beregnes.
Vi foreslår at gebyrene beholdes uendret, men at det tas inn rabatt ved mange enheter:
1. Oppmåling: Oppretting av matrikkelenhet: I dag tas det kr. 24 000,- for opprettelse
av en matrikkelenhet på inntil 1 500 m² og kr. 29 000,- for matrikkelenhet på 1501 og
til 3000 m². Det er samme sats uansett antall enheter, selv om disse ligger i felt og
grenser inntil hverandre.
Forslag endring: At satsene opprettholdes som i dag, men at det tas inn rabatt. Fra og
med den 6. tomta gis det 5 % rabatt. Fra og med den 11. tomta gis det 15 % rabatt.
Den konkrete ordlyden blir som vist i tabellen under:
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Areal i m²
Fra og med
0
1 501
Deretter pr. overskytende daa

Til og med
1 500
3 000

2014

2015

21 677,26 737,575,-

24 000,29 000,600,-

For regulerte felt der tomtene grenser inntil hverandre kan det gis følgende rabatt:
(0 – 1500) (1501-3000)
- fra og med den 6. tomta gis det 5 % rabatt, og det
22 800,27 550,regnes følgende sats per enhet
(0-1500)
(1501-3000)
- fra og med den 11. tomta gis det 15 % rabatt, og det
20 400,24 650,regnes følgende sats per enhet
2. Byggesak: Enhetspris for bruksenheter
Forslag endring: At satsene opprettholdes som i dag, men at det tas inn rabatt. Fra den
11. leiligheten gis det 40 % rabatt. Fra den 21. bruksenheten og utover gis det 60 %
rabatt.
Den konkrete ordlyden blir som vist i tabellen under:
Minstepriser ved søknadsbehandling
Minstepris for alle søknader
For tillatelser til 1 ny bruksenhet/boenhet
Tillegg per bruksenhet/boenhet utover den første
bruksenheten/boenheten
(regnes fra 2. til 10. bruksenhet)
- fra og med den 11. – 20. bruksenheten gis det 40 % rabatt, og
det regnes følgende sats per bruksenhet
- fra og med den 21. bruksenheten og utover gis det 60 % rabatt,
og det regnes følgende sats per bruksenhet

2014
6 600,-

2015
11 000,24.000.12.000,7 200,4 800,-

3. Plan: Gebyrsatsene beholdes som i dag, altså uendret.
Konsekvensene ved å ta inn slike rabatter, vil være noe reduserte saksbehandlingsgebyrer i
enkelte saker. Dog er det snakk om mindre beløp relativt sett, da dette er saker som i mange
tilfeller omfatter store prosjekter. Foreslåtte nivåer vil trolig harmonere med ressursbruken
for denne type saker, der det er nærliggende å tro at eksempelvis tidsbruken ikke
nødvendigvis øker proporsjonalt med økende areal og antall enheter i det uendelige.

Alternative løsninger
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Dersom det ikke er ønske om å endre gebyrene, kan de holdes uendret. Et vedtak kan lyde
slik:
1. Gebyrene for byggesak og oppmåling beholdes uendret. Fastsatte satser i dagens
betalingsregulativ videreføres frem til ordinær justering ved årsskiftet.
2. Rådmannen legger fram en ny sak som sier noe om utviklinga på selvkostfondet siden
oppstarten i 2012 og vil gi anbefalinger omkring videreføring av selvkost på plan, byggesak
og oppmåling.
Dersom det er ønske om å øke rabattene ytterligere, vil dette kunne få betydning for
selvkosten, og vil kunne bety en forverring av selvkostfondet. Rådmannen vil ikke anbefale
at det legges opp til dette.

Rådmannens vurdering
Rådmannen ser at gebyrene kan oppleves høye, og har foreslått noen enkle grep i saker hvor
det kan være noe «stordriftsfordel», og grunnlag for å gi rabatt. Forslaget om endring av
gebyrene har ikke vært på offentlig høring. Siden det er snakk om å ta inn rabatt for store
prosjekter er dette noe som vil være til gunst for våre brukere.
Videre vil rådmannen arbeide med å få et bedre grunnlag for å se på selvkostgraden per
sakstype slik at dette kan bidra til et funksjonelt og differensiert saksbehandlingsgebyr for de
ulike sakene vi har i Ringerike.
Det er et ønske om å treffe «riktig» på gebyrnivået. Tre år etter oppstart med
selvkostregnskap er vi noen erfaringer rikere. Imidlertid ser vi at det kan være behov for å
justere. Imidlertid, for ikke å havne skjevt ut, er det viktig at vi skaffer oss et grunnlag slik at
vi kan se hvordan endringer i struktur og satser vil kunne slå ut.
Rådmannen anbefaler at vi tar inn rabatt som tidligere beskrevet over og at vi arbeider videre
med å få grunnlaget vi trenger for eventuelt å kunne justere på strukturen og satser på et
senere tidspunkt.
I dette saksframlegget har ikke rådmannen ikke gått inn på hva vi gjør med negativ saldo på
selvkostfondet til byggesak og oppmåling. Dette omfattes av bestillinga fra i høst.
Rådmannen vil komme tilbake med en ny sak om dette over sommeren.

Vedlegg
1. Dagens ordlyd i betalingsreglementet og forslag til ny ordlyd

Lenker
Betalingsreglement for 2015 (Kommunestyret sak 139/14)
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, 27.05.2015

Tore Isaksen
rådmann
leder: Asle Aker
saksbehandler: Heidi Skagnæs
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Mandat til å utrede samarbeid innenfor helse og oppvekst med Sør Aurdal kommune
Arkivsaksnr.: 15/4875

Arkiv: 026

Saksnr.: Utvalg
70/15
Formannskapet
/
Kommunestyret

Møtedato
16.06.2015

Forslag til vedtak:
Sør- Aurdal kommune og Ringerike kommune nedsetter arbeidsgruppe og et felles
tverrpolitisk utvalg med mandat og framdrift som beskrevet i saksframlegget.

Beskrivelse av saken
Kommunereformen er blant annet ment å skulle skape gode forutsigbare tjenester til
innbyggerne. Dette kan bety at hele eller deler av kommuner slår seg sammen, men også at
det inngås fastere samarbeidsavtaler når dette skaper forutsigbare og gode tjenester til
innbyggerne.
Nabokommunene Sør- Aurdal og Ringerike har begge gjort vedtak om dialog/utredning av
mulighetene for felles tjenestetilbud.
Dette dreier seg om seg om samarbeidsmuligheter innenfor; oppvekst og helse. Aktuelle
områder for dette er nordlige deler av Ringerike kommune, og de sørlige delene av Sør
Aurdal. Mer konkret gjelder det tjenestetilbud til beboerne i området ved Nes i Ringerike og
Begnadalen og Hedalen i Sør- Aurdal (ytre del av Sør- Aurdal kommune). I lys av det
pågående arbeidet med kommunereformen, kan også en justering av kommunegrensene i
dette området være aktuelt.

Tidligere behandlinger og vedtak
Sør Aurdal kommunestyre behandlet i sitt møte 19.03.15 en større sak med benevnelsen;
Driftstilpasning, skole, og fattet blant annet følgende vedtak:
1a
1b

4.

Ringerike inviteres med for å utrede felles skole/skolekrets Nes, Begnadalen og
Hedalen på sikt.
Dette kan løses på ulike måter som Ringerike inviteres med på. Her må alle
samarbeidsformer vurderes og det er naturlig å tenke seg en helhetlig pakke der
andre tjenester også blir en sentral del av samarbeidet, slik som legevakt, sykehus og
videregående opplæring.
Det nedsettes et bredt sammensatt skoleutvalg, som arbeider både politisk og
administrativt med gjennomføringen av samarbeidsløsningen for ytre del.

Aktuelle politiske vedtak fattet i Ringerike kommune som gjelder Nes:
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Hovedkomiteen for oppvekst og kultur (HOK); sak 20/14 fattet følgende vedtak:
1.
2.
3.

Det gjennomføres dialog med Sør Aurdal kommune om samarbeidsmulighetene for
grunnskoledrift.
Eventuell samarbeidsavtale framlegges for politisk behandling.
Nes skole driftes videre som kombinert 1-10 skole fra 01.08.14.

Formannskapet fattet i sak 56/13 følgende vedtak:
1.

Følgende steder prioriteres som områder for utvikling og vekst i Ringerike kommune:
Hønefoss sentrum, Haugsbygd, Heradsbygda, Hallingby, Nes i Ådal, Sokna og
Ask/Tyristrand.

Mandatet og arbeidsform
Med bakgrunn i politiske vedtak i de to kommunene og arbeidet med kommunereformen som
berører alle norske kommuner, er det fornuftig at kommunestyrene i Sør- Aurdal og
Ringerike behandler samme sak og gir et konkret mandat for utredningen av et eventuelt
samarbeid.
Selve utredningsarbeidet bør utføres av de to kommunene i fellesskap ved at det nedsettes en
arbeidsgruppe bestående av 4-6 personer fra administrasjonen i de to kommunene.
Arbeidsgruppa gis mandat til å utrede følgende:
Helse

En formalisering av muligheten innbyggerne helt sør i Sør- Aurdal har
til å benytte seg av legevaktordningen i Ringerike kommune. Det er
ikke ønskelig om samarbeid av legetjeneste, men en formell avtale som
omfatter enkeltstående konsultasjoner.
Felles helsetilbud innenfor noen helsefaglige tjenesteområder. Her kan
nevnes: åpen omsorg, institusjon, helsestasjon og fysioterapi.

Oppvekst

Felles skolekrets for områdene Nes, Begnadalen og Hedalen.
Barnehageplasser på tvers av kommunegrensene.

Økonomi

Forslag til økonomisk oppgjør mellom kommune ved et eventuelt
samarbeid. Oversikt over noen økonomiske konsekvenser ved ene
eventuell justering av kommunegrensene.

Videregående
skole

Muligheten for ungdom fra Sør Aurdal til å søke videregående
skoletilbud i Buskerud, Hønefoss og Ringerike videregående.
Muligheten for ungdom fra Ringerike til å søke videregående skole i
Oppland, Leira i Nord Aurdal kommune.
Dette er fylkeskommunale oppgaver som må undersøkes med Oppland
og Buskerud fylker.

Justering av
kommunegrensen

Arbeidsgruppa skal vurdere, og eventuelt foreslå en justering av
kommunegrensen, på bakgrunn av den forestående utredningen
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av denne saken og kommunereformen.
Framdrift:

Det nedsettes et felles tverrpolitisk utvalg fra de to kommunene
bestående av ordfører, varaordfører og opposisjonsleder. Det politiske
utvalget skal fungere som referansegruppe i arbeidsprosessen.
Arbeidsgruppa informerer referansegruppen i et fellesmøte i januar
2016.
Det tas sikte på å legge fram en rapport med eventuelt flere mulig
forslag, - men med en anbefaling til politisk behandling innen
01.05.16.

Juridiske forhold
Opplæringsloven § 8, 2. ledd åpner for at to eller flere kommuner kan avtale at område i en
kommune sokner til en skole i nabokommunen. Kommune skal opprette en skriftlig
samarbeidsavtale som blant annet skal inneholde økonomiske oppgjør mellom kommunene.

Rådmannens vurdering
Rådmannen er opptatt av at tjenestetilbudet til befolkningen skal være godt og forutsigbart.
Nordre del av Ringerike og de sørlige delene av Sør- Aurdal er et område som ikke er veldig
tett befolket. En samlokalisering av tjenester på tvers av kommunegrensene, eller en justering
av kommunegrensen, kan være hensiktsmessig. Rådmannen anbefaler at det skisserte
utredningsarbeidet med arbeidsform og tidsplan vedtas.

Ringerike kommune, 21.05.2015
Tore Isaksen
rådmann
saksbehandler: Geir Svingheim
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Dispensasjon fra gågatereglementet
Arkivsaksnr.: 15/4569

Saksnr.: Utvalg
71/15
Formannskapet
/
Kommunestyret

Arkiv: 611 Q24 &53

Møtedato
16.06.2015

Forslag til vedtak:

Beskrivelse av saken
Gjeldende «Gågatereglement» for Ringerike kommune tillater ikke å ha installasjoner, som
for eksempel stabbur, scene, midlertidige salsboder, telt eller liknende, stående over lengre
sammenhengende perioder enn 7 dager".
Det oppfattes som svært viktig for Lions å kunne presentere lotteriets hovedgevinst på et
sentralt sted i kommunen, og Søndre Torg har vært et svært egnet sted i flere år. For mange
har dette vært en del av bybildet sommerstid, og en stor mulighet for Lions til å profilere
både klubben og det humanitære arbeid som gjøres. Lions møter behov i lokalsamfunnet, og
alt som samles inn av penger går til humanitært arbeid. Alle organisatoriske driftsutgifter
dekkes av medlemskontingenter.
Lions har forsøkt å stille ut stabburet på annen lokasjon i Hønefoss. Dette har vært svært lite
vellykket, både i forhold til presentasjon og loddsalg. Stabburet kan vanskelig sammenlignes
med en «salgsbod», da en demontering er tidkrevende og arbeidsintensivt. Salg av lodder
varer over tid, og stabburet har en størrelse som gjør at det ikke kan plasseres på bilhenger,
og på den måten imøtekomme reglementets bestemmelser om tidsbegrenset plassering.
Med denne bakgrunn har Lions søkt om dispensasjon fra gågatereglementets bestemmelser
for å få gjennomført «Stabburslotteriet».
Rådmannens vurdering
I Ringerike kommunes «Gågatereglement», § 3 (vedtatt av Ringerike kommunestyre 28. juni
2012, sak 90/12), står det:
«Det er ikke anledning til å ha installasjoner, som for eksempel stabbur, scene, midlertidige
salgsboder, telt eller liknende, stående over lengre sammenhengende perioder enn 7 dager».
Kommunestyret har ikke prinsipielt avist at en lotterigevinst som et stabbur kan plasseres på
torvet, og en dispensasjonssøknad må sees i lys av bestemmelsen om tidsbegrensning.
Saken har så langt vært administrativt behandlet i henhold til Ringerike kommunes
«Gågatereglement», vedtatt av Ringerike kommunestyre 28. juni 2012, sak 90/12. Lions har
bedt om en reell politisk behandling av søknadene.
Saken legges derfor fram for politisk behandling uten forslag til vedtak.
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Vedlegg
 Dispensasjonssøknad om plassering av stabbur Søndre Torg av 6.11.2014.
 Svar på dispensasjonssøknad om plassering av stabbur Søndre Torg av 6.11.2014.
 Fornyet søknad om dispensasjon plassering stabbur Søndre Torg.

Ringerike kommune, 08.06.2015

Tore Isaksen
rådmann

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923
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Revisjon av kommuneplanens arealdel - grovsiling av arealbruksinnspill
Arkivsaksnr.: 14/995

Saksnr.: Utvalg
72/15
Formannskapet

Arkiv: PLN 000

Møtedato
16.06.2015

Forslag til vedtak:
1. Grovsiling av arealbruksinnspill legges til grunn for det videre planarbeidet.
2. Arealbruksinnspill med grønn og gul konklusjon konsekvensutredes (finsiles).
Arealbruksinnspill med rød konklusjon tas ikke med videre i planarbeidet.
3. Konsekvensutredningen (finsilingen) vil videre danne grunnlag for hvilke
arealbruksinnspill som blir foreslått lagt inn i forslag til ny arealdel.

Sammendrag
Arbeidet med revisjon av kommuneplanens arealdel starta opp i 2013. Det er utarbeida en
forenkla konsekvensutredning av arealbruksinnspillene – i form av en grovsiling. Innspill
som tas med videre fra grovsilinga skal videre konsekvensutredes (finsiles), og deretter
eventuelt innarbeides i forslag til ny arealdel.

Beskrivelse av saken
Arealbruksinnspill
Samtidig med varsel om oppstart våren 2013 ble det annonsert og invitert til å komme med
innspill til innhold i ny kommuneplan. Fristen for å komme med innspill var 30.08.2013. Det
kom inn 99 innspill om konkrete endringer i kommuneplanens arealdel. I tillegg kom det inn
flere generelle innspill til arealdelen med bestemmelser. Alle innspillene er tilgjengelig på
kommunens nettside (se lenker).
Ca. 60 % av innspillene er boliginnspill. Øvrige innspill omhandler næring,
fritidsbebyggelse, masseuttak og kombinerte formål. Hovedtyngden av innspill er i Hønefoss
og Haugsbygd.
Grovsiling av arealbruksinnspill
Grovsilinga er en forenkla konsekvensvurdering av alle innspill til endring av arealdelen.
Innspill som tas med videre etter grovsilinga skal konsekvensutredes (finsiles). Risiko- og
sårbarhetsanalyse (ROS) av innspillene inngår i konsekvensutredningen. Med bakgrunn i
konsekvensutredningen vil en del av innspillene inngå i forslag til ny arealdel.
Se kapittel 1 i vedlagt grovsiling for beskrivelse av bakgrunn og metode for grovsiling.
Herunder hvordan rapporten er bygd opp, kunnskapsgrunnlag som er brukt og kriterier
innspillene er vurdert etter.
Bakgrunn for grovsiling
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Grovsilingen av arealbruksinnspill er basert på:
 Planprogram for revisjon av kommuneplan fastsatt av kommunestyret 20.06.2013.
 Opplegg for grovsiling vedtatt av formannskapet 15.10.2013.
 Målsettinger og arealstrategier i kommuneplanens samfunnsdel vedtatt av
kommunestyret 30.04.2015.
Framdrift
Framdriften i planarbeidet er en del forsinket i forhold til det som var angitt i
planprogrammet. Tabellen nedenfor viser viktige milepæler i planarbeidet og forholdet
mellom framdriftsplanen i planprogrammet og faktisk framdrift. I kursiv er antatt videre
framdrift angitt.
Milepæl
Oppstart
Fastsetting av planprogram
Sak om innspill og opplegg for
grovsiling
Grovsiling
Temautredninger
Utarbeiding av planforslag
Vedtak om offentlig ettersyn
Høring og offentlig ettersyn
Vurdering av innspill
Revisjon av planforslag
Vedtak av plan
Stadfesting jf. Markaloven

Planprogram
framdriftsplan
Mars 2013
Juni 2013
Oktober 2013

Faktisk framdrift
Arealdel
Samfunnsdel
Mars 2013
Juni 2013
Oktober 2013
-

Vinter 2014
Høst/vinter
2013/14
Høst/vinter
2013/14
Vår 2014
Vår/sommer
2014
Høst 2014

Juni 2015
De fleste ferdige, noen fortsatt
under arbeid
Sommer/høst
Sommer/høst
2015
2014
Høst 2015
Desember 2014
Vinter 2015/16 Vinter 2014/15
Vår 2016

Vinter 2015

Vinter 2014/15

Sommer 2016

Vår 2015

Forholdet til overordnede planer
Kommunal planstrategi, vedtatt av kommunestyret 20.06.2013, fastslår at kommuneplanens
arealdel skal revideres. Planstrategien inneholder tre satsingsområder som skal ligge til grunn
for kommunens planarbeid: befolkningsutvikling, næringsutvikling og effektiv
arealdisponering.
I kommuneplanens samfunnsdel vedtatt 30.04.2015, er det satt et mål om at Ringerike skal ha
40 000 innbyggere i 2030. Samfunnsdelen er førende for arealdelen, som setter rammer for
framtidig utvikling og utbygging i kommunen.

Juridiske forhold
Kommunen skal ha en arealdel for hele kommunen som viser sammenhengen mellom
framtidig samfunnsutvikling og arealbruk.
Arealdelen skal på høring og offentlig ettersyn på ordinær måte. Endringer etter at
planforslaget har vært på høring, kan medføre krav om nytt offentlig ettersyn. For eksempel
nye byggeområder som ikke var vist i høringsdokumentet.
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Det er kommunestyret selv som skal vedta kommuneplanen. Det er ikke klagerett på
kommunestyrets vedtak om kommuneplan.
Dette iht. plan- og bygningslovens kapittel 11.

Tidligere behandlinger og vedtak
Formannskapet 12.03.2013, sak 31/13:
1. Ringerike varsler oppstart av revidering av gjeldende kommuneplan, både
samfunnsdelen og arealdelen.
2. Kommunen vedtar å legge forslag til planprogram for revisjon av kommuneplan for
Ringerike til perioden 2013-2025 ut på høring og offentlig ettersyn.
3. Det inviteres til å komme med innspill til samfunnsdelen og arealdelen, inklusive
innspill til ny visjon for Ringerike kommune.
4. I forbindelse med planarbeidet bes rådmannen komme tilbake til formannskapet med
egen sak om eventuelt behov for ekstern planleggingskapasitet.
Kommunestyret 20.06.2013, sak 76/13:
Planprogram for revisjon av kommuneplan for Ringerike kommune, datert 28.05.13,
fastsettes, iht. plan- og bygningsloven § 11-13.
Formannskapet 15.10.2013, sak 136/13:
1. Innkomne innspill til revisjon av kommuneplan tas til orientering.
2. Innspill om arealbruk grovsiles som angitt i dokumentet "Opplegg for grovsiling av
arealbruksinnspill".
3. Temaer i grovsilingen er:
- Nasjonale, regionale og kommunale mål
- By- og tettstedsutvikling, herunder nærings- og boligutvikling
- Landbruk, herunder jordvern
- Folkehelse
- Risiko- og sårbarhet
- Kulturminner
- Naturmangfold

Økonomiske forhold
Det er viktig å sikre sammenheng mellom kommuneplanens arealdel og kommunens
økonomi- og sektorplaner. I kapittel 3 i samfunnsdelen er forholdet mellom kommuneplanens
vekstmål og kommunens økonomi nærmere omtalt (se lenker).

Behov for informasjon og høringer
Det er ikke krav om å varsle grunneiere i en kommuneplanprosess. Alle som har kommet
med innspill til kommuneplanen har fått et brev med bekreftelse på mottatt innspill, samt
informasjon om den videre planprosessen. I brevet ble det informert om at kommunen ikke
vil tilskrive hver enkelt som har kommet med innspill utover dette brevet, og at hver enkelt
må følge med i Ringerikes blad og på kommunens nettside. Rådmannen legger vekt på å
holde nettsida oppdatert underveis i planprosessen.
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De enkelte forslagsstillere som har kommet med arealbruksinnspill vil altså ikke bli varsla
spesielt etter formannskapets behandling av grovsilinga, eller ved høring og offentlig ettersyn
av planforslaget. Formannskapets behandling av grovsilinga blir kunngjort på kommunens
nettside og i Ringerikes blad.
Høring og offentlig ettersyn av forslag til ny arealdel blir annonsert på ordinær måte, med
annonsering på internett og i avis, samt brev til nabokommuner og aktuelle myndigheter.

Alternative løsninger
Dersom formannskapet ønsker at arealbruksinnspill skal få en annen konklusjon enn
rådmannens anbefaling, må det fremmes egne alternative vedtakspunkter om disse.
Forslag til vedtak kan for eksempel formuleres slik:
Innspill nr. X tas med videre til konsekvensutredningen/finsilingen.
Eller:
Innspill nr. X tas ikke med videre til konsekvensutredningen/finsilingen.

Rådmannens vurdering
Grovsiling
Rådmannens vurdering av de enkelte innspillene framgår av vedlagt Grovsiling av
arealbruksinnspill. Rådmannen anser at innspillene som foreslås å tas med videre fra
grovsilinga vil gi et godt grunnlag for å kunne foreslå tilstrekkelige nye utbyggingsområder i
ny arealdel. Rådmannen foreslår at 44 innspill ikke tas med videre i prosessen, mens 44
innspill skal vurderes nærmere. 11 innspill anses i hovedsak for å være avklart.
Kommunal planstrategi
Rådmannen minner om at ny kommunal planstrategi skal vedtas seinest et år etter at nytt
kommunestyre er konstituert, altså seinest høsten 2016. I planstrategien skal det blant annet
tas stilling til om gjeldende kommuneplan skal revideres eller ikke. Revisjon kan også gjøres
for deler av kommuneplanen. Endrede forutsetninger som følge av at prosessene med de store
samferdselsprosjektene har kommet lenger, kan føre til behov for å revidere kommuneplanen
for eksempel for deler av kommunen.

Vedlegg
Grovsiling av arealbruksinnspill juni 2015 (innholdsfortegnelsen er klikkbar)
1. Kart for hele kommunen med lokalisering av innspill*
2. Kart for delområder med lokalisering av innspill*
a. Nes i Ådal*
b. Hallingby*
c. Sokna*
d. Hønefoss-området med Heradsbygda, Haugsbygd og Åsa*
e. Tyristrand, Ask og Nakkerud*
3. Utbyggingspotensial for boliger i gjeldende kommuneplan, detaljert oversikt*
NB: Kart i rett målestokk er lagt ut på servicetorget.
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Lenker
1.
2.
3.
4.

Planprogram for revisjon av kommuneplan, fastsatt av kommunestyret 20.06.2013
Kommunal planstrategi, vedtatt av kommunestyret 20.06.2013
Innspill til arealdel og samfunnsdel (NB – kan ta tid å laste)
Kommuneplanens samfunnsdel vedtatt 30.04.2015

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, 02.06.2015

Tore Isaksen
rådmann
Enhetsleder miljø- og arealforvaltning: Heidi Skagnæs
Leder areal- og byplankontoret: Grethe Tollefsen
Saksbehandler: Guro Skinnes
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Salgsbevilling - Coop Øst SA
Arkivsaksnr.: 15/4953

Saksnr.: Utvalg
73/15
Formannskapet

Arkiv: U62 &18

Møtedato
16.06.2015

Forslag til vedtak:
Coop Øst SA org.nr 948 432 617 gis salgsbevilling for alkoholholdig drikk med høyst 4,7
volumprosent alkohol.
Bevilling gis for resten av inneværende periode, som utgår 30. juni 2106.
Bevillingen gis for følgende butikker.
Coop Marked Nes i Ådal, Hedalsveien 1, 3524 Nes i Ådal
Coop Extra Tyristrand, Vikersundveien 235, 3533 Tyristrand
Coop Marked Hallingby, Ådalsveien 153, 3525 Hallingby
Coop Mega Hønefoss, Industrigaten 1, 3515 Hønefoss
Coop Extra Heradsbygda, Valhallveien 1, 3518 Hønefoss
Bevillingen gis i henhold til tidligere innsendte tegninger.
Styrer og stedfortreder for styrer er de samme som tidligere.

Sammendrag
Coop Østafjells SA er innfusjonert i Coop Øst SA, og har i henhold til alkohollovens § 1-10
søkt om bevilling for Coop Øst SA org.nr 915 402 356.

Juridiske forhold
Bevillingen faller bort ved overdragelse av virksomheten. Det samme gjelder ved
overdragelse av alle eller en dominerende andel av aksjene eller andelene i et selskap som
eier slik virksomhet. Virksomheten kan likevel fortsette på den tidligere bevilling i inntil tre
måneder, så fremt bevillingsmyndigheten er underrettet om dette og det søkes om ny
bevilling uten ugrunnet opphold, og senest innen 30 dager, etter overdragelsen.

Rådmannens vurdering
Det er ikke fremkommet noen negative merknader til noen av utsalgsstedene i
bevillingsperioden. Rådmannen anbefaler at søknaden imøtekommes.
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Ringerike kommune, 26.05.2015

Tore Isaksen
rådmann

saksbehandler: Kari Véien Denné
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Ringerike kommune
Areal- og byplankontoret

Hans Anton Støen
Vestre Ådal 23
3516 HØNEFOSS
Saksnr.
14/815-18

Løpenr.
12216/15

Arkivkode

Deres ref.

L12

Dato

12.05.2015

Grusuttak gnr/bnr 52/1 og Ringerike vannverk Kilemoen
Informasjon om status og videre prosesser
Innledning
I dette brevet følger en oversikt over saker knytta til grusuttak på gnr/bnr 52/1 og Ringerike
vannverk Kilemoen. Hensikten med brevet er å orientere om status per i dag, og hvilken
prosess kommunen videre ser for seg. Viser også til møte 28. april 2015 (referat vedlagt).
1 Reguleringsplan for Ringerike vannverk
Formålet med planarbeidet er å ivareta drikkevannsikkerhet, som er et overordna hensyn for
kommunen. Nødvendige restriksjoner vil inngå i reguleringsplanen i form av hensynssoner
med bestemmelser. Det er imidlertid ikke ønskelig å gå lenger enn det som er helt nødvendig
når det gjelder restriksjoner i planområdet.
Rådmannen v/areal- og byplankontoret vil legge fram et planforslag til politisk 1.
gangsbehandling så fort det lar seg gjøre. Per i dag ser det ut til at dette vil bli i august.
Grunneiere i planområdet blir varsla når planen blir lagt ut til offentlig ettersyn. Det vil også
bli avholdt et informasjonsmøte for grunneiere i høringsperioden. Innspill må komme skriftlig.
Videre framdrift etter offentlig ettersyn avhenger blant annet av høringsuttalelsene som
kommer inn.
Det må også gjennomføres arkeologiske undersøkelser i planområdet, jf. kulturminneloven.
Kommunen har bestilt arkeologiske undersøkelser i inneværende sesong 2015, men bedt om at
omfang og undersøkelsesmetode vurderes nærmere. Begrunnelsen for dette er hensynet til
eksisterende drikkevannskilde og at planen også vil innebære restriksjoner knytta til
terrenginngrep. Sammenligna med dagens situasjon, et uregulert område avsatt til LNF-formål
i kommuneplanen, vil ferdig regulert område ha strengere restriksjoner. Dersom hele
planområdet skal undersøkes med tunge gravemaskiner kan også det i seg selv medføre en
risiko for dagens drikkevannskilde. Dersom undersøkelser ikke blir gjennomført sesongen
2015 kan ikke planen bli vedtatt før undersøkelser er gjennomført sesongen 2016.
2 Kommunens oppfølging av grustaket
Midlertidig forbud
Formannskapet vedtok 17.06.2014 å nedlegge midlertidig forbud mot tiltak på deler av
gnr/bnr 52/1. Forbudet gjaldt tiltak i de områder der uttak av grus vil kunne forurense
drikkevannskilden, jf. klausuleringsplan for Ringerike vannverk.

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

postmottak@ringerike.kommune.no
www.ringerike.kommune.no
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Vedtaket ble påklaget av deg som grunneier 20.08.2014, og formannskapet behandlet klagen
21.10.2014 sak 171/14. Klagen ble ikke tatt til følge, og oversendt til fylkesmannen for videre
behandling i brev 07.11.2014.
Fylkesmannen fattet vedtak i klagesaken 26.02.2015. Fylkesmannen tok klagen til følge, og
opphevet vedtak om midlertidig forbud og sendte saken tilbake til kommunen for ny
behandling. Fylkesmannen presiserer i sitt brev at det ikke er tatt stilling til om driften er
lovlig eller ikke, eller om det er skjedd så vesentlige endringer/utvidelser av driften at det må
behandles som et nytt tiltak. Dette fordi fylkesmannen mente saken ikke var tilstrekkelig
opplyst på dette området.
Kommunen har hatt et møte med fylkesmannen og gått gjennom saken. Kommunen ser at ikke
alle vurderingene som ble gjort i forbindelse med vedtak om midlertidig forbud mot tiltak kom
godt nok fram i saken. Dette gjelder både saken til formannskapet, og ved klagebehandlingen.
Status for uttak
I møtet 28. april opplyste du at det ikke har blitt tatt ut masser etter vedtak om midlertidig
forbud mot tiltak 17.06.2014. I møtet oppfattet vi at det heller ikke er noen konkrete planer om
å ta ut vesentlig mengder masser med det første.
Når det vil bli tatt ut masser avhenger av marked og aktuelle oppdrag i området. Entreprenør
betaler en fastpris for å ta ut 10 000m3 i året. Avtalen innebærer at dersom det dukker opp
store oppdrag i området, med behov for den aktuelle typen masser, vil det kunne bli tatt ut
store mengder.
Konklusjon
Kommunen mener fortsatt at det var grunnlag for et midlertidig forbud. Kommunen har
vurdert om det er grunn til å bruke tid på å treffe et nytt vedtak nå, eller om situasjonen er slik
at dette kan avventes. Ut fra dagens status i uttaket og din redegjørelse for videre drift
konkluderer kommunen med at et eventuelt nytt vedtak kan avvente.
Med bakgrunn i ovenstående vil kommunen på nåværende tidspunkt ikke foreta seg noe i
forhold til drift av grustaket. Det er imidlertid en reell risiko for plutselig vesentlige uttak som
kan komme i konflikt med drikkevannsikkerhet. Kommunen vil ha en fortløpende vurdering
av dette, og om nødvendig gjøre tiltak for å stanse drift.
Det vil bli sendt et eget brev med forhåndsvarsel om dette.
3 Overtredelsesgebyr
Bakgrunn
Kommunen fattet vedtak om ileggelse av overtredelsesgebyr 10.11.2014 for å ha tillatt å
utføre tiltak uten nødvendig tillatelse etter plan- og bygningsloven. Vedtaket ble påklaget
14.11.2014. Klagen førte til utsatt iverksetting av vedtak om overtredelsesgebyr 18.11.2014.
Begrunnelsen for utsatt iverksetting var å avvente avklaring i klagesak om midlertidig forbud
mot tiltak på deler av gnr/bnr 52/1. Klagen ble tatt til følge. Som nevnt tidligere understreket
imidlertid fylkesmannen at det ikke er tatt stilling til om driften er lovlig eller ikke.
Slik kommunen forstår det er det enighet om at også etter at lovverket innførte først
meldeplikt og senere godkjennelsesplikt er det tatt ut store grusmengder, uten at hverken
melding eller søknad foreligger.
Konklusjon
Grunnlaget for overtredelsesgebyr kan fortsatt være til stede, men rådmannen ser at det nå går
flere prosesser parallelt, og at spørsmål om lovlighet trolig vil bli et tema senere. Med
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bakgrunn i dette ønsker ikke kommunen å gå videre med overtredelsesgebyr på nåværende
tidspunkt. Kommunen vil i denne omgang oppheve det gjeldende vedtaket om
overtredelsesgebyr. Dette vil skje gjennom et delegert vedtak, som varsles i eget brev.
4 Ønske om kompensasjon fra kommunen
Når det gjelder ditt varslede krav om dekning av sakskostnader ber vi om at dette sendes
skriftlig til kommunen slik at kravet kan behandles.
I den forbindelse viser vi til fylkesmannens vedtak hvor krav om dekning av sakskostnader
delvis ble tatt til følge, iht. forvaltningsloven § 36 tredje ledd. Kommunen har som følge av
dette vedtaket dekket en andel av saksomkostningene på kr 12 656,-. Det er kun kostnader
som påløper etter at vedtaket er fattet som dekkes etter forvaltningsloven § 36.
Uten å ta stilling til det kravet du eventuelt kommer til å sende kommunen, så påpekes på
generelt grunnlag at når det gjelder utgifter til utredninger/råd i forbindelse med kommunal
saksgang knytta til næringsvirksomhet, så er dette utgifter rådmannen anser at en
næringsdrivende må forvente å ta.
5 Forslag om avtale
Du har ved flere anledninger, og senest i møte 28. april, foreslått å inngå en avtale med
kommunen om uttak av grus fram til reguleringsplanen er vedtatt. Du nevnte også flere
forhold du så som aktuelle å ha med i en slik avtale.
Kommunen forholder seg til plan- og bygningsloven og den formelle planprosessen, og ønsker
fortsatt ikke å inngå noen avtale utover dette.
6 Deponi
I møte 28. april nevnte du mulighetene for deponiområde i nærheten av Støa. Bakgrunnen for
dette var blant annet muligheten for å levere masser fra grusuttaket til Oslo-området, for så å
frakte med overskuddsmasser tilbake til Ringerike.
Som det ble sagt i møtet må dette håndteres i en egen søknadsprosess etter plan- og
bygningsloven dersom dette blir aktuelt.
I den forbindelse kan vi nevne at formannskapet 16.09.2014 sak 153/14 vedtok retningslinjer
for fylling/deponi. Her står det blant annet at det er krav om reguleringsplan for fyllinger med
volum på mer enn 10 000 m3. Retningslinjene vil bli foreslått innarbeida i
kommuneplanbestemmelsene.
Med hilsen
Grethe Tollefsen
Leder
Guro Skinnes
Rådgiver
guro.skinnes@ringerike.kommune.no
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift
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Kopi:
Fylkesmannen i Buskerud
Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning
Formannskapet
Advokat Guttorm Jakobsen
Internt i Ringerike kommune: Jostein Nybråten, Teknisk forvaltning Utbygging
Vedlegg: Referat fra møte 28.04.2015

Ringerike kommune
Areal- og byplankontoret

Møtereferat
SAK/TEMA:
GRUSUTTAK KILEMOEN GNR/BNR 52/1 OG RINGERIKE VANNVERK
STED: Støa, Vestre Ådal 23

TID: 28.04.2015, kl. 8-9.

TIL STEDE:

Repr.

Hans-Anton Støen
Bodhild Fisknes
Jostein Nybråten
Dag Reite
Guro Skinnes

Grunneier
hans.stoen@gmail.com
"
Bodhild.Fisknes@bld.dep.no
RK, Teknisk forvaltning Utbygging jostein.nybraten@ringerike.kommune.no
RK, Kommuneadvokat dag.reite@ringerike.kommune.no
RK, Areal- og byplan guro.skinnes@ringerike.kommune.no

RK = Ringerike kommune
Saknr.
14/815-17

Løpenr.
11192/15

Arkivkode

Dato

L12

28.04.2015
Oppfølging

Nr Dagsorden:
Målet med møtet var gjensidig informasjon om status, og veien videre.
1 Grusuttak – status for drift i området (gnr/bnr 52/1):
 Grunneier har en avtale med Hæhre Entreprenør AS, som frivillig
har avstått fra å ta ut grus etter det ble fatta vedtak om midlertidig
forbud mot tiltak på deler av eiendommen 17.06.2014, og i
perioden hvor saken har vært til klagebehandling.
 Grunneier opplyser at det ikke er ønskelig å provosere, og at det per
i dag ikke er noen spesielle planer om uttak. Når det vil bli tatt ut
grus avhenger av om Hæhre får aktuelle oppdrag i området. Det er
ønskelig at massene brukes til veganlegg, da massenes kvalitet
egner seg spesielt godt til dette formålet.
 Hæhre er også interessert i å levere masser i Oslo-området, men
ønsker da å kunne ta med seg overskuddsmasser tilbake til
Ringerike. Grunneier nevner i den forbindelse muligheter for et
deponi i nærheten av Støa. Her er det en ravine etter planering som
det er ønskelig å fylle igjen. Kommunen opplyser at det i større
deponisaker vil være krav om behandling etter plan- og
bygningsloven.
 Hæhre betaler en fastpris for å ta ut 10 000m3 i året. Hvor stort
volum som tas ut hvert år avhenger av markedet/oppdrag som
kommer.
 Det ligger noen hauger med utsorterte masser i området. Disse vil
trolig bli frakta ut.
 Grunneier antyder at det gjenstår ca 2,5 millioner m3 grus per i dag.
 Kommunen ønsker å bli orientert når det blir aktuelt med nye
vesentlige uttak i området.
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Fylkesmannens vedtak i klagesaken – RKs vurdering og veien videre
 Kommunen har hatt et møte med fylkesmannen og gått gjennom
saken. Kommunen ser at ikke alle vurderingene som ble gjort i
forbindelse med vedtak om midlertidig forbud mot tiltak kom godt
nok fram i saken. Dette gjelder både saken til formannskapet, og
ved klagebehandlingen.
 Kommunen mener fortsatt at det var grunnlag for et midlertidig
forbud.
 Drikkevannssikkerhet er et overordna hensyn for kommunen, som
må ivaretas. Kommunen presiserer imidlertid at det ikke er ønskelig
å gå lenger enn det som er helt nødvendig når det gjelder
restriksjoner.
 Hvordan kommunen skal følge opp denne saken etter
fylkesmannens vedtak er foreløpig ikke internt avklart.

3

Overtredelsesgebyr
 Iverksetting av ileggelse av overtredelsesgebyr ble utsatt i sak
91/14 den 18.11.2014. Dette i påvente av avklaringer i
fylkesmannens behandling av klagesaken.
 Kommunen vil i denne omgang oppheve det gjeldende vedtaket om RK
overtredelsesgebyr.

4

Reguleringsplan: Status og videre framdrift
 Planarbeidet har stått stille en periode, og kommunen ønsker nå å
komme videre i prosessen og få vedtatt en reguleringsplan hvor
klausuleringssonene blir fastlagt gjennom hensynssoner.
 Kommunen v/Areal- og byplankontoret vil føre prosessen videre,
og legge fram et planforslag til politisk 1. gangsbehandling så fort RK
det lar seg gjøre. Det gjenstår noen avklaringer, blant annet ift. krav
om konsekvensutredning.
 Alle grunneiere i planområdet vil bli varsla når planen blir lagt ut til
offentlig ettersyn. Det vil også bli avholdt et møte for grunneiere i
høringsperioden.
 Grunneier viser til sitt forslag høsten 2014 om å inngå en avtale
med kommunen om uttak av grus fram til reguleringsplanen er
vedtatt. Grunneier er fortsatt åpen for å vurdere dette, og nevner
noen tilleggspunkter som er ønskelig å ha med i en evt. avtale
(dekning av advokatutgifter og vedlikehold av vei). Kommunen tar
med seg dette, og vil ta kontakt dersom kommunen ønsker å inngå RK
en avtale.

5

Ønske om kompensasjon fra kommunen
 Grunneier viser til tidligere krav om dekning av sakskostnader.
 Fylkesmannen har fattet vedtak hvor krav om dekning av
sakskostnader delvis tas til følge (kr 12 656 inkl mva). Dette iht.
forvaltningsloven § 36 tredje ledd.
 Det er kun kostnader som påløper etter vedtaket er fatta som dekkes
etter § 36. Grunneier viser til at en stor del av kostnadene i denne
saken kom i perioden etter at forhåndsvarsel om det aktuelle



vedtaket kom, og fram til vedtaket ble fattet. Med bakgrunn i dette
ønsker grunneier at kommunen skal dekke en større del av
omkostningene.
Kommunen ber om at grunneier sender kravet skriftlig til
kommunen, slik at dette kan behandles.

Referent: Guro Skinnes
telefon: 95 96 84 80
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift
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AKTIVITETSPARK I HØNEFOSS
- STATUSOPPDATERING
Det vises til sak 120/14 i formannskapet 17.06.14, der det vedtas at arbeid med å planlegge
utendørs aktivitetspark i Hønefoss skal fortsette og at parken skal etableres på Livbanen og i
Søndre park. Aktivitetsparken skal overtas av kommunen når den er ferdig etablert.
Siden vedtaket har initiativtakerne i Ringerike utvikling og Ringerike næringsforum jobba
med planlegging og finansiering, og summen på 1 020 000 er nå samlet inn fra
Kreftforeningen, Sparebankstiftelsen, Ringeriksdagen, Ringeriks-kraft, Hønefoss sparebank
og tippemidler. Parken er planlagt ferdig i juli, med offisiell åpning i august 2015.
Det har vært et godt samarbeid mellom Ringerike utvikling, Ringerike næringsforum og de
ulike avdelingene i Ringerike kommune.
Link til dokumenter fra politisk oppstart.
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Grusuttak gnr/bnr 52/1 og Ringerike vannverk Kilemoen
Informasjon om status og videre prosesser
Innledning
I dette brevet følger en oversikt over saker knytta til grusuttak på gnr/bnr 52/1 og Ringerike
vannverk Kilemoen. Hensikten med brevet er å orientere om status per i dag, og hvilken
prosess kommunen videre ser for seg. Viser også til møte 28. april 2015 (referat vedlagt).
1 Reguleringsplan for Ringerike vannverk
Formålet med planarbeidet er å ivareta drikkevannsikkerhet, som er et overordna hensyn for
kommunen. Nødvendige restriksjoner vil inngå i reguleringsplanen i form av hensynssoner
med bestemmelser. Det er imidlertid ikke ønskelig å gå lenger enn det som er helt nødvendig
når det gjelder restriksjoner i planområdet.
Rådmannen v/areal- og byplankontoret vil legge fram et planforslag til politisk 1.
gangsbehandling så fort det lar seg gjøre. Per i dag ser det ut til at dette vil bli i august.
Grunneiere i planområdet blir varsla når planen blir lagt ut til offentlig ettersyn. Det vil også
bli avholdt et informasjonsmøte for grunneiere i høringsperioden. Innspill må komme skriftlig.
Videre framdrift etter offentlig ettersyn avhenger blant annet av høringsuttalelsene som
kommer inn.
Det må også gjennomføres arkeologiske undersøkelser i planområdet, jf. kulturminneloven.
Kommunen har bestilt arkeologiske undersøkelser i inneværende sesong 2015, men bedt om at
omfang og undersøkelsesmetode vurderes nærmere. Begrunnelsen for dette er hensynet til
eksisterende drikkevannskilde og at planen også vil innebære restriksjoner knytta til
terrenginngrep. Sammenligna med dagens situasjon, et uregulert område avsatt til LNF-formål
i kommuneplanen, vil ferdig regulert område ha strengere restriksjoner. Dersom hele
planområdet skal undersøkes med tunge gravemaskiner kan også det i seg selv medføre en
risiko for dagens drikkevannskilde. Dersom undersøkelser ikke blir gjennomført sesongen
2015 kan ikke planen bli vedtatt før undersøkelser er gjennomført sesongen 2016.
2 Kommunens oppfølging av grustaket
Midlertidig forbud
Formannskapet vedtok 17.06.2014 å nedlegge midlertidig forbud mot tiltak på deler av
gnr/bnr 52/1. Forbudet gjaldt tiltak i de områder der uttak av grus vil kunne forurense
drikkevannskilden, jf. klausuleringsplan for Ringerike vannverk.

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

postmottak@ringerike.kommune.no
www.ringerike.kommune.no
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Vedtaket ble påklaget av deg som grunneier 20.08.2014, og formannskapet behandlet klagen
21.10.2014 sak 171/14. Klagen ble ikke tatt til følge, og oversendt til fylkesmannen for videre
behandling i brev 07.11.2014.
Fylkesmannen fattet vedtak i klagesaken 26.02.2015. Fylkesmannen tok klagen til følge, og
opphevet vedtak om midlertidig forbud og sendte saken tilbake til kommunen for ny
behandling. Fylkesmannen presiserer i sitt brev at det ikke er tatt stilling til om driften er
lovlig eller ikke, eller om det er skjedd så vesentlige endringer/utvidelser av driften at det må
behandles som et nytt tiltak. Dette fordi fylkesmannen mente saken ikke var tilstrekkelig
opplyst på dette området.
Kommunen har hatt et møte med fylkesmannen og gått gjennom saken. Kommunen ser at ikke
alle vurderingene som ble gjort i forbindelse med vedtak om midlertidig forbud mot tiltak kom
godt nok fram i saken. Dette gjelder både saken til formannskapet, og ved klagebehandlingen.
Status for uttak
I møtet 28. april opplyste du at det ikke har blitt tatt ut masser etter vedtak om midlertidig
forbud mot tiltak 17.06.2014. I møtet oppfattet vi at det heller ikke er noen konkrete planer om
å ta ut vesentlig mengder masser med det første.
Når det vil bli tatt ut masser avhenger av marked og aktuelle oppdrag i området. Entreprenør
betaler en fastpris for å ta ut 10 000m3 i året. Avtalen innebærer at dersom det dukker opp
store oppdrag i området, med behov for den aktuelle typen masser, vil det kunne bli tatt ut
store mengder.
Konklusjon
Kommunen mener fortsatt at det var grunnlag for et midlertidig forbud. Kommunen har
vurdert om det er grunn til å bruke tid på å treffe et nytt vedtak nå, eller om situasjonen er slik
at dette kan avventes. Ut fra dagens status i uttaket og din redegjørelse for videre drift
konkluderer kommunen med at et eventuelt nytt vedtak kan avvente.
Med bakgrunn i ovenstående vil kommunen på nåværende tidspunkt ikke foreta seg noe i
forhold til drift av grustaket. Det er imidlertid en reell risiko for plutselig vesentlige uttak som
kan komme i konflikt med drikkevannsikkerhet. Kommunen vil ha en fortløpende vurdering
av dette, og om nødvendig gjøre tiltak for å stanse drift.
Det vil bli sendt et eget brev med forhåndsvarsel om dette.
3 Overtredelsesgebyr
Bakgrunn
Kommunen fattet vedtak om ileggelse av overtredelsesgebyr 10.11.2014 for å ha tillatt å
utføre tiltak uten nødvendig tillatelse etter plan- og bygningsloven. Vedtaket ble påklaget
14.11.2014. Klagen førte til utsatt iverksetting av vedtak om overtredelsesgebyr 18.11.2014.
Begrunnelsen for utsatt iverksetting var å avvente avklaring i klagesak om midlertidig forbud
mot tiltak på deler av gnr/bnr 52/1. Klagen ble tatt til følge. Som nevnt tidligere understreket
imidlertid fylkesmannen at det ikke er tatt stilling til om driften er lovlig eller ikke.
Slik kommunen forstår det er det enighet om at også etter at lovverket innførte først
meldeplikt og senere godkjennelsesplikt er det tatt ut store grusmengder, uten at hverken
melding eller søknad foreligger.
Konklusjon
Grunnlaget for overtredelsesgebyr kan fortsatt være til stede, men rådmannen ser at det nå går
flere prosesser parallelt, og at spørsmål om lovlighet trolig vil bli et tema senere. Med
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bakgrunn i dette ønsker ikke kommunen å gå videre med overtredelsesgebyr på nåværende
tidspunkt. Kommunen vil i denne omgang oppheve det gjeldende vedtaket om
overtredelsesgebyr. Dette vil skje gjennom et delegert vedtak, som varsles i eget brev.
4 Ønske om kompensasjon fra kommunen
Når det gjelder ditt varslede krav om dekning av sakskostnader ber vi om at dette sendes
skriftlig til kommunen slik at kravet kan behandles.
I den forbindelse viser vi til fylkesmannens vedtak hvor krav om dekning av sakskostnader
delvis ble tatt til følge, iht. forvaltningsloven § 36 tredje ledd. Kommunen har som følge av
dette vedtaket dekket en andel av saksomkostningene på kr 12 656,-. Det er kun kostnader
som påløper etter at vedtaket er fattet som dekkes etter forvaltningsloven § 36.
Uten å ta stilling til det kravet du eventuelt kommer til å sende kommunen, så påpekes på
generelt grunnlag at når det gjelder utgifter til utredninger/råd i forbindelse med kommunal
saksgang knytta til næringsvirksomhet, så er dette utgifter rådmannen anser at en
næringsdrivende må forvente å ta.
5 Forslag om avtale
Du har ved flere anledninger, og senest i møte 28. april, foreslått å inngå en avtale med
kommunen om uttak av grus fram til reguleringsplanen er vedtatt. Du nevnte også flere
forhold du så som aktuelle å ha med i en slik avtale.
Kommunen forholder seg til plan- og bygningsloven og den formelle planprosessen, og ønsker
fortsatt ikke å inngå noen avtale utover dette.
6 Deponi
I møte 28. april nevnte du mulighetene for deponiområde i nærheten av Støa. Bakgrunnen for
dette var blant annet muligheten for å levere masser fra grusuttaket til Oslo-området, for så å
frakte med overskuddsmasser tilbake til Ringerike.
Som det ble sagt i møtet må dette håndteres i en egen søknadsprosess etter plan- og
bygningsloven dersom dette blir aktuelt.
I den forbindelse kan vi nevne at formannskapet 16.09.2014 sak 153/14 vedtok retningslinjer
for fylling/deponi. Her står det blant annet at det er krav om reguleringsplan for fyllinger med
volum på mer enn 10 000 m3. Retningslinjene vil bli foreslått innarbeida i
kommuneplanbestemmelsene.
Med hilsen
Grethe Tollefsen
Leder
Guro Skinnes
Rådgiver
guro.skinnes@ringerike.kommune.no
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift
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Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning
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Oppfølging

Nr Dagsorden:
Målet med møtet var gjensidig informasjon om status, og veien videre.
1 Grusuttak – status for drift i området (gnr/bnr 52/1):
 Grunneier har en avtale med Hæhre Entreprenør AS, som frivillig
har avstått fra å ta ut grus etter det ble fatta vedtak om midlertidig
forbud mot tiltak på deler av eiendommen 17.06.2014, og i
perioden hvor saken har vært til klagebehandling.
 Grunneier opplyser at det ikke er ønskelig å provosere, og at det per
i dag ikke er noen spesielle planer om uttak. Når det vil bli tatt ut
grus avhenger av om Hæhre får aktuelle oppdrag i området. Det er
ønskelig at massene brukes til veganlegg, da massenes kvalitet
egner seg spesielt godt til dette formålet.
 Hæhre er også interessert i å levere masser i Oslo-området, men
ønsker da å kunne ta med seg overskuddsmasser tilbake til
Ringerike. Grunneier nevner i den forbindelse muligheter for et
deponi i nærheten av Støa. Her er det en ravine etter planering som
det er ønskelig å fylle igjen. Kommunen opplyser at det i større
deponisaker vil være krav om behandling etter plan- og
bygningsloven.
 Hæhre betaler en fastpris for å ta ut 10 000m3 i året. Hvor stort
volum som tas ut hvert år avhenger av markedet/oppdrag som
kommer.
 Det ligger noen hauger med utsorterte masser i området. Disse vil
trolig bli frakta ut.
 Grunneier antyder at det gjenstår ca 2,5 millioner m3 grus per i dag.
 Kommunen ønsker å bli orientert når det blir aktuelt med nye
vesentlige uttak i området.
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Fylkesmannens vedtak i klagesaken – RKs vurdering og veien videre
 Kommunen har hatt et møte med fylkesmannen og gått gjennom
saken. Kommunen ser at ikke alle vurderingene som ble gjort i
forbindelse med vedtak om midlertidig forbud mot tiltak kom godt
nok fram i saken. Dette gjelder både saken til formannskapet, og
ved klagebehandlingen.
 Kommunen mener fortsatt at det var grunnlag for et midlertidig
forbud.
 Drikkevannssikkerhet er et overordna hensyn for kommunen, som
må ivaretas. Kommunen presiserer imidlertid at det ikke er ønskelig
å gå lenger enn det som er helt nødvendig når det gjelder
restriksjoner.
 Hvordan kommunen skal følge opp denne saken etter
fylkesmannens vedtak er foreløpig ikke internt avklart.

3

Overtredelsesgebyr
 Iverksetting av ileggelse av overtredelsesgebyr ble utsatt i sak
91/14 den 18.11.2014. Dette i påvente av avklaringer i
fylkesmannens behandling av klagesaken.
 Kommunen vil i denne omgang oppheve det gjeldende vedtaket om RK
overtredelsesgebyr.

4

Reguleringsplan: Status og videre framdrift
 Planarbeidet har stått stille en periode, og kommunen ønsker nå å
komme videre i prosessen og få vedtatt en reguleringsplan hvor
klausuleringssonene blir fastlagt gjennom hensynssoner.
 Kommunen v/Areal- og byplankontoret vil føre prosessen videre,
og legge fram et planforslag til politisk 1. gangsbehandling så fort RK
det lar seg gjøre. Det gjenstår noen avklaringer, blant annet ift. krav
om konsekvensutredning.
 Alle grunneiere i planområdet vil bli varsla når planen blir lagt ut til
offentlig ettersyn. Det vil også bli avholdt et møte for grunneiere i
høringsperioden.
 Grunneier viser til sitt forslag høsten 2014 om å inngå en avtale
med kommunen om uttak av grus fram til reguleringsplanen er
vedtatt. Grunneier er fortsatt åpen for å vurdere dette, og nevner
noen tilleggspunkter som er ønskelig å ha med i en evt. avtale
(dekning av advokatutgifter og vedlikehold av vei). Kommunen tar
med seg dette, og vil ta kontakt dersom kommunen ønsker å inngå RK
en avtale.

5

Ønske om kompensasjon fra kommunen
 Grunneier viser til tidligere krav om dekning av sakskostnader.
 Fylkesmannen har fattet vedtak hvor krav om dekning av
sakskostnader delvis tas til følge (kr 12 656 inkl mva). Dette iht.
forvaltningsloven § 36 tredje ledd.
 Det er kun kostnader som påløper etter vedtaket er fatta som dekkes
etter § 36. Grunneier viser til at en stor del av kostnadene i denne
saken kom i perioden etter at forhåndsvarsel om det aktuelle



vedtaket kom, og fram til vedtaket ble fattet. Med bakgrunn i dette
ønsker grunneier at kommunen skal dekke en større del av
omkostningene.
Kommunen ber om at grunneier sender kravet skriftlig til
kommunen, slik at dette kan behandles.

Referent: Guro Skinnes
telefon: 95 96 84 80
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift
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AKTIVITETSPARK I HØNEFOSS
- STATUSOPPDATERING
Det vises til sak 120/14 i formannskapet 17.06.14, der det vedtas at arbeid med å planlegge
utendørs aktivitetspark i Hønefoss skal fortsette og at parken skal etableres på Livbanen og i
Søndre park. Aktivitetsparken skal overtas av kommunen når den er ferdig etablert.
Siden vedtaket har initiativtakerne i Ringerike utvikling og Ringerike næringsforum jobba
med planlegging og finansiering, og summen på 1 020 000 er nå samlet inn fra
Kreftforeningen, Sparebankstiftelsen, Ringeriksdagen, Ringeriks-kraft, Hønefoss sparebank
og tippemidler. Parken er planlagt ferdig i juli, med offisiell åpning i august 2015.
Det har vært et godt samarbeid mellom Ringerike utvikling, Ringerike næringsforum og de
ulike avdelingene i Ringerike kommune.
Link til dokumenter fra politisk oppstart.

SAKSFRAMLEGG
Formannskapet
Kommunestyret

Arkivsaksnr.: 15/5281-1

Arkiv:

1. tertialrapport - april 2015
Forslag til vedtak:
1. 1. tertialrapport 2015 tas til orientering
2. Tilskudd til Ringerike Frivillighetssentral er i 2015 budsjettert til 670.000 kr. Dette
økes til samme nivå som 2014 på 870.000 kr. Budsjett 2015 for rammeområde helse,
omsorg og velferd økes med 200.000 kr. Budsjettert avsetning til disposisjonsfond
reduseres med 200.000 kr.
3. Ringerike kommunes andel av kostnader, 618.000 kr, i forbindelse med
kommunereformen dekkes av formannskapets disposisjonskonto.
4. Bygningsrelaterte kostnader ved fortsatt drift av Ringerikshallen dekkes av
rammeområdet tekniske områder innenfor allerede tildelt ramme.
5. Budsjettendringer investeringsprosjekter:
a. Prosjekt 14002 Flerbrukshall støyskjerming (underprosjekt til prosjekt 14000
Samferdsel). Budsjett reduseres med 3,75 mill. kroner.
Budsjett justeres slik:
Debet 091000.690000.870.0001 kr 3 750 000,- (redusert bruk av lånemidler).
Kredit 023000.657000.332.14000 kr 3 750 000,- (budsjettreduksjon på
prosjekt 14000 Samferdsel)
b. Prosjekt 15006 Ringerike vannverk. Budsjett 2015 reduseres med 15 mill.
kroner som overføres fra 2015 til 2016. En slik avsetning får følgende
budsjettjustering:
Debet 091000.690000.870.0001 kr 15 000 000,- (redusert bruk av lånemidler
inneværende år).
Kredit 023000.651000.340.15006 kr 15 000 000,- (avsettes til Ringerike
vannverk i 2016)
c. Det omdisponeres kr 2.750.000 fra prosjekt 15002 Fellesprosjekter VA
Hønefoss til prosjekt 15003 Renseanlegg, sanering og vannforsyning Nes i
Ådal. Budsjett justeres slik:
Debet 023000.651000.353.15003 kr 2 750 000,- (renseanlegg, sanering og
vannforsyning Nes i Ådal).

Kredit 023000.651000.353.15002 kr 2 750 000,- (fellesprosjekter VA
Hønefoss)
d. Det omdisponeres kr 2.940.000 fra prosjekt 15001 Hovedplan avløp til
prosjekt 15012 Sanering Nymoen-Hen. Budsjett justeres slik:
Debet 023000.651000.353.15012 kr 2 940 000,- (sanering Nymoen-Hen)
Kredit 023000.651000.353.15001 kr 2 940 000,- (hovedplan avløp)

Sammendrag
Saken gjelder fremleggelse av rapport for 1. tertial 2015 og forslag til budsjettreguleringer
som følge av økonomisk stilling pr 1. tertial og oppståtte saker. Hovedfunn i rapporten er at
økonomisk årsprognose tilsier at kommunen vil bruke om lag 20 mill. kroner mer enn
budsjett i 2015. Sykefravær 1. kvartal 2015 er 0,8 % høyere enn samme periode i fjor, og
antall årsverk fortsetter å gå noe ned i første tertial.

Innledning / bakgrunn
Det rapporteres månedlig til Formannskap og Kommunestyret om den økonomiske
utviklingen i 2015. Månedsrapportene skal være en kortere sammenfatning av status, mens
det etter hvert tertial skal fremlegges en mer omfattende rapport.

Beskrivelse av saken
Årsprognosen indikerer at kommunen vil oppnå et regnskapsresultat i 2015 som viser et
merforbruk i forhold til budsjett på 19,9 mill. kroner. Dette forutsetter at enhetene som har
merforbruk ikke greier å igangsette tiltak som får økonomiske effekter for å nærme seg
budsjetterte rammer. De største avvikene fra budsjett vises på området helse, omsorg og
velferd med 13 mill. kroner og tekniske områder med 7,5 mill. kroner.
Alle tall i 1000 kr
Rammeområde
Samlet resultat
Folkevalgte og revisjon
Administrasjon og fellesutgifter
Barnehage
Grunnskole
Spesielle tiltak barn og unge
Kulturtjenesten
Helse, omsorg og velferd
Tekniske områder
Avsetninger, overføringer
Skatt og rammetilskudd
Finans

Regnskap
2014 (pr april)

Regnskap ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT
hittil 2015

27 749

3 507

2 261

1 509

35 750

37 518

72 710

57 969

88 236

93 037

5 283

39 649

5 708

8 297

239 611

208 200

53 576

46 417

9 402

-5 187

-494 704

-500 281

9 916

16 380

19 888
6 037
87 725
167 536
246 790
116 496
23 066
596 599
126 881
50 143
-1 492 459
91 073

0
6 437
87 725
166 607
245 786
114 212
21 211
583 604
119 388
56 667
-1 503 459
101 823

PROGNOSE
ÅRSAVVIK

-19 888
400
0
-930
-1 005
-2 284
-1 856
-12 994
-7 493
6 524
-11 000
10 750

Avvik Avvik forrige
i % mnd rapport
6%
0%
-1 %
0%
-2 %
-9 %
-2 %
-6 %
-12 %
1%
11 %

Årsprognosen for de fleste driftsområdene viser noe merforbruk i forhold til budsjett. Det
meste skyldes enkelte enheter som har lokale utfordringer med å tilpasse årets drift til
tildelte budsjettrammer. Disse følges opp av kommunalsjef og støtteenheter for å finne gode
løsninger. Tiltak som vil gi innsparinger blir iverksatt fortløpende og effekten av dette vil
forbedre årsprognosen som i denne rapporten viser merforbruk på 26,2 mill. kroner for
driftsområdene. Dette oppveies noe av et samlet mindreforbruk/ merinntekter på 6,3 mill.
kroner på sentrale områder for avsetninger, skatt og finans.

-24 514
200
0
-295
-1 834
-619
-1 382
-13 648
-6 936
0
0
0

Tekniske områder har i utgangspunktet en årsprognose i tråd med budsjettrammene.
Etterberegning av selvkost (som gjøres i februar hvert år) viser imidlertid at det må settes av
ca 7,8 mill. kroner til selvkostfondene innenfor VAR (Vann, avløp og rens). Dette fordi
investeringsutgiftene i 2014 ble lavere enn planlagt og at rentenivået har fortsatt å synke. På
den måten blir de beregnede utgiftene på selvkostområdene lavere og en større del av
inntektene som føres i driftsregnskapet må avsettes til fond.
Helse, omsorg og velferd har driftsutfordringer spesielt innenfor hjemmetjenesten og
institusjonstjenestene hvor aktiviteten rapporteres å være høyere enn budsjettplan. I tillegg
er det ressurskrevende enkelttiltak og usikkerhet rundt årsinntektene til Ringerikskjøkken
som bidrar til rapportert merforbruk.
Et lavt rentenivå gir lavere rentekostnader og lavere renteinntekter enn budsjettert.
Nettoeffekt blir mindreforbruk på ca 3,5 mill. kroner på årsbasis dersom rentene fortsetter å
holde seg lave gjennom høsten. I tillegg har Ringeriks-Kraft AS besluttet å dele ut et utbytte
på totalt 25 mill. kroner til sine eiere, og av dette vil Ringerike kommune motta 18,25 mill.
kroner som er 7,25 mill. kroner høyere enn budsjettert.
Inntekter fra skatt og rammetilskudd ser ut til å bli 11 mill. kroner lavere enn budsjettert.
Årsaken til dette er lavere skattevekst for landet enn forutsatt i statsbudsjettet slik at
Ringerike kommune mottar lavere inntekter fra skatteutgjevningen.
Ringerike kommune har i 2015 budsjettert med avsetninger til disposisjonsfond og
tilbakebetaling av tidligere års underskudd på totalt 36,5 mill kroner. Blir regnskapet slik
årsprognosen i denne rapporten viser vil dette være redusert til 16,6 mill. kroner i
avsetninger.
Noen budsjetterte inntekter og utgifter i 2015 inneholder større usikkerhet enn andre:
 Skatteinntekter med inntektsutgjevning: Tilflytting til kommunen første halvår og
innbyggernes lønnsutvikling vil påvirke det endelige resultatet. Mottatt skatt så langt
i år er på linje med budsjett. Skatteinngangen for landet for øvrig avgjør Ringerikes
inntekter fra inntektsutgjevningen. Første tertial har en lavere skattevekst for landet
enn forutsatt i Statsbudsjettet, og Ringerike kommune vil motta et lavere beløp
gjennom inntektsutgjevningen enn budsjettert dersom dette ikke endrer seg. Endelig
svar på inntektsutgjevning kommer i januar 2016
 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 2016. 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.

Ringerike kommune har startet arbeidet med å vurdere sin rolle i arbeidet med å bygge nye
og større kommuner i Norge slik det er initiert fra statlig hold. I forbindelse med dette
arbeidet er det satt opp et kostnadsoverslag på de aktiviteter som foreløpig er planlagt i 2015
og 2016 og finansieringen av disse:
Aktivitet
Ekstern konsulent
Innbyggerinvolvering, kommunikasjon
Politiske verksteder/dialogmøter
Ungdomsaktiviteter
Innbyggerundersøkelser
Møtegodtgjørelse/tapt arb.fortjeneste
Sum

Beregnet beløp
288 000,00 kr
400 000,00 kr
180 000,00 kr
250 000,00 kr
200 000,00 kr
100 000,00 kr
1 418 000,00 kr

Finansiering
Fylkesmannen i Buskerud
Staten/Dep (innbyggerundersøkelse)
Ringerike kommune
Sum

700 000,00 kr
100 000,00 kr
618 000,00 kr
1 418 000,00 kr

Økonomiske forhold
Tertialrapporten har ingen økonomiske konsekvenser i seg selv. Det foreslås
korrigering av rammene i driftsbudsjettet som endrer budsjettert avsetning til
disposisjonsfond i tillegg til å endre budsjettrammer på involverte rammeområder:
Ref. forslag til vedtak punkt 2: Ringerike Frivillighetssentral fikk i 2014 et driftstilskudd på
kr 870.000. I budsjett 2015 er dette ved en feiltakelse redusert til kr 670.000. Rådmannen
foreslår at tilskuddet opprettholdes på kr 870.000 og at dette dekkes gjennom en
budsjettkorreksjon der rammeområdet helse, omsorg og velferd økes med 200.000 kr og
budsjettert avsetning til disposisjonsfond reduseres fra kr 18.959.000 til kr 18.759.000.
Ref. forslag til vedtak punkt 3: Ringerike kommunes andel av kostnader, kr 618.000, i
forbindelse med kommunereformen dekkes av formannskapets disposisjonskonto. Etter 1.
tertial er det regnskapsført overføringer til andre på til sammen kr 225.000 fra
disposisjonskontoen. Årets avsetning er på 1 mill. kroner. Dekkes kostander i forbindelse
med kommunereformen som foreslått av rådmannen vil kr 157.000 stå igjen til
formannskapets disposisjon.
Ref. forslag til vedtak punkt 4: Ringerikshallen skulle etter budsjettplanen 2015 vært stengt
men fortsatt drift er opprettholdt. Merforbruket på ca 1 mill. kroner i forbindelse med dette
ser imidlertid ut til å kunne dekkes av mindreforbruk på strøm- og fyringsutgifter i
kommunen. Rådmannen foreslår derfor at rammeområdet, tekniske områder, ikke får justert
sine rammer på grunn av dette.
Det foreslås også korrigering av investeringsbudsjettet. Noen av disse endringene vil
redusere årets budsjetterte investeringsutgifter og bruk av lån:
Prosjekt 14002 Flerbrukshall støyskjerming er et underprosjekt til prosjekt 14000
Samferdsel. Ved en feiltakelse ble det gjort to finansieringsvedtak høsten 2014 for det

samme oppdraget/tiltaket. Finanseringen på 3,75 mill. kroner ble vedtatt både i KS-sak
138/14, Årsbudsjett 2015 – handlingsprogram 2015-2018, (ved bruk av lån) og i KS-sak
117/14, Støytiltak Tyristrandgata, (ved bruk av ubundet fond). Budsjettet foreslås derfor
redusert med 3,75 mill. kroner både i investeringsutgift og bruk av lån.
Prosjekt 15006 Ringerike vannverk er budsjettert med 25 mill. kroner i 2015. Behovet
inneværende år er redusert til 10 mill. kroner. Det foreslås derfor en budsjettoverføring fra
2015 til 2016 for prosjektet, dvs. en såkalt avsetning til Ringerike vannverk på 15 mill.
kroner. Dette vil redusere årets investeringsutgifter og bruk av lån.
Det foreslås en omdisponering av budsjettmidler fra prosjekt 15002 Fellesprosjekter VA
Hønefoss til prosjekt 15003 Renseanlegg, sanering og vannforsyning Nes i Ådal.
Også en omdisponering fra prosjekt 15001 Hovedplan avløp til prosjekt 15012 Sanering
Nymoen-Hen. Omdisponeringer får ikke konsekvenser for investeringsbudsjettet totalt.

Rådmannens vurdering
Tertialrapporten viser at det gjøres en god jobb i hver enkelt enhet med å tilpasse seg tildelte
økonomiske rammer for 2015. Ringerike kommune er inne i en omstillingsprosess på mange
tjenesteområder for å tilpasse kommunens utgifter til inntektene. Enkelte enheter har
utfordringer og disse følges tett opp for å finne nødvendige tiltak.
Den lave skatteveksten i landet fortsetter i 2015 og påvirker kommunen gjennom betydelig
lavere inntekter enn det statsbudsjettet la opp til i høst. Revidert nasjonalbudsjett viste ingen
store endringer på dette for Ringerike sin del. Et moderat lønnsoppgjør, lave lånerenter og et
utbytte fra Ringeriks-Kraft AS veier imidlertid opp for mye av dette inntektstapet i år.
Rådmannen anbefaler ingen konkrete budsjettjusteringer i forbindelse med merforbruket
på enkelte driftsområder. Det jobbes imidlertid med å opprettholde presset på aktuelle
driftsområder for å redusere avviket 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. Noen tøffe valg blir
gjort på veien, men ansatte og ledere på alle nivå samarbeider godt for en best mulig
utnyttelse av ressursene.
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
1. Tertialrapport – april 2015

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, 03.06.2015

Tore Isaksen
rådmann
leder: Gyrid Løvli
saksbehandler: Roger Mathiesen
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RINGERIKE KOMMUNE
1. tertialrapport – april 2015
1. Innledning
Tertialrapporten skal gi et overordnet bilde av kommunens drift i forhold til de planer og rammer
som er satt for driftsåret. Mye dreier seg om økonomiske nøkkeltall, men også status på nærvær/
sykefravær, bemanningsutvikling, investeringsprosjekter og tjenesteproduksjon blir beskrevet i
denne rapporten.
Det utarbeides en årsprognose som måles mot kommunens årsbudsjett. I 2015 er det budsjettert
med driftsinntekter på 1,95 milliarder kroner og driftsutgifter på 1,9 milliarder kroner for kommunen
totalt. Årsprognosen som her legges frem er utarbeidet på grunnlag av regnskapstall pr 30.04.2015.
Samtlige enhetsledere 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
Årsprognosen indikerer at kommunen vil oppnå et regnskapsresultat i 2015 som viser et merforbruk i
forhold til budsjett på 19,9 mill. kroner. Dette forutsetter at enhetene som har merforbruk ikke
greier å igangsette tiltak som får økonomiske effekter for å nærme seg budsjetterte rammer. De
største avvikene fra budsjett vises på området helse, omsorg og velferd med 13 mill. kroner og
tekniske områder med 7,5 mill. kroner.
Alle tall i 1000 kr
Rammeområde
Samlet resultat
Folkevalgte og revisjon
Administrasjon og fellesutgifter
Barnehage
Grunnskole
Spesielle tiltak barn og unge
Kulturtjenesten
Helse, omsorg og velferd
Tekniske områder
Avsetninger, overføringer
Skatt og rammetilskudd
Finans

Regnskap
2014 (pr april)

Regnskap ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT
hittil 2015

27 749

3 507

2 261

1 509

35 750

37 518

72 710

57 969

88 236

93 037

5 283

39 649

5 708

8 297

239 611

208 200

53 576

46 417

9 402

-5 187

-494 704

-500 281

9 916

16 380

19 888
6 037
87 725
167 536
246 790
116 496
23 066
596 599
126 881
50 143
-1 492 459
91 073

0
6 437
87 725
166 607
245 786
114 212
21 211
583 604
119 388
56 667
-1 503 459
101 823

PROGNOSE
ÅRSAVVIK

Avvik Avvik forrige
i % mnd rapport

-19 888
400
0
-930
-1 005
-2 284
-1 856
-12 994
-7 493
6 524
-11 000
10 750

6%
0%
-1 %
0%
-2 %
-9 %
-2 %
-6 %
-12 %
1%
11 %

Årsprognosen for de fleste driftsområdene viser noe merforbruk i forhold til budsjett. Det meste
skyldes enkelte enheter som har lokale utfordringer med å tilpasse årets drift til tildelte
budsjettrammer. Disse følges opp av kommunalsjef og støtteenheter for å finne gode løsninger.
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-24 514
200
0
-295
-1 834
-619
-1 382
-13 648
-6 936
0
0
0

RINGERIKE KOMMUNE
1. tertialrapport – april 2015
Tiltak som vil gi innsparinger blir iverksatt fortløpende og effekten av dette vil forbedre årsprognosen
som i denne rapporten viser merforbruk på 26,2 mill. kroner for driftsområdene. Dette oppveies noe
av et samlet mindreforbruk/ merinntekter på 6,3 mill. kroner på sentrale områder for avsetninger,
skatt og finans.
Tekniske områder har i utgangspunktet en årsprognose i tråd med budsjettrammene. Etterberegning
av selvkost (som gjøres i februar hvert år) viser imidlertid at det må settes av ca 7,8 mill. kroner til
selvkostfondene innenfor VAR (Vann, avløp og rens). Dette fordi investeringsutgiftene i 2014 ble
lavere enn planlagt og at rentenivået har fortsatt å synke. På den måten blir de beregnede utgiftene
på selvkostområdene lavere og en større del av inntektene som føres i driftsregnskapet må avsettes
til fond.
Helse, omsorg og velferd har driftsutfordringer spesielt innenfor hjemmetjenesten og
institusjonstjenestene hvor aktiviteten rapporteres å være høyere enn budsjettplan. I tillegg er det
ressurskrevende enkelttiltak og usikkerhet rundt årsinntektene til Ringerikskjøkken som bidrar til
rapportert merforbruk.
Et lavt rentenivå gir lavere rentekostnader og lavere renteinntekter enn budsjettert. Nettoeffekt blir
mindreforbruk på ca 3,5 mill. kroner på årsbasis dersom rentene fortsetter å holde seg lave gjennom
høsten. I tillegg har Ringeriks-Kraft AS besluttet å dele ut et utbytte på totalt 25 mill. kroner til sine
eiere, og av dette vil Ringerike kommune motta 18,25 mill. kroner som er 7,25 mill. kroner høyere
enn budsjettert.
Inntekter fra skatt og rammetilskudd ser ut til å bli 11 mill. kroner lavere enn budsjettert. Årsaken til
dette er lavere skattevekst for landet enn forutsatt i statsbudsjettet slik at Ringerike kommune
mottar lavere inntekter fra skatteutgjevningen.
Ringerike kommune har i 2015 budsjettert med avsetninger til disposisjonsfond og tilbakebetaling av
tidligere års underskudd på totalt 36,5 mill kroner. Blir regnskapet slik årsprognosen i denne
rapporten viser vil dette være redusert til 16,6 mill. kroner i avsetninger.
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RINGERIKE KOMMUNE
1. tertialrapport – april 2015
3. Sentrale økonomiske utfordringer
Noen budsjetterte inntekter og utgifter i 2015 inneholder større usikkerhet enn andre:






Skatteinntekter med inntektsutgjevning: Tilflytting til kommunen første halvår og
innbyggernes lønnsutvikling vil påvirke det endelige resultatet. Mottatt skatt så langt i år er
på linje med budsjett. Skatteinngangen for landet for øvrig avgjør Ringerikes inntekter fra
inntektsutgjevningen. Første tertial har en lavere skattevekst for landet enn forutsatt i
Statsbudsjettet, og Ringerike kommune vil motta et lavere beløp gjennom
inntektsutgjevningen enn budsjettert dersom dette ikke endrer seg. Endelig svar på
inntektsutgjevning kommer i januar 2016
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
2016. 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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RINGERIKE KOMMUNE
1. tertialrapport – april 2015
4. Økonomisk prognose med kommentarer pr hovedområde
Ringerike kommune har delt sitt driftsregnskap inn i 11 regnskapsområder. Disse er fordelt etter
tjenestetype. I årsbudsjettet vedtas de økonomiske rammene for 9 av disse områdene i tabell 1B, og
budsjettene for skatt og rammetilskudd samt finans vedtas i tabell 1A.

Folkevalgte og revisjon
Inneholder utgifter til folkevalgte, kontroll og revisjon. Årsprognosen viser et mindreforbruk på 0,4
mill. kroner.
Folkevalgte og revisjon
Alle tall i 1000 kr
Driftsregnskap
Driftsutgifter
Driftsinntekter

Regnskap
2014 (pr april)

Regnskap ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT
hittil 2015

2 261

1 509

2 484

2 384

-222

-875

6 037
6 432
-395

6 437
6 832
-395

PROGNOSE
ÅRSAVVIK

Avvik Avvik forrige
i % mnd rapport
400
6%
200
400
6%
200
0
0%
0

Administrasjon og fellesutgifter
Inneholder utgifter til kommunens øverste ledelse med stab, midler til organisasjons- og
samfunnsutvikling og kommunens administrative støtteenheter som regnskap, lønn, IT, servicetorg,
skattekontor med flere. Årsprognosen viser drift innenfor tildelt budsjettramme.
Administrasjon og fellesutgifter Regnskap
Alle tall i 1000 kr
2014 (pr april)
Driftsregnskap
35 750
Driftsutgifter
37 099
Driftsinntekter
-1 350

Regnskap ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT
hittil 2015
37 518
39 784
-2 266

87 725
96 225
-8 500

87 725
95 948
-8 224

PROGNOSE
ÅRSAVVIK

Avvik Avvik forrige
i % mnd rapport
0
0%
0
-276
0%
14
276
-3 %
-14

Noe usikkerhet til årsprognosen vil det fremdeles være. Det er forventninger om reduksjon i
ressursbruken innenfor administrasjon og fellesutgifter, og årsprognosen som her legges frem
forutsetter at gjennomførte og planlagte tiltak får effekt som forventet. Årets budsjetterte utgifter til
advokathjelp i forbindelse med barnevernssaker er allerede brukt på grunn av stort antall saker, og
fremtidige utgifter må håndteres av barnevernets budsjettrammer. Budsjettmidler til ansettelse av
nye ledere er også begrenset og gir utfordringer innenfor område.
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RINGERIKE KOMMUNE
1. tertialrapport – april 2015
Barnehage
Inneholder utgifter og inntekter i kommunale barnehager og tilskudd til ikke- kommunale
barnehager. Årsprognosen viser et merforbruk på 0,9 mill. kroner.
Barnehage
Alle tall i 1000 kr
Driftsregnskap
Driftsutgifter
Driftsinntekter

Regnskap
2014 (pr april)

Regnskap ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT
hittil 2015

72 710

57 969

82 985

65 808

-10 277

-7 839

167 536
194 502
-26 965

166 607
193 001
-26 394

PROGNOSE
ÅRSAVVIK

Avvik Avvik forrige
i % mnd rapport
-930
-1 %
-295
-1 501
-1 %
-62
571
-2 %
-233

Barnehagene har stort sett tilpasset seg sine økonomiske rammer. Det er 3 barnehager som viser
merforbruk på grunn av utfordringer med å innfri effektiviseringskrav. Lederne her samarbeider med
kommunalsjef for å finne den beste løsningen.
I revidert nasjonalbudsjett legges det opp til nye retningslinjer for brukerbetaling i barnehagene fra
1.mai 2015. Det innføres nasjonal minstekrav til redusert foreldrebetaling. I tillegg innføres det gratis
barnehage (20 timer i uken) fra 1. august 2015 for alle 4 og 5 åringer fra lavinntektsfamilier. Dette vil
bety reduserte inntekter for kommunen, men størrelsen på dette vil vi først se til høsten når nye
barn er på plass og nytt barnehageår starter.

Grunnskole
Inneholder utgifter og inntekter i forbindelse med drift av skoler, SFO og Læringssenter for voksne.
Årsprognosen viser et merforbruk på 1 mill. kroner.
Grunnskole
Alle tall i 1000 kr
Driftsregnskap
Driftsutgifter
Driftsinntekter

Regnskap
2014 (pr april)

Regnskap ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT
hittil 2015

88 236

93 037

110 149

108 795

-21 914

-15 758

246 790
310 520
-63 730

245 786
307 528
-61 742

PROGNOSE
ÅRSAVVIK

Avvik Avvik forrige
i % mnd rapport
-1 005
0%
-1 834
-2 992
-1 %
-5 769
1 988
-3 %
3 935

De fleste enhetene vil klare å tilpasse seg budsjettrammene for 2015, men enkelte skoler viser
gjennom årsprognosen at arbeidet er utfordrende. Dette gjelder spesielt Nes og Hallingby skoler
samt Læringssenteret for voksne. Større endringer vil ofte måtte gjøres fra skolestart i august og det
er da en risiko for at ikke alle tiltak får helårseffekt i 2015.
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RINGERIKE KOMMUNE
1. tertialrapport – april 2015
Spesielle tiltak barn og unge
Inneholder utgifter og inntekter til spesialpedagogiske tiltak i barnehage, avlastning barn og unge,
barnevern, helsestasjonstjenester, PPT, ungdomskontakt og fritidstilbud til barn og unge.
Årsprognosen viser et merforbruk på 2,3 mill. kroner.
Spesielle tiltak barn og unge
Alle tall i 1000 kr
Driftsregnskap
Driftsutgifter
Driftsinntekter

Regnskap
2014 (pr april)

Regnskap ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT
hittil 2015

5 283

39 649

5 519

42 334

-235

-2 685

116 496
133 088
-16 593

114 212
127 590
-13 378

PROGNOSE
ÅRSAVVIK

Avvik Avvik forrige
i % mnd rapport
-2 284
-2 %
-619
-5 499
-4 %
-3 465
3 215 -24 %
2 846

1. tertial viser økonomisk drift omtrent som planlagt for de fleste enhetene innenfor dette området.
Tjenestevolumet her preges imidlertid av en høy grad uforutsigbarhet gjennom året. Merforbruket i
denne prognosen knytter seg til større aktivitet enn først antatt innenfor avlastningstjenester for
barn som gjør at planlagte kostnadsreduksjoner må utsettes eller reverseres.
Behovet for spesialtiltak i barnehage ser ut til å være litt redusert i forhold til 2014 og årsprognosen
viser et mindreforbruk på ca 0,7 mill. kroner.

Kulturtjenesten
Inneholder utgifter og inntekter til drift av bibliotek og kulturskole og tilskudd til idrett og kultur.
Årsprognosen viser et merforbruk på 1,9 mill. kroner.
Kulturtjenesten
Alle tall i 1000 kr
Driftsregnskap
Driftsutgifter
Driftsinntekter

Regnskap
2014 (pr april)

Regnskap ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT
hittil 2015

5 708

8 297

7 069

10 945

-1 363

-2 648

23 066
27 405
-4 339

21 211
25 536
-4 325

PROGNOSE
ÅRSAVVIK

Avvik Avvik forrige
i % mnd rapport
-1 856
-9 %
-1 382
-1 869
-7 %
-1 102
14
0%
-280

Merforbuket i prognosen skyldes noe usikkerhet rundt kostnadene til videre drift av Ringerikshallen
samt husleie og fellesutgifter til blant annet kulturskolen og Hønefoss Arena. Overføringene til andre
tros- og livssamfunn ser og ut til å bli 1 mill. kroner høyere enn budsjettert. Det er krevende å dekke
opp disse ekstra utgiftene innenfor sektorbudsjettet.
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1. tertialrapport – april 2015
Helse, omsorg og velferd
Kommunens største budsjettområde inneholder NAV, rus og psykiatri, institusjoner,
hjemmetjenester, tjenestetildelingskontor, kjøp av helse og omsorgstjenester og Ringerikskjøkken.
Årsprognosen viser et merforbruk på 13 mill. kroner.
Helse, omsorg og velferd
Alle tall i 1000 kr
Driftsregnskap
Driftsutgifter
Driftsinntekter

Regnskap
2014 (pr april)

Regnskap ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT
hittil 2015

239 611

208 200

308 368

286 152

-68 756

-77 952

596 599
794 017
-197 418

583 604
784 088
-200 484

PROGNOSE
ÅRSAVVIK

Avvik Avvik forrige
i % mnd rapport
-12 994
-2 %
-13 648
-9 929
-1 %
-10 022
-3 066
2%
-3 626

Hjemmebaserte tjenester og institusjonstjenestene melder om de største økonomiske avvikene og
driftsutfordringene i forhold til aktivitet. Spesielt Hønefoss sykehjem har driftsutfordringer etter at
kommunen har vært nødt til å redusere bemanning og effektivisere driften de siste årene. En
kombinasjon av høyt sykefravær og bemanningsutfordringer på grunn av bygningens utforming gjør
at det meldes om et merforbruk på 3 mill. kroner.
Hjemmetjenesten melder samlet om et merforbruk på ca 3,3 mill. kroner grunnet høyere aktivitet
enn antatt da budsjettet ble lagt i høst. For tiden er det også noen enkeltvedtak på ressurskrevende
brukere som er utfordrende å dekke opp med budsjettert bemanning. Dette vil variere gjennom året,
men årsprognosen for spesialteam og spesielle enkeltvedtak viser ca 7 mill. kroner i merforbruk.
Ringerikskjøkken er noe usikre på årets totale inntekter. Starten på året viser at inntekten kan bli 1,6
mill. kroner lavere enn budsjettert, og det er lagt inn et merforbruk i årsprognosen. Det arbeides med
å finne muligheter for økte inntekter.
Området har nylig gjennomført omstrukturering i ledelse og det jobbes med nye turnusplaner. Fokus
på redusert sykefravær anses også som avgjørende for å redusere kostnadene. Samarbeide med
sykehuset fungerer godt og det er få pasienter som må ligge flere netter på sykehuset i påvente av
kommunal pleie.
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1. tertialrapport – april 2015
Tekniske områder
Inneholder brann og redning, miljø- og arealplanlegging, eiendomsforvaltning, vann og avløp,
byggtjenester og tjenester knyttet til vei, park og idrett. Årsprognosen viser et merforbruk på 7,5 mill.
kroner.
Tekniske områder
Alle tall i 1000 kr
Driftsregnskap
Driftsutgifter
Driftsinntekter

Regnskap
2014 (pr april)

Regnskap ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT
hittil 2015

53 576

46 417

110 590

80 515

-57 014

-34 098

126 881
250 736
-123 855

119 388
243 479
-124 091

PROGNOSE
ÅRSAVVIK

Avvik Avvik forrige
i % mnd rapport
-7 493
-6 %
-6 936
-7 257
-3 %
-7 004
-236
0%
68

Årsprognosen i driften for tekniske tjenester er innenfor budsjetterte rammer. Unntaket er drift av
Ringerikshallen som etter budsjettplanen skulle vært stengt i 2015, men hvor fortsatt drift er
opprettholdt. Det meste av merforbruket i forbindelse med dette ser imidlertid ut til å kunne dekkes
av mindreforbruk på strøm- og fyringsutgifter.
Beregning av prognose for vann og avløp viser et større avvik fra hva som er budsjettert, i underkant
av 7,2 mill. kroner. Avviket er anslagsvis fordelt med 45 % på vann og 55 % på avløp. Hovedårsaker til
avviket er: Det var planlagt investeringer på henholdsvis ca 30 og 34 mill. kroner for vann og avløp i
2014. Regnskapet viser at det ble investert langt mindre, nærmere bestemt 12,8 mill. kroner på vann
og 17,6 mill. kroner på avløp. De planlagte, ikke gjennomførte investeringene forskyves ikke til
senere år i beregningsmodellen for selvkost. De nulles ut og må legges inn igjen når man har et nytt
estimat for gjennomføring. Både avskrivninger og kalkulatorisk rente for 2015 blir påvirket av spriket
mellom planlagte og faktiske investeringsutgifter i 2014.
Den beløpsmessig viktigste faktoren er imidlertid at kalkylerenten for 2015 var prognostisert til 2,99
%. Ved etterkalkylen for 2014 (foretatt primo februar 2015) hadde rentenivået falt vesentlig siden
august/september 2014 da grunnlaget for budsjett 2015 ble lagt. Redusert til 1,75 %. Ved nærmere
gjennomgang av selvkost vann viser det seg at renteendringen alene utgjør ca 2 mill. kroner av
avviket, ca 1mill. kroner skyldes lavere avskrivningskostnad som følge av lavere investeringer i 2014
enn prognostisert og ca 0,5 mill. kroner skyldes lavere grunnlag for de kalkulatoriske rentene som
følge av lavere investeringsnivå i 2014 enn forventet. Det er tilsvarende årsaker og effekter for avløp.
Beregning av selvkost vann og avløp pr nå viser at det vil bli avsetning til selvkostfond med anslagsvis
4,1 mill. kroner på vann og 3,6 mill. kroner på avløp. Dette er betydelig høyere enn først budsjettert. I
tillegg avsettes anslagsvis 0,3 mill. kroner til selvkostfond septik; marginalt høyere enn budsjettert.
En styrking av selvkostfondene vil bidra til mer stabile gebyrsatser når store investeringer iverksettes
i planperioden.
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1. tertialrapport – april 2015
Avsetninger og overføringer
Inneholder sentrale avsetninger til reguleringspremie (pensjonsutgift), lønnsvekst, tilskudd kirkelig
fellesråd og andre tilskudd/ avsetninger. Årsprognosen viser mindreforbruk rundt 6,5 mill. kroner i
forhold til budsjett.
Avsetninger, overføringer
Alle tall i 1000 kr
Driftsregnskap
Driftsutgifter
Driftsinntekter

Regnskap
2014 (pr april)

Regnskap ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT
hittil 2015

9 402

-5 188

9 609

17 562

-206

-22 749

50 143
136 846
-86 703

56 667
143 308
-86 641

PROGNOSE
ÅRSAVVIK

Avvik Avvik forrige
i % mnd rapport
6 524
12 %
0
6 462
5%
0
62
0%
0

Det knyttes en viss usikkerhet til prognosen helt frem til aktuaroppgave for pensjon foreligger i
januar 2016 og regnskapsmessige disposisjoner er gjennomført i avslutningen av årsregnskapet. Det
er varslet en betydelig lavere reguleringspremie (KLP) og et høyere utdelt overskudd til kommunens
premiefond i KLP enn først antatt i 2015. Det er positivt for kommunens likviditet, men får ingen
regnskapsmessige resultatutslag annet enn et betydelig lavere premieavvik i år.
Årets sentrale lønnsoppgjør er gjennomført og lokale forhandlinger vil bli gjennomført før juli.
Rammene i oppgjøret er satt og foreløpige beregninger tyder på at årets budsjettmessige avsetning
var noe for høy. I denne prognosen anslått et mindreforbruk på ca 6,5 mill. kroner.

Skatt og rammetilskudd
Her samles alle kommunens sentrale inntekter som skatt på formue og inntekt, rammetilskudd,
inntektsutgjevning, eiendomsskatt, mva-kompensasjon og lignende. Årsprognosen viser
mindreinntekter rundt 11 mill. kroner i forhold til budsjett.
Skatt og rammetilskudd
Alle tall i 1000 kr
Driftsregnskap
Driftsutgifter
Driftsinntekter

Regnskap
2014 (pr april)

Regnskap ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT
hittil 2015

-494 704

-500 281

0

0

-494 704

-500 281

-1 492 459
207
-1 492 666

-1 503 459
207
-1 503 666

PROGNOSE
ÅRSAVVIK

Avvik Avvik forrige
i % mnd rapport
-11 000
1%
0
0
0%
0
-11 000
1%
0

Skatteveksten i 2014 ble betydelig lavere enn forutsatt i statsbudsjettet det året. Tendensen ser ut til
å fortsette inn i 2015. I første tertial har skatteinntekter fra inntekt og formue vært litt bedre enn
budsjettert. Skatteveksten for landet ligger derimot lavere enn forutsatt i årets statsbudsjett, noe
som vil gi lavere inntekter til Ringerike kommune gjennom inntektsutgjevningen.
I revidert nasjonalbudsjett øker staten overføringen til kommunene med 1,1 milliarder kroner
samlet. Av dette får Ringerike 3,5 mill. kroner. Foreløpige beregninger etter revidert
nasjonalbudsjett, og med de antakelsene vi kan gjøre i forhold til årets skattevekst, viser at Ringerike
vil få ca 3 mill. kroner mer enn budsjettert i skatteinntekter på inntekt og formue.
Inntektsutgjevningen vil imidlertid dra i motsatt retning og ende ca 18 mill. kroner lavere enn
budsjettert, men oppveies altså noe gjennom tilleggsbevilgningen i revidert nasjonalbudsjett.
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Finans
Størstedelen av kommunens finanstransaksjoner er samlet på dette området; renteinntekter,
renteutgifter, låneavdrag, utbytte fra selskaper og lignende. Årsprognosen viser mindreforbruk i
forhold til budsjett med 10,75 mill. kroner.
Finans
Alle tall i 1000 kr
Driftsregnskap
Driftsutgifter
Driftsinntekter

Regnskap
2014 (pr april)

Regnskap ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT
hittil 2015

9 916

16 380

26 397

18 325

-16 481

-1 945

91 073
117 240
-26 167

101 823
121 240
-19 417

PROGNOSE
ÅRSAVVIK

Avvik Avvik forrige
i % mnd rapport
10 750
11 %
0
4 000
3%
0
6 750 -35 %
0

Et fortsatt lavt rentenivå vil gi ca 4 mill. kroner lavere renteutgifter enn budsjettert, men også ca 0,5
mill. kroner lavere renteinntekter. Generalforsamlingen i Ringeriks- Kraft AS har besluttet et utbytte
på 25 mill. kroner til sine eiere. Ringerike kommune vil motta 18,25 mill. kroner av dette som er 7,25
mill. kroner mer enn budsjettert.
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5. Status investeringer 2015
PROSJ
0001
0040
0041
0061
0063
0080
0101
0104
0115
0141
0146
0152
0170
0196
0222
0231
0232
0246
0247
0405
0432
0500
0501
0502
0700
0707
0714
0720
0731
0788
0789
0790
10000
10003/0240
10004/0169
10005
10006
10007
10008
10009/0197
14000
14003/0403
14004/0404
15000/0321
15001/0364
15002/0199
15003
15004/0375
15005/0352
15006/0335
15012/0345
15013/0347
SUM

REGULERT
BUDSJ 2015
7 890 392
4 011 289
5 000 000
2 000 000
1 523 692
10 269 778
EIENDOM - REHABILITERING KULTUR- OG IDRETTSBYGG
4 417 716
KULTUR - SELVBETJENTE BIBLIOTEK
1 000 000
EIENDOM - ENERGI, INNEKLIMA, OVERVÅKNING
9 125 127
FELLESRÅDET - KIRKEBYGG
3 956 527
HERADSBYGDA STADION, KUNSTGRESSBANE
-2 132 721
FELLESRÅDET - GJENOPPBYGGING HØNEFOSS KIRKE
26 300 000
OPPGRADERING KOMMUNALE BOLIGER
3 656 183
SKILT OG FARTSHEMMENDE TILTAK
468 457
UTSKIFTING HEISER
1 383 053
BALLBINGE NES
-60 633
BALLBINGE VANG
-68 666
BALLBINGE ULLERÅL SKOLE
-29 879
EIENDOM - GRUNNEIENDOMMER OG SKOGER
1 000 000
KRAGSTADMARKA
1 006 756
BYFORNYELSE/INFRASTRUKTUR
1 243 755
BRR - BILER OG REDNINGSVERKTØY
1 573 125
MASKINPARK
3 124 400
EIENDOM - BILER OG STØRRE MATERIELL
1 942 227
DATAUTSTYR
10 118 084
IKT - SKOLE OG BARNEHAGE
6 000 000
HELSE - NASJONALT NØDNETT
1 000 000
HELSEOMRÅDENE PÅKOSTNING OG UTSTYR
2 145 503
IKT-INVESTERINGER PÅ TEKNISKE OMRÅDER
300 000
IT - PROSJEKT SKRIVERE
299 275
IT - ELEKTRONISK MELDINGSUTVEKSLING
321 323
NYTT ØK.-/ LØNNS- OG PERSONALSYSTEM
178 582
SKOLEBYGG HØNEFOSS NORD
5 000 000
SOKNA SKOLE TOTALRENOVERING
34 384 669
NY HØNEFOSS BARNESKOLE SYD
49 660 759
UTVIDELSE HERADSBYGDA BARNEHAGE
6 500 000
NORDERHOVHJEMMET NYE OMSORGSBOLIGER
2 000 000
OMSORGSBOLIGER (FORELDREKONSEPT)
1 000 000
HOV ALLÉ OMSORGSBOLIGER
2 000 000
SAMLOKALISERING TEKNISK
-248 838
SAMFERDSEL
6 382 480
KOMMUNALE VEIER
3 699 357
GATELYS
6 781 203
HOVEDPLAN VANN
15 726 519
HOVEDPLAN AVLØP
27 008 009
FELLESPROSJEKTER VA HØNEFOSS
5 515 344
RENSEANLEGG, SANERING OG VANNFORSYNING NES I ÅDAL 17 184 066
VANNVERK NES I ÅDAL
7 525 438
SOKNA VANNVERK
15 000 000
RINGERIKE VANNVERK
24 622 161
SANERING NYMOEN - HEN
12 311 750
UTBYGGING MONSERUD RENSEANLEGG
19 899 369
370 915 630
TEKST PÅ PROSJEKT
USPESIFISERT
OPPGRADERING SKOLER (BUDSJ.)
SKOLER - NYTT INVENTAR
BARNEHAGER - NYTT INVENTAR
UTVIDELSE/OPPGRAD BARNEHAGER
EIENDOM - HELSE- OG OMSORGSBYGG

REGNSKAP 1.
TERTIAL 2015
-

113 906
4 394 970
581 649

549 604
12 302
428 125

16 131
67 536
987 500
121 500
3 916 359
2 882 413
234 644
382 834
14 644
885 023
39 055 609

3 274 475
-456
1 368 115
2 761 135
71 310
110 412
50 753
226 540
117 209
559 211
464 109
63 647 563

RESTBEV 2015
7 890 392
4 011 289
5 000 000
2 000 000
1 523 692
10 155 872
22 746
1 000 000
8 543 477
3 956 527
-2 132 721
26 300 000
3 106 579
456 155
954 928
-60 633
-68 666
-29 879
1 000 000
990 625
1 243 755
1 505 589
2 136 900
1 820 727
6 201 725
3 117 588
1 000 000
1 910 859
300 000
-83 559
321 323
163 938
5 000 000
33 499 646
10 605 150
6 500 000
2 000 000
1 000 000
2 000 000
-248 838
3 108 005
3 699 813
6 781 203
14 358 404
24 246 874
5 444 034
17 073 653
7 474 685
14 773 460
24 504 952
11 752 538
19 435 260
307 268 067
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Tabellen viser oversikt over alle planlagte investeringer i 2015. Prosjektene i oversikten kan
inneholde flere underprosjekter.
Regnskapet til og med april viser at det er kostnadsført 63,6 mill. kroner av de 370,9 mill. kronene
som er planlagt gjennomført. Starten på året blir ofte brukt til å sluttføre planleggingen av
prosjektene og innhente anbud, og det er derfor naturlig at det meste av investeringsutgiftene blir
regnskapsført i 2. halvår. Vi vet allikevel at enkelte prosjekter vil oppleve forsinkelser i fremdriften og
at utgiftene først vil komme neste år. Et eksempel på dette kan være nye Hønefoss kirke. I løpet av 2.
halvår vil investeringsbudsjettet revideres utifra fremdriften i hvert enkelt prosjekt.

6. Likviditetssituasjonen
Ringerike kommune har en svak likviditet. 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 så langt i 2015. Første del av låneopptak til årets investeringer ble
foretatt i slutten av februar med 130 mill. kroner.

14

RINGERIKE KOMMUNE
1. tertialrapport – april 2015
7. Bemanningsutvikling
Ringerike kommune leverer et bredt spekter av tjenester, og det meste av denne leveransen må
utføres ved hjelp av menneskelig arbeidskraft. Lønnskostnader er derfor den største utgiftsposten i
kommunens regnskaper. Kommunen må tilpasse sine utgifter slik at de ikke overstiger de inntektene
som mottas gjennom skatt, rammetilskudd fra Staten, brukerbetalinger o.a. Tjenestene vil derfor
alltid være i utvikling og endring for å tilpasse seg innbyggernes krav og forventinger sett i
sammenheng med de økonomiske rammene. For å ha god økonomisk kontroll på driften er antall
årsverk derfor et viktig nøkkeltall.
I 2015 har utvikling i årsverk vært slik:
Dato: 31.12.2014 12.01.2015 12.05.2015
Antall årsverk
Antall ansatte
Årsverk timeansatt

1715
2262
214

1717
2245
198

1710
2234
165

Tabellen viser utlønnede årsverk (ansatte som har permisjon eller annet fravær uten lønn er ikke
med i tallene) en nedgang hittil i år på 7 årsverk ved utlønning i mai sammenlignet med januar.
Samtidig er antall ansatte redusert med 11. I 2014 ble antall lønnede årsverk redusert med 72 fra
1787 i januar til 1715 i desember.
Årsverk timeansatt inneholder alle ansatte som ikke har fast stilling, men mottar lønn pr utført time.
Dette kan være sykevikarer, ferievikarer, ekstrahjelp og overtid. Lønn utbetales en måned på
etterskudd, slik at 165 årsverk er lønnet i mai for utført arbeid i april. I årene 2012-2014 har
gjennomsnitt av antall årsverk timeansatt første halvår ligget mellom 200 og 210 og andre halvår
mellom 215 og 260.
Antall ansatte med deltidsstilling er ved utlønning 12. mai 1357 personer. Det utgjør 61 % av alle
ansatte. I januar 2014 var det tilsvarende tallet 1346 personer som utgjorde 60 % av alle ansatte.
Lønnsutviklingen fra 1. tertial 2014 til 1. tertial 2015 viser at netto lønnskostnader (uten
pensjonskostnader og arbeidsgiveravgift) har økt noe, men ikke så mye som lønnsveksten fra 2014 til
2015 skulle tilsi. Dette viser også at antall årsverk må ha blitt redusert. Refusjon fra NAV har godt noe
ned, som antyder noe lavere andel langtids sykefravær/ fødselspermisjoner. Tabellen viser tall fra 1.
tertial i år og i fjor:
Tall i 1000 kr

1. tertial 2015

1. tertial 2014

Brutto lønnskostnader*
351 208
347 143
- Refusjon fra NAV
-21 838
-22 913
= Netto lønnskostnader
329 370
324 230
* Lønnskostnad oppgitt uten pensjonskostnader og arbeidsgiveravgift.
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RINGERIKE KOMMUNE
1. tertialrapport – april 2015
8. Sykefravær
Sykefravær 1.kvartal 2015:
•
•
•

Sykefraværet har økt med 0,8 prosentpoeng i 1.kvartal 2015 sammenlignet med 1. kvartal
2014.
Det er en generell nedgang i alle sektorer fra februar til mars som i hovedsak skyldes at
influensaen begynner å gi seg.
Egenmeldt fravær er 1,5 % og legemeldt 9,3 % (totalt 10,8).

Sykefravær januar-mars 2015 (rød stolper) sammenlignet med 2014 (blå stolper) totalt for hele
kommunen.

Totalt sykefravær hele kommunen
14
12
10

11,8
10

10,7 10,2

10,1 9,7 9,7 10,1

10,1 10,2
8,6 8,9

8,7

8
6

5,8

8,7

6,8

4
2
0

Sykefraværet økte dramatisk i februar. Årets influensa nådde toppen i februar og er en del av årsaken
til fraværet. Videre synker sykefraværet i mars 2015 til et lavere nivå en sammenlignet med samme
tidspunkt i 2014.
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RINGERIKE KOMMUNE
1. tertialrapport – april 2015
Sykefravær administrasjon

Administrasjon
12

11,3

10,5

8

10

9,1

10
8,1

7,7

7

8,9

6,9

7

6,3

6

5,9
4,6

4

6,9

6,2

3,9

2
0

Stor økning i februar der influensaen er en bidragende faktor.

Sykefravær helse

Helse
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

14,7
13,2

15,3
13,5

13,7 13,4 13,7 13,7

11,8 12,2

12

13,4 13,4
11,9

10
8,3

Sykefraværet i helse sektoren er 0,3 prosentpoeng lavere i mars 2015 enn i mars 2014.
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1. tertialrapport – april 2015
Sykefravær oppvekst

Oppvekst
12
10,1
10

8,9 8,6
8,2

7,9 7,7 7,5 7,9

8

8,3 8,1
7

6

6,4

7

6,9

4,2 4,6

4
2
0

Sykefraværet er redusert med 0,2 prosentpoeng i mars 2015 sammenlignet med mars 2014.

Sykefravær teknisk

Teknisk
8
7
6
5
4

6,8 6,7

6,3

6,7

7
6,3
5,5 5,6

5,4

4,9

5,9 6,2
5

5,4

3,5 3,4

3
2
1
0

Sykefraværet er redusert med 1,5 prosentpoeng i mars 2015 sammenlignet med mars 2014.
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1. tertialrapport – april 2015
9. Fossefondet
Kommunestyret i Ringerike kommune vedtok i slutten av februar i år opprettelsen av «Fossefondet».
Fondet består av kr 121.097.400 etter kommunens nedsalg i Ringeriks-Kraft AS fra 88 % eierandel i
selskapet til nåværende 73 %. Det skal hvert tertial rapporteres på utviklingen i fondet.
Administrasjonen vil i løpet av juni/juli ha knyttet til seg en uavhengig rådgiver som skal bistå med
valg av plasseringsløsninger og rapportering på disse. Inntil videre er kapitalen plassert på bankkonto
med følgende avkastningsresultat:
Plassering:
Bankkonto,
Sparebank1 Ringerike Hadeland
Bankkonto, KLP bank
SUM

10.

Fondsmidler 01.01.2015:
Opptjente renter 30.04.2015:
111.097.400 kr
780.151 kr
10.000.000 kr
121.097.400 kr

78.670 kr
858.821 kr

Kommunereformen

Ringerike kommune har startet arbeidet med å vurdere sin rolle i arbeidet med å bygge nye og større
kommuner i Norge slik det er initiert fra statlig hold. I forbindelse med dette arbeidet er det satt opp
et kostnadsoverslag på de aktiviteter som foreløpig er planlagt i 2015 og 2016 og finansieringen av
disse:
Aktivitet
Ekstern konsulent
Innbyggerinvolvering, kommunikasjon
Politiske verksteder/dialogmøter
Ungdomsaktiviteter
Innbyggerundersøkelser
Møtegodtgjørelse/tapt arb.fortjeneste
Sum

Beregnet beløp
288 000,00kr
400 000,00kr
180 000,00kr
250 000,00kr
200 000,00kr
100 000,00kr
1 418 000,00kr

Finansiering
Fylkesmannen i Buskerud
Staten/Dep (innbyggerundersøkelse)
Ringerike kommune
Sum

700 000,00kr
100 000,00kr
618 000,00kr
1 418 000,00kr
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Finansrapport 1. tertial tas til orientering.

Sammendrag
Netto finansutgifter ligger på et relativt lavt nivå, men vil øke etter hvert som investeringsplanene
realiseres. Kommunens likviditetssituasjon er fortsatt svært bekymringsfull.

Innledning / bakgrunn
Nytt finansreglement for Ringerike kommune ble vedtatt av kommunestyret den 26. februar 2015. I
tråd med finansreglementet skal det rapporteres på kommunens finansforvaltning hvert tertial.

Beskrivelse av saken
Til tross for et akkumulert driftsunderskudd på kun 2 mill. kroner ved inngangen til 2015, er ikke det
økonomiske handlingsrommet forbedret i tilsvarende grad. Kommunens likviditetssituasjon er
fortsatt svært svekket. Nye prognoser for pensjonsutgiftene fra KLP i april i år, avhjelper
likviditetssituasjonen noe.
Kommunen har ikke investert i kompliserte produkter. Frigjort kapital etter salg av aksjer i
Ringeriks-Kraft AS er foreløpig plassert som bankinnskudd. Reglene og risikoprofilen for
forvaltning av midlene i Fossefondet er fastsatt i kapittel 4 i nytt vedtatt finansreglement.
Netto finansutgifter per 1.tertial 2015 er noe høyere enn på samme tidspunkt i 2014. Det skyldes
lavere finansinntekter enn i fjor.
Den flytende renten ble endret 12. januar 2015 fra 2,25 prosent til 2 prosent. Gjennomsnittlig vektet
flytende rente har vært om lag 2,03 prosent i 1.tertial 2015. Budsjettert gjennomsnittlig flytende
rente i 2015 er 2,4 prosent. Prognosen i økonomirapporten for 1. tertial viser derfor lavere
renteutgifter enn budsjettert, også med tanke på at låneopptak i 2015 blir noe lavere enn planlagt.

Samlet nettoverdi er noe mer positiv per 1. tertial 2015 i forhold til 1. tertial 2014. Kortsiktig
plassering er mye høyere enn på samme tidspunkt i fjor, men det skyldes hovedsakelig midlene fra
salget av aksjer i Ringeriks-Kraft AS og nytt låneopptak i 1. tertial inneværende år. Gjelden har økt
med 184 mill. kroner i samme periode og trekker ned samlet nettoverdi. Selv om samlet nettoverdi er
noe mer positiv sammenlignet med samme periode i fjor, er utviklingen negativ. Gjelden øker mer
enn de finansielle aktiva.
Norges Banks hovedstyre vedtok på sitt rentemøte den 6. mai å holde styringsrenten uendret på 1,25
prosent. Utviklingen i norsk økonomi har så langt vært om lag som anslagene i Pengepolitisk rapport
1/15. Risikoen for en markert nedgang i norsk økonomi synes å være noe mindre enn tidligere, men
det er fortsatt utsikter til at styringsrenten vil bli satt ned i juni.
Trekkrettigheten er ikke benyttet hittil i 2015, fordi likviditeten har vært bedre enn forventet i 1.
tertial. Hovedårsaken er forsinket investeringsfremdrift og nytt låneopptak i februar inneværende år.
Likviditetsnivåene ser tilsynelatende ut til å være litt høyere i 1. tertial 2015 i forhold til samme tid i
2014, men nivåene er i realiteten forverret. Dersom den frigjorte kapitalen fra aksjesalget i
Ringeriks-Kraft AS hadde vært plassert langsiktig i finansielle instrumenter og låneopptaket ikke
hadde vært foretatt per 1. tertial, ville likviditetsnivåene vært lavere per 1. tertial inneværende år enn
på samme tidspunkt i fjor. Den faktiske likviditetsutviklingen har vært om lag i tråd med prognosen i
1. tertial. Likviditetsprognosen viser at trekkrettigheten høyst sannsynlig må benyttes utover høsten.
Ringerike kommune har budsjettert med en andel av utbytte fra Ringeriks-Kraft AS med 11 mill.
kroner i 2015. Et høyere utbytte for 2015 ble besluttet på det ordinære eiermøtet. Kommunens andel
av utbyttet er fastsatt til 18,25 mill. kroner, som er 7,25 mill. kroner høyere enn budsjett.
Fylkesmannen har godkjent låneopptak til finansiering av budsjetterte investeringer i 2015.
Periodens låneopptak på 130 mill. kroner til investeringsformål ble foretatt i februar og inngått som
et fastrentelån i KLP Kommunekreditt med 3 års bindingstid til 1,45 prosent rente.
For å redusere risikoen knyttet til svingninger i rentenivået, samt å sikre forutsigbare tjenester for
kommunens innbyggere, skal kommunen ha en fastrenteandel på minst 25 prosent. Ved inngangen til
2015 var fastrenteandelen i kommunens gjeldsportefølje om lag 39,6 prosent. Fastrenteandelen har
som følge av nye fastrentebetingelser økt betydelig og er ved utgangen av 1. tertial om lag 56,9
prosent. Ved inngåelse av nye fastrenteavtaler er det blant annet gjort vurderinger i forhold til å
redusere refinansieringsrisikoen.

Rådmannens vurdering
Rådmannen konstaterer at netto finansutgifter er på et relativt lavt nivå, men at de vil komme til å
øke utover i handlingsprogramperioden 2015-2018. Kommunens likviditetssituasjon er svært
bekymringsfull, og for å unngå videre tapping av likviditeten må kommunen styrke sine økonomiske
resultater.
Noen positive utslag er at rentenivået som nå påvirker kommunens finansutgifter er meget lavt
sammenlignet med historisk rentenivå, og at nye prognoseanslag fra KLP har positiv effekt på
likviditeten.

Vedlegg
Finansrapport 1. tertial 2015

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, 03.06.2015

Tore Isaksen
rådmann
leder: Gyrid Løvli
saksbehandler: Anette Skjolden
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Innledning
Kommunestyret er ansvarlig for kommunens finansforvaltning. Et nytt
finansreglement for Ringerike kommune ble vedtatt av kommunestyret den 26.
februar 2015 (sak 19/15). Det erstatter finansreglementet vedtatt av
kommunestyret 24. juni 2010 (sak 61/10). Det nye finansreglementet er
utarbeidet i henhold til forskrift om kommuners og fylkeskommuners
finansforvaltning av 9. juni 2009.
I tråd med finansreglementet skal det rapporteres hvert tertial, og årsrapporten
skal utgjøre en separat rapport vedrørende finansforvaltningen, adskilt fra den
ordinære årsrapporten. Årsrapporten for finansområdet skal inneholde en egen
redegjørelse for hvordan kommunens finansportefølje har blitt forvaltet i det
aktuelle regnskapsår. Herunder skal vesentlige endringer i finansporteføljens
sammensetning og risikoprofil presiseres særskilt.

Overordnet finansiell strategi og stilling
Følgende finansielle strategi er lagt til grunn 1. tertial 2015, i tråd med
finansreglementet:
”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 kommunen 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.
Finansforvaltningen skal forvaltes som en helhet hvor en søker å sikre en rimelig avkastning
samt stabile og lave netto finansutgifter innenfor definerte risikorammer.
Kommunen skal ikke investere i kompliserte produkter som krever daglig oppfølging.
Sikre en god langsiktig avkastning med akseptabel risiko på forvaltning av Fossefondet.”
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Etter flere år med driftsunderskudd er kommunens finansielle stilling krevende.
Til tross for et akkumulert driftsunderskudd på kun 2 mill. kroner ved inngangen
til 2015, er ikke det økonomiske handlingsrommet forbedret i tilsvarende grad.
Kommunens likviditetssituasjon er fortsatt svært svekket. Nye prognoser for
pensjonsutgiftene fra KLP i april i år, avhjelper likviditetssituasjonen noe.
Netto finansutgifter ligger på et relativt lavt nivå, men vil øke utover i
handlingsprogramperioden 2015-2018 etter hvert som investeringsplanene
realiseres. I forbindelse med periodens låneopptak har forutsigbarhet og
risikorammer ligget til grunn for vurderingene.
Kommunen har ikke investert i kompliserte produkter. Frigjort kapital etter salg
av aksjer i Ringeriks-Kraft AS er foreløpig plassert som bankinnskudd. Reglene
og risikoprofilen for forvaltning av midlene i Fossefondet er fastsatt i kapittel 4 i
nytt vedtatt finansreglement.

Utviklingen i netto finansutgifter
Ved å bruke den overordnede finansielle strategien skal kommunens
finansportefølje forvaltes slik at en søker å oppnå lavest mulig netto
finansutgifter over tid med en akseptabel risiko. Målsettingen for avkastningen
og kommunens netto finansutgifter fastsettes av kommunestyret gjennom den
årlige budsjettbehandlingen.
Finansinntektene består av renteinntekter på bankinnskudd, utbytte fra
selskaper, gevinstrealisering og mottatte renter på utlån. Finansutgiftene består
av renteutgifter og avdrag på investeringsgjeld og renteutgifter på startlån.
Tabellen nedenfor viser utviklingen i netto finansutgifter i perioden 2014-2015:
(Inntekter har negativt fortegn, utgifter har positivt fortegn)

Mill. kr
Renteinntekter og utbytte
Gevinst fin.instrumenter
Sum finansinntekter
Renteutg., provisjoner m.m
Tap finansielle instrumenter
Avdrag på lån
Sum finansutgifter
Netto finansutgifter

Regnskap
2014
-32
-13,9
-45,9
30,2
0
46,2
76,4
30,5

1. tertial
2014
-2,6
-13,9
-16,5
10,4
0
15,6
26
9,5

Revidert
1. tertial
årsbudsjett
2015
2015
-2,1
-19,6
0
0
-2,1
-19,6
4,3
35,3
0
0
15,6
49
19,9
84,3
17,8
64,7

Netto finansutgifter per 1.tertial 2015 er noe høyere enn på samme tidspunkt i
2014. Det skyldes lavere finansinntekter enn i fjor. Fjoråret bar preg av
ekstraordinære finansinntekter, blant annet fra gevinstrealisering ved salget av
aksjer i Ringeriks-Kraft AS.
Ved sammenligning av finansutgiftene, som består av renter og avdrag, er disse
utgiftene lavere enn på samme tidspunkt i fjor. Det skyldes regnskapsmessige
forhold (tidspunkt for tilbakeføring av påløpte lånerenter) og har ingen effekt på
resultatet året sett under ett. I 2014 ble påløpte lånerenter tilbakeført i siste
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tertial. I år er påløpte lånerenter tilbakeført i 1. tertial med om lag 6 mill. kroner,
som tilsvarer differansen mellom 1. tertial i år og i fjor. Avdragsutgiftene er de
samme.
For den delen av låneporteføljen som ikke har fastrente gjelder flytende
rentebetingelser. Den flytende renten ble endret 12. januar 2015 fra 2,25
prosent til 2 prosent. Gjennomsnittlig vektet flytende rente har vært om lag 2,03
prosent i 1. 2015. Budsjettert gjennomsnittlig flytende rente i 2015 er 2,4
prosent.
Nye fastrenteavtaler er også inngått til betingelser like under dagens flytende
rente. Prognosen i økonomirapporten for 1. tertial viser derfor lavere
renteutgifter enn budsjettert, også med tanke på at låneopptak i 2015 blir noe
lavere enn planlagt.
Budsjettet for avdrag på lån er et estimat på minimumsavdragsnivået.

Samlet oversikt over kortsiktig plassering, langsiktig plassering og
gjeld
I følge finansreglementet skal det rapporteres på beløp samlet og for henholdsvis
kortsiktig plassering, langsiktig plassering og gjeld. Tabellen nedenfor gir en
oversikt over dette.
(Beløp i mill. kroner)
Kortsiktig plassering
(kasse, b ankinnskudd og
ob ligasjoner)

Regnskap 2014 1. tertial 2014 1. tertial 2015

274,6

165,9

360,0

193,5
-1 097,5
-629,4

186,6
-1 024,8
-672,3

193,5
-1 208,6
-655,1

Langsiktig plassering
(aksjer og andeler i selskaper og
kommunale samarb eid)

Gjeld
Samlet nettoverdi

Samlet nettoverdi er noe mer positiv per 1. tertial 2015 i forhold til 1. tertial
2014. Kortsiktig plassering er mye høyere enn på samme tidspunkt i fjor, men
det skyldes hovedsakelig midlene fra salget av aksjer i Ringeriks-Kraft AS og nytt
låneopptak i 1. tertial inneværende år. Gjelden har økt med 184 mill. kroner i
samme periode og trekker ned samlet nettoverdi.
Selv om samlet nettoverdi er noe mer positiv sammenlignet med samme periode
i fjor, er utviklingen negativ. Gjelden øker mer enn de finansielle aktiva.
Kommunen har p.t. ingen langsiktige plasseringer i finansielle instrumenter.
Frigjort kapital etter salget av aksjer i Ringeriks-Kraft AS er vedtatt som
langsiktig plassering. Disse midlene er foreløpig bokført som kortsiktig plassering
fordi de er plassert som bankinnskudd.
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Utviklingen i markedet
Figuren nedenfor viser utviklingen
januar 201 2 til mai 201 5.

i styringsrenten

Renteutviklingen

og pengemarkedsrenten

fra

2012-2015

2,50
Styringsrente

Nominell 1 mnd NIBOR (pengemarkedsrente)

2,00

1,50

1,00

0,50

0,00

Norges Banks hovedstyre vedtok på sitt rentemøte den 6. mai å holde
styringsrenten uendret på 1, 25 prosent. Som figuren viser, har risikopremien
pengemarkedsrenten
økt.

i

Den økonomiske veksten hos Norges handelspartnere er fortsatt moderat , men
det er st ore forskjeller mellom ulike land. Veksten ute er noe svakere enn anslått
i forrige rapport , men utsiktene fremover er lite endret . Prisveksten er fortsatt
svært lav hos de fleste av handelspartnerne, og styringsrentene er nær null , og i
enkelte land er rentene negative . Markedsak t ørenes forventninger til
styringsrentene ute den nærmeste tiden har falt noe .
Utviklingen i norsk økonomi har så langt vært om lag som anslagene i
Pengepolitisk rapport 1/15. Prisveksten har vært om lag som ventet , nær 2,5
pros ent . Arbeidsledigheten har som ventet økt. Forventning om lavere
lønnsvekst demper drivkreftene for inflasjon lenger frem. På den andre siden har
husholdningenes varekonsum steget noe mer enn lagt til grunn i forrige rapport ,
og oljepr isen har steget mer enn ventet. Boligprisene fortsetter å vokse, og
husholdninge nes gjeld har økt .
Risikoen for en markert nedgang i norsk økonomi synes å være noe mindre enn
tidligere, men det er fortsatt utsikter til at styringsrenten vil bli satt ned i juni.
Rentenivået som nå påvirker kommunens
sammenlignet med historisk rentenivå .

finansutgifter

er meget lavt
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Forvaltningen av finansielle aktiva
Finansielle aktiva betegner kommunens finansielle eierandeler som inngår i en
investeringsportefølje. Det kan for eksempel være kontantinnskudd, verdipapirer,
aksjer, obligasjoner mv. Det skilles mellom langsiktige og kortsiktige finansielle
aktiva. I kommunens finansreglement er kortsiktige finansielle aktiva definert
som ledig likviditet og andre midler beregnet til driftsformål. Langsiktige
finansielle aktiva er midler adskilt fra kommunens midler beregnet for
driftsformål, og skiller seg fra sistnevnte ved at forvaltningen av disse midlene
ikke er utslagsgivende for kommunens tjenesteproduksjon på kort sikt. I det
følgende blir det rapportert på kortsiktige og langsiktige finansielle aktiva hver
for seg.

Kortsiktige finansielle aktiva
Etter Kommunelovens § 52 nr. 3 skal kommunen ha midler til å dekke sine
betalingsforpliktelser ved forfall. Ved forvaltning av ledig likviditet og andre
midler beregnet for driftsformål skal det legges vekt på lav finansiell risiko og
høy likviditet.
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.
Driftslikviditeten skal som hovedregel plasseres innenfor konsernkonto hos
hovedbankforbindelsen. Plassering av kommunens overskuddslikviditet kan
gjøres innenfor den investeringshorisont som avdekkes via likviditetsprognosen.
Overskuddslikviditet plasseres på høyrentekonti eller papirer med tilsvarende
sikkerhet.
Driftslikviditeten har vært plassert i konsernkontostrukturen hos kommunens
hovedbank i hele perioden.
Ringerike kommune har til enhver tid i 1. tertial 2015 hatt likviditet til å dekke
sine betalingsforpliktelser ved forfall. Det er vanlig at store virksomheter, som
kommunen, har en trekkrettighet hos sin hovedbankforbindelse som kan brukes
ved behov for likviditet, dvs. når kommunen periodevis ikke har nok penger til å
betale regninger og lønn. Siden Ringerike kommune er i ROBEK-registeret, må
en trekkrettighet godkjennes av Fylkesmannen. Det er søkt om 150 mill. kroner i
trekkrettighet for 2015. Fylkesmannen har godkjent dette, men anmoder
kommunen om å bruke trekkrettigheten i svært begrenset grad.
Trekkrettigheten er ikke benyttet hittil i 2015, fordi likviditeten har vært bedre
enn forventet i 1. tertial. Hovedårsaken er forsinket investeringsfremdrift og nytt
låneopptak i februar inneværende år.
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Likviditetsgrader
Forholdet mellom omløpsmidler (kontanter, bankinnskudd og kortsiktige
fordringer) og kortsiktig gjeld indikerer komm unens betalingsevne/likviditet:
(Beløp i hele kroner)

Omløpsmidler
Kortsiktige fordringer
Premieavvik
Kasse, bankinnskudd
Obligasjoner
Sertifikater
Aksjer og andeler
Sum omløpsmidler

Regnskap 2014
120 590 981
197 570 031
274 625 106
12 000
592 798 118

Kortsiktig gjeld
Kassakredittlån
Annen kortsiktig gjeld
Premieavvik
Sum kortsiktig gjeld

259 744 107
9 974 681
269 718 788

201 958 713
9 122 335
211 081 048

297 259 679
9 974 681
307 234 360

Likviditetsgrad 1

1,52

1,36

1,56

Likviditetsgrad 2

1,06

0,82

1,21

Likviditetsgrad1 viser forholdet mellom
omløpsmidler ogkortsiktig gjeld.
Likviditetsgrad1 bør ikke være lavereenn
tallet 2. Det betyr at omløpsmidlenebør
utgjøre mer enn dobbelt så mye som den
kortsiktige gjelden.

1. tertial 2014
1. tertial 2015
108 976 830
102 983 104
151 546 963
197 570 031
165 838 148
359 957 078
14 000
12 000
426 375 942
660 522 214

Likviditetsgrad 2 viser forholdet mellom
de mest likvide omløpsmidleneog
kortsiktig gjeld.
Bør ikke værelavere enn tallet 1. Det
betyr at de mest likvide omløpsmidlenei
sum bør værestørre enn den kortsiktige
gjelden.

NB! Premieavviket er holdt utenfor beregningen av likviditetsgrad 1 fordi
premieavviket medfører ingen kontantstrømmer,
selv om det er definert som
kortsiktige fordringer i forskrift om årsregnskap og årsberetning, se § 13 - 4
bokstav A. Problemet med at pre mieavviket er oppført som fordring i balansen,
er at det ikke finnes noe reelt krav der kommunen kan forvente å motta en
innbetaling. Videre kan kommunen selv velge at premieavviket skal amortiseres
over flere år, og det er da ikke lenger kortsiktig .
Som det fremkommer av oversikten over, er likviditetsgrad 1 lavere enn anbefalt
nivå, mens likviditetsgrad 2 er på et tilfredsstillende nivå ved utgangen av 1.
tertial . Likviditetsnivåene ser tilsynelatende ut til å være litt høyere i 1. tertial
201 5 i forhold til samme tid i 201 4, men nivåene er i realiteten forverret . Dersom
den frigjorte kapitalen fra aksjesalget i Ringeriks - Kraft AS hadde vært plasser t
langsiktig i finansielle instrumenter og låneopptak et ikke hadde vært foretatt per
1. tertial , ville likviditetsnivåene
vært lavere per 1. tertial inneværende år enn på
samme tidspunkt i fjor.
Ved vurdering av likviditeten er det derfor viktig å ta hensyn til den foreløpige
bank plasseringen av midlene fra salget av aksjer i Ringeriks - Kraft AS, i t illegg til
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ubrukte lånemidler som er bokført i regnskapene og skulle ha vært ledig likviditet
til driftsformål, se finansreglementets
kapittel 3.1.
Likviditetsprognose
Figuren nedenfor viser den faktiske saldoen på kommunens konsernkonto hittil i
201 5 og periodisert likviditets prognose . Konsernkonto en omfatter samtlige
likvide midler hos kommunens hovedbankforbindelse
(Danske Bank) . Midlene
inkluderer også bundne fond, men ikke midler på skattetrekks konto .

Likviditetsprognose2015
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
Periodisertlikviditetsprognose

Den faktiske likviditetsutviklingen
tertial .

Faktisksaldo

har vært om lag i tråd med prognosen i 1.

Likviditetsprognosen
viser at konsernkontoen når sine bunnpunkt i oktober og
desember . Det skyldes blant annet at reguleringspremien
forfaller i oktober , og i
desember blir det ikke utbetalt rammetilskudd. Likviditetsprognosen
viser at
trekkrettigheten
høyst sannsynlig må benyttes utover høsten. Tendensen er at
likviditeten ofte er dårligere mot slutten av et år.
I forbindelse med analyse av likviditeten er det viktig å huske på at alle
avsetninger til investeringsprosjekter
allerede er låne finansiert . Når disse
prosjektene skal utføres, må avsatte midler være tilgjengelige på
konsernkontoen. Mye tyder imidlertid på at ikke alle slike ubrukte lånemidler
lenger finnes på konsernkontoen og at deler av låneopptak til investeringer har
medgått til å finansiere driften. Likviditetsutviklingen
er på bakgrunn av dette
fortsatt bekymringsfull .
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Langsiktige finansielle aktiva
Ringerike kommune har som formål å forvalte de langsiktige finansielle aktiva på
en slik måte at kommunen over tid får en god avkastning som skal komme både
dagens og fremtidige innbyggere til gode.
Ringerike kommune har i 1. tertial 2015 ikke hatt langsiktige finansielle
plasseringer i form av kompliserte instrumenter. Kommunen har imidlertid en
rekke eierandeler i selskaper. Av disse er eierandelen på 73 prosent i RingeriksKraft AS den vesentligste. Denne eierandelen er oppført i kommunens balanse til
en verdi av 116,6 mill. kroner (730 aksjer).
Aksjer har ikke noe avtalt avkastning, men gir rett til utbytte fra foretaket når
slikt blir besluttet utbetalt. Ringerike kommune har budsjettert med en andel av
utbytte fra Ringeriks-Kraft AS med 11 mill. kroner i 2015. Et høyere utbytte for
2015 ble besluttet på det ordinære eiermøtet. Kommunens andel av utbyttet er
fastsatt til 18,25 mill. kroner, som er 7,25 mill. kroner høyere enn budsjett.
Utbytte er ikke regnskapsført per 1. tertial.
Andre langsiktige finansielle aktiva er egenkapitalinnskudd i KLP på 48,6 mill.
kroner.
Det er vedtatt at frigjort kapital på 121,1 mill. kroner etter salg av aksjer i
Ringeriks-Kraft AS skal anses som langsiktige finansielle aktiva (KS-sak 20/15).
Midlene er foreløpig plassert som bankinnskudd i Sparebank 1 Ringerike
Hadeland og KLP.

Forvaltningen av finansielle passiva
Formålet med forvaltning av gjeldsporteføljen og øvrige finansavtaler er å skaffe
kommunen finansiering til gunstigst mulig betingelser, uten at den påføres
vesentlig finansiell risiko. Med finansiell risiko menes i denne sammenheng
usikkerhet mht. fremtidig lånekostnad for kommunens gjeldsportefølje.
Det skal vurderes å bygge en låneportefølje med ulike rentebindingsperioder og
forfall, slik at kommunen ikke opplever et refinansieringsproblem dersom
rentenivået endres eller det er manglende kreditt i markedet.
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 rentebindingstid) på samlet
rentebærende gjeld skal til enhver 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).
 Enkeltlån bør normalt ikke utgjøre mer enn 30 % av den samlede
låneporteføljen.
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Lån med forfall inntil 1 år frem i tid skal maksimalt utgjøre 40 % av den
samlede låneporteføljen.

Tabellen nedenfor gir en oversikt over utviklingen i kommunens gjeldsportefølje i
1. tertial 2015:
(Beløp i mill. kroner) Investeringsgjeld
Per 01.01.2015
915,8
Periodens avdrag
15,6
Ekstraordinære avdrag
Periodens låneopptak
130,0
Per 30.04.2015
1 030,2

Startlån
Samlet gjeldsportefølje
181,7
1 097,5
3,2
18,8
130,0
178,5
1 208,7

(Startlån fra Husbanken er lån til videreformidling til kommunens innbyggere.)

Fylkesmannen har godkjent låneopptak til finansiering av budsjetterte
investeringer i 2015. Det er foretatt et låneopptak på 130 mill. kroner i 1. tertial.
Investeringsgjelden har økt som følge av låneopptaket i perioden.
Periodens låneopptak til investeringsformål ble foretatt i februar og inngått som
et fastrentelån i KLP Kommunekreditt med 3 års bindingstid til 1,45 prosent
rente. Låneopptaket ble gjennomført i tråd med inngått rammeavtale for
kommunale låneopptak.
Fylkesmannen har også godkjent opptak av startlån i Husbanken på til sammen
35 mill. kroner i 2015. Bevilget beløp overføres kommunene i to tildelinger.
Husbanken har ikke utbetalt noen lånemidler i 1. tertial.
I henhold til kommunens finansreglement skal gjeldsporteføljen ha en
fastrenteandel på minimum 25 prosent og maksimalt 75 prosent (lån med
rentebinding 1 år frem i tid og over). Ved inngangen til 2015 var
fastrenteandelen i kommunens gjeldsportefølje om lag 39,6 prosent. Periodens
låneopptak til godkjente budsjetterte investeringer ble inngått som et
fastrentelån. I tillegg er ett av lånene i Kommunalbanken konvertert fra flytende
rente til fastrente i januar inneværende år. Fastrenteandelen har som følge av
nye fastrentebetingelser økt betydelig og er ved utgangen av 1. tertial om lag
56,9 prosent.
Økt fastrenteandel gir, med dagens rentenivå, omtrent samme renteutgifter på
kort sikt som flytende rente. Den faste renten har i noen tilfeller også vært
lavere enn flytende rente, og sannsynligvis vil den flytende renten reduseres noe
i nærmeste fremtid. Kommunens fastrenteandel er nå på et nivå der det ikke vil
være særlig behov for ytterlige binding av renten.
I henhold til finansreglementet skal kommunens gjennomsnittlige rentebinding
ha en durasjon på mellom 1 og 5 år. Durasjon kan beregnes på flere måter, og
kommunen har valgt en annen enklere beregningsmåte enn tidligere. Vektet
rentebindingstid på samlet rentebærende gjeld er på om lag 3 år ved utgangen
av 1. tertial 2015. Gjennomsnittlig rentebinding ligger altså innenfor intervallet
som er fastsatt i finansreglementet.
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Dagens rentebinding har følgende forfall:
(Beløp i mill. kroner)
KLP Kommunekreditt

Kommunalbanken
Husbanken

Utestående pr
30.04.2015
114,0
43,4
43,6
78,6
130,0
89,0
127,7
8,8
9,1
21,1
22,5

Forfall neste
renteregulering
03.02.2018
19.11.2019
19.08.2021
12.12.2019
23.02.2018
27.02.2023
01.11.2024
01.07.2019
01.06.2018
01.06.2018
01.05.2021

Fastrentesats
4,48 %
4,98 %
4,27 %
1,94 %
1,45 %
3,86 %
1,95 %
4,40 %
1,99 %
1,99 %
4,20 %

Som tabellen viser er det ingen fastrentelån til investeringer som har renteforfall
inntil 1 år frem i tid.
Det er inngått tre nye fastrenteavtaler i perioden fra desember 2014 til februar
2015. Disse er fjorårets låneopptak på 78,6 mill. kroner, periodens låneopptak
inneværende år på 130 mill. kroner og konvertering av et lån i Kommunalbanken
med utestående 127,7 mill. kroner per 1. tertial.
Alle er inngått til renter lavere enn budsjettert rentenivå, men også til renter så
vidt lavere enn dagens flytende rente på 2 prosent. Ved inngåelse av disse
fastrenteavtalene er det blant annet gjort vurderinger i forhold til å redusere
refinansieringsrisikoen.
Ingen lån utgjør mer enn 30 prosent av låneporteføljen.
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SAKSFRAMLEGG
Formannskapet
Kommunestyret

Arkivsaksnr.: 15/3178-5

Arkiv: 049 &00

Nye forskrifter for tildeling av startlån - endring av retningslinjer. Ny
behandling.
Forslag til vedtak:
1. Nye retningslinjer for tildeling av startlån godkjennes.

Innledning / bakgrunn
Formålet med startlån er å bistå enkeltinnbyggere med å skaffe seg og beholde egnet bolig.
NAV Ringerike saksbehandler kontinuerlig saker med misligholdt lån. I alle disse sakene er
det behov for å bruke skjønn, både økonomisk, bankfaglig og sosialfaglig. Prinsippet er at
alle steiner skal snus for at låntakere som fortsette bør eie boligen sin, skal kunne gjøre det.
Lån innvilges etter en grundig vurdering og ii møte hvor gjeldsrådgiver, husbank og repr. fra
boligsosialt team samt avd. leder er faste deltagere. I saker med mislighold vil årsakene til
manglende betaling være ulike, noen mangler betalingsevne, andre mangler betalingsvilje.
Alt etter hvilken kategori man befinner seg i vil NAV tilby den bistanden som vurderes
nødvendig for å beholde boligen. I saker der NAV ikke oppnår kontakt og samarbeide med
bruker, er sannsynligheten større for at mislighold kan ende i tvangssalg av bolig, da NAV
ikke kommer i posisjon til å vurdere om det kan være behov for eller mulighet for annen
bistand for å beholde boligen.
Det er i lys av disse erfaringene at sentrale forskrifter nå er endret, og at NAV nå i særlige
tilfeller kan pålegge låntaker å møte til rådgivningssamtaler ved mislighold. Dette vilkåret
skal ikke medføre oppsigelse av lånet eller tvangssalg av huset dersom det brytes, men det
kan bidra til å avverge et tvangssalg dersom det overholdes.
Dersom låntaker er klar over dette vilkåret ved inngåelse av låneavtale, vil det bidra til at
NAV Ringerike får en bedre avklaring av om bruker ikke kan eller ikke vil betjene lånet sitt.
Dette vil være med på vurderingene av hvor langt man kan strekke seg i å unngå tvangssalg
dersom dette ellers er vurdert som siste utvei.
Ved innvilgelse av refinansiering (låntaker har pådratt seg annen gjeld eller misligholdt
startlån som man ikke klarer å betjene uten refinansiering med bedre vilkår) er det oppstått
alvorlige betalingsproblemer som bakgrunn for refinansieringen. Disse låneavtalene vil
derved ha stor risiko dersom låntaker ikke får/mottar bistand til å forvalte hele eller deler av
økonomien. Vurderingen ved brudd på vilkåret vil være de samme som overfor. Det vil ikke

innebære endringer i eller oppsigelse av låneavtalen så lenge den ikke misligholdes. Ved
nytt mislighold og uten overholdelse av forvaltningsavtale, vil vurderinger om eventuelt
tvangssalg kunne gjøres på en bedre måte på bakgrunn av hvordan bruker har fulgt opp sine
forpliktelser.
Beskrivelse av saken
På denne bakgrunn har rådmannen fått utarbeidet nye retningslinjer for tildeling av startlån i
Ringerike kommune. Bakgrunnen for at dette er de nye forskriftene og at kommunens
retningslinjer må harmoniseres/tilpasses disse.
Det er videre nødvendig å tilpasse retningslinjene for å fremme hovedstrategier i vedtatte
boligsosiale handlings plan; leie til eie og økt gjennomstrømming i kommunale boliger.
Forslaget til nye retningslinjene er kvalitetssikret av kommuneadvokaten.
Det er to endringer som er vesentlige fra tidligere retningslinjer:
1. Anledning til å kreve at låntaker møter til rådgivningssamtaler samt stille vilkår om
gjeldsrådgivning i inntil to år i refinansieringssaker. Ved innvilgelse av refinansiering kan
kommunen i særlige tilfeller sette som vilkår at søkers inntekter skal forvaltes av
gjeldsrådgiver i inntil to år for å unngå mislighold.»
2. Anledning til å fravike vilkåret om fast inntekt.
Dette vil gi NAV virkemidler/verktøy som positivt forsterke de rutiner NAV i dag opererer
med. Når det registreres uregelmessigheter ved tilbakebetaling av startlån, håndteres disse i
dag slik:
NAV Ringerike mottar restanselister fra Lindorff låneadministrasjon første arbeidsdag i hver
mnd. Her kan NAV kontakte låntakerne på listen for å avdekke hva som er problemet og
forsøke å finne løsninger. Løsninger kan f.eks. være overhopp på renter og avdrag,
rentebetjening, og endre dato for forfall.
Etter tre ubetalte terminer får NAV elektronisk melding fra Lindorff med forespørsel om de
skal, som det står i avtalen mellom Lindorff og kommunen, overføre lånet til inkasso.
Ringerike kommune/husbanken bruker Argus inkasso.
Alle saker blir også her gjennomgått og individuelt behandlet. Her kan NAV be om
berostillelse i en periode. Det kan dreie seg om 1måned eller lengre tid. NAV kan be om
tilbakebetaling på lånet slik at låntaker begynner på nytt uten purringer, det vil si at vi setter
restansen tilbake i lånet. NAV kan også legge opp avdragsfrihet. Andre løsninger kan være
endring av løpetid, fastrente og budsjettoppsett slik at det synliggjøres hva låntaker kan
betale. NAV arbeider også tett sammen med gjeldsrådgivere i kommunen slik at det kan
tilbys økonomisk rådgivning og også forvaltning av inntekter for en periode om det er til
hjelp. Løsningen kan bli en kombinasjon av flere løsninger.
Velger NAV å overføre til Argus, er det de som har saksbehandling og videre oppfølging,
men i tett samarbeid med NAV. De overnevnte verktøy brukes også her.
Dersom Argus og låntaker inngår en nedbetalingsavtale, så går saken sin gang. Avbryter
låntaker avtalen, kontakter Argus NAV som må ta stilling til videre prosedyre. NAV har ofte
god kjennskap til låntakerne, og prøver derfor så langt det lar seg gjøre å finne en løsning
både for disse og kommunen.

Om NAV velger å foreta tvangssalg, er det Argus og tingretten som følger sitt lovverk. Det
er ingen ønsket situasjon hverken for låntaker eller kommunen at eiendom går til tvangssalg
da det sjelden vil gi samme salgssum som et fritt salg i markedet.
Rådmannens vurdering
Rådmannen mener det er ønskelig og riktig å kunne sette denne type vilkår slik at
kommunen kan komme tidlig inn med rådgivning/forvaltning. Først og fremst for å unngå at
låntaker opparbeider seg unødvendig gjeldsbyrde og i ytterste konsekvens mister boligen i
tvangssalg. Videre vil denne oppfølgingen kunne hindre tap på utlån for kommunen.
Rådmannen ønsker i forbindelse med prosjekt «leie til eie» å ha fullmakt til å gi lån også til
søkere med midlertidig inntekt. Dette er aktuelt i de tilfellene der kommunen ser at fast
inntekt kan være innen rekkevidde, eller totalsituasjonen tilsier at dette er hensiktsmessig.
For barnefamilier i denne gruppen vil det kunne gi en stabilitet i oppveksten til barna, samt
at søkerne får vært med som aktører i boligmarkedet og ved det kan få gevinst av
prisveksten i samfunnet. Dette vil være positivt for den enkelte families levekår.
Dette unntaket vil kun gjelde personer som er etablert i prosjektet «Leie til eie». Denne
gruppen vil ha en annen risikoprofil enn søkere med fast inntekt, og innebærer sannsynligvis
en større risiko for tap på utlån. Men dersom søkerne mottar økonomisk sosialhjelp, vil
rentebetjening av lån likevel oftest innebære lavere boutgifter enn husleier i kommunal eller
privat bolig.
Representanten Marit Elisabet Bolstad (H) har bedt om en redegjørelse for hvordan
forpliktelsene etter finansavtaleloven kapittel tre ivaretas, herunder blant annet
frarådningsansvaret ved lån uten fast inntekt.Videre bes det om en redegjørelse for hvordan
oppmøteplikten kan knyttes til reglene om førtidig forfall og grunnlaget for å pålegge
forvaltning av låntakers midler. Rådmannen kan opplyse om følgende:
Frarådingsansvar
Unntak fra fast inntekt er tenkt knyttet til prosjekt leie-til eie. Unntaket kan her gjelde
midlertidige statlige ytelser som arbeidsavklaingspenger, introduksjonsstønad, dagpenger
o.l, men også brukere som har en god inntekt via ulike timebaserte jobber/vikariat, men som
ikke kommer inn under begrepet ”fast inntekt”.
I ”leie til eie” vil søker få grundig gjennomgang av husstandens økonomi med rådgivning
fra økonomirådgiver før et eventuelt låneopptak. §47 om frarådingsplikten ivaretas både
muntlig og skriftlig. Skriftlig både i tilsagnsbrev og ved at søker signerer på at vedkomende
er informert om frarådingen. Muntlig ved lånebehandlingen og ovenevnte oppfølging fra
økonomirådgiver.
Vilkår om å møte til gjeldsrådgivningssamtaler ved mislighold o g refinansieringforvaltning av inntekter ved særlige tilfeller
Begge vilkår må sees i sammenheng med låntakers ivaretakelse av øvrige låneforpliktelser.
Ringerike kommune benytter Lindorff som låneforvalter. Ved mislighold er det et tett
samarbeid mellom låneforvalter og husbanken/NAV for å beslutte hvordan videre saksgang
skal være. Videre saksgang kan være rentebetjening en periode, overhopp o.l, eller det kan
innebære at lånet sies opp og i verste fall til at boligen tvangsselges dersom det ikke finnes
løsninger på saken.

Formålet med vilkårene er å komme inn så tidlig som mulig i denne prosessen for å finne
løsninger før omkostningene for lånetaker blir for store. Låntaker er orientert om vilkårene i
lånets tilsagnsbrev, og signerer på at disse må aksepteres for å motta lånet.
Dersom låntaker ikke har overholdt vilkår, vil dette ikke medføre oppsigelse av lånet
(førtidig forfall) dersom låneforpliktelsene forøvrig er ivaretatt.
Vedlegg


Forslag til nye retningslinjer for tildeling av startlån

Ringerike kommune, 05.06.2015

Tore Isaksen
Rådmann
saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923

Ringerike kommune
Retningslinjer for Startlån
1. Formål
Startlån skal bidra til at personer med langvarige boligfinansieringsproblemer kan
skaffe seg en egnet bolig og beholde den.

2. Hvem kan få lån
Kommunen kan gi startlån til personer som ikke får lån eller tilstrekkelig lånebeløp i
ordinære kredittinstitusjoner. Startlån skal tildeles etter behovsprøving.
I vurderingen skal kommunen legge vekt på om søkeren:
a) Forventes å ha langvarige problemer med å finansiere eid bolig og
b) Har benyttet muligheten til sparing innenfor de økonomiske mulighetene søkerens
inntekter og nødvendige utgifter til livsopphold gir.
Søknader vil utover dette vurderes i henhold til forskrift om startlån.
Søkeren må ha evne til å betjene lånet over tid og fortsatt ha nødvendige midler igjen
til livsopphold. Inntekt må være av varig karakter, fast lønn eller varig trygd. Helt
unntaksvis kan annen inntekt godkjennes.
Søker må være bosatt i Ringerike kommune.

3. Lånesøkers plikter
Lånesøker plikter å levere søknadsskjema vedlagt den dokumentasjonen som kreves.
Kommunen kan settes tidsfrist for innlevering av etterspurt dokumentasjon.
Søker skal dokumentere at det er søkt lån i ordinær bank.

4. Kommunen kan gi lån til
a) kjøp av bolig:
Startlånet kan finansiere hele boligkjøpet eller gis som topplån der annen
finansinstitusjon gir grunnfinansiering.
b) Utbedring og tilpasning av bolig
Startlån kan gis til utbedring av nåværende bolig. Det totale lånebeløp må fortsatt ligge
innenfor boligens verdi.
c) Oppføring av ny bolig
Startlån kan gis som toppfinansiering ved bygging av ny bolig
d) Refinansiering

Startlån kan brukes til refinansiering av dyre lån dersom det bidrar til at husstanden
kan bli boende i boligen. Ved lån til refinansiering kreves det samarbeid med
gjeldsrådgiver eller med kundens bank.

5. Vilkår i særlige tilfeller
Ved mislighold av låneforpliktelser kan kommunen kreve at låntaker møter til
rådgivningssamtale.
Ved innvilgelse av refinansiering kan kommunen i særlige tilfeller sette som vilkår at
søkers inntekter skal forvaltes av gjeldsrådgiver i inntil to år for å unngå mislighold.
Brudd på vilkår uten samtidig betalingsmislighold skal ikke medføre oppsigelse av
lånet.

6. Nærmere om boligen
Boligen skal være egnet for husstanden, rimelig og nøktern i forhold til prisnivået på
stedet.
Boligen skal ligge i Ringerike kommune.
Boligen skal godkjennes av kommunen før det legges inn bud.

7. Søknadsbehandling
Det benyttes Husbankens søknadsskjema for startlån. HB 7 S 13
Alle søknader behandles individuelt etter gjeldende lovverk og retningslinjer
Kommunen bruker i sin saksbehandling SIFOs referansebudsjett for forbruksutgifter
samt dokumentasjon på alle økonomiske forhold som er av betydning for
lånevurderingen. Søknaden vil bli avslått hvis kommunen mener lånesøker ikke vil
klare framtidige betalingsforpliktelser.
Kommunen skal i saksbehandlingen gi fraråding til opptak av lån der man antar at den
økonomiske evnen eller andre forhold tilsier at søker bør avstå fra å ta opp lån
Det er en forutsetning at boligen ikke er dyrere enn at søker kan klare å betjene
boutgiftene over tid og fortsatt ha nødvendige midler igjen til livsopphold.

8. Låneutmåling
Låneutmålingen fastsettes innenfor 100 % av boligens verdi pluss eventuelle
omkostninger.
Ved grunnfinansiering gjennom annen finansinstitusjon kan kommunen vike prioritet
innenfor boligens verdi.
For økonomisk vanskeligstilte kan hele finansieringen dekkes ved startlån.
For særlig vanskeligstilte husstander kan startlån brukes i kombinasjon med
boligtilskudd.

9. Sikkerhet for lånet
Startlån fra kommunen skal sikres med pant i boligen eller adkomstdokumentet til
boligen.
Det forutsettes at sikkerheten for startlånet blir leggende innenfor boligens verdi. Det
forutsettes videre at boligen til enhver tid er forsikret.

10. Rente- og avdragsvilkår
Renter:

Følger til enhver tid Husbankens faste og flytende renter

Type lån: Annuitetslån med mulighet for avdragsfrie perioder
Løpetid

Inntil 30 års løpetid. I særlige tilfeller kan kommunen innvilge en
nedbetalingstid på inntil 50 år.

Terminer: Månedlige betalingsterminer

11. Klagegang
Det er anledning til å klage på kommunens vedtak om tildeling, utmåling, avvisning
og avslag på lån. Klagen må være skriftlig og sendes Ringerike kommune v/NAV
Ringerike. Klagen skal begrunnes og nevne det vedtaket det klages over og hvilken
endring som ønskes. Klagen må signeres av søker eller fullmektig. Klagefristen er tre
uker. Kommunen vil etter mottatt klage foreta de undersøkelser klagen gir grunn til.
Hvis klagen ikke gis medhold sendes den til kommunens klagenemnd, som er
klageinstans.

12. Regelverk
Startlån tildeles i h.h.t lov av 29.mai 2009 om Husbanken m/ forskrift om startlån fra
Husbanken (12.3.2014). Kommunen benytter «Veileder for saksbehandling av startlån
i kommunene» som faglig støtte i saksbehandlingen.
Dette dokumentet erstatter tidligere kommunale retningslinjer og vedtak i henhold til
disse.

SAKSFRAMLEGG
Formannskapet
Kommunestyret

Arkivsaksnr.: 15/5071-2

Arkiv:

Flyktningtjenesten, - felles enhet i Jevnaker og Ringerike kommune for
bosetting av flykninger
Forslag til vedtak:
1. Det utredes et mulig samarbeid, herunder en felles driftsenhet mellom Jevnaker
kommune og Ringerike kommune, når det gjelder mottak av flykninger for bosetting.
2. Slikt samarbeid organiseres i henhold til kommunelovens § 28.
3. Et slikt samarbeid endrer ikke det faktum at Jevnaker kommune mottar det antall
flyktninger for bosetting som kommunestyret i Jevnaker bestemmer, og disse
registreres som innbyggere i Jevnaker, med de rettigheter dette gir for hjelp til bl.a.
bolig og skole/barnehageplass.
4. De kostnader samarbeidet/eventuelt en felles driftsenhet genererer, fordeles mellom
kommunene i forhold til antall bosatte flykninger, og beskrives i avtalen.
Innledning / bakgrunn
Ringerike kommune har mottatt følgende forespørsel fra Jevnaker kommune:
Jevnaker kommune anmoder Ringerike kommune om å utrede muligheten for å opprette en
felles enhet for mottak av flyktninger for å sikre kompetanse og kvalitet i arbeidet.
Vi ønsker en felles prosessgjennomgang for å utrede hvilke oppgaver som kan gjøres i en
felles enhet og hvilke tjenester som skal ligge i kommunen. Sistnevnte skal følge prinsippene
for kommunereformarbeidet.
Beskrivelse av saken
Bakgrunn for henvendelsen fra Jevnaker kommune er de faktiske problemer kommunen
opplever når det gjelder kompetanse, herunder rekruttering av flyktningefaglig personell og
muligheter for å drive effektiv bosetting av flyktninger i kommunen. Dette er
problemstillinger mange mindre kommuner registrerer, og som kun kan løses ved at man
søker samarbeid med andre kommuner. Problemene aktualiseres ytterligere slik
flyktningsituasjonen i verden utvikler seg, med tilsvarende krav til kommunen om bistand til
bosetting.
Rådmannens vurdering

Under forutsetning av at ikke merkostnader påløper for Ringerike kommune, er rådmannen
av den oppfatning at kommunen må imøtekomme forespørselen fra Jevnaker kommune. Det
har vært gjennomført et felles møte mellom flyktningetjenesten i Jevnaker kommune og
flyktningetjenesten i Ringerike kommune, der tjenesten har vært gjennomgått og analysert
gjennom en LEAN-prosess/metodikk. Konklusjonene er rimelig klare. Kommunen har felles
mål, felles metodikk, felles policy, ser og har de samme utfordringer og de samme ønsker
om et samarbeid. Det ligger godt til rette for et utredningsarbeid i tråd med de ønsker
Jevnaker kommune skisserer, et samarbeid som begge kommuner kan profittere på.
En slik utredning bør kunne gjøres relativt raskt, slik at et forslag til samarbeidsavtale kan
politisk behandles i august. I realiteten kan dermed et samarbeid iverksettes allerede i
september. Det er allerede inngått samarbeid med Læringssenteret i forhold til
introduksjonsprogram.
Et samarbeid må forankres i kommuneloven, slik at alle juridiske forhold til et komplisert
tjenesteområde er ivaretatt. Jevnaker og Ringerike kommune har i dag et samarbeid hjemlet
i kommunelovens § 28 a og organisert i henhold til § 28 b i samme lov når det gjelder
legevakt og krisesenter. Rådmannen antar at det bør bygges videre på slikt samarbeid,
nettopp fordi hovedformål med etableringen av vertskommunemodellen § 28 b var å tilby en
mer hensiktsmessig lovregulering av interkommunalt samarbeid om de lovpålagte og mer
individrettede tjenestene, og gjøre det forsvarlig å overføre beslutningsmyndighet til et
interkommunalt samarbeid, også når det er snakk om offentlig myndighetsutøvelse.
Bakgrunnen for dette var særlig å legge til rette for etablering av enheter og fagmiljøer som
er større og mer bærekraftige enn det som er mulig å etablere for mange mindre kommuner
hver for seg, og som bidrar til å ruste kommunene for fremtidens utfordringer innenfor det
individrettede tjenestetilbudet.
Det vil fortsatt være Jevnaker kommunestyre som må vedta hvor mange flytninger
kommunen tar imot for bosetting, og disse vil være innbyggere i Jevnaker. Dette innebærer
at kommunen selv må være behjelpelig med å skaffe bolig og ikke minst barnehageplass slik
at flyktningene kan delta på introduksjonsprogram. Det vil derfor være de administrative
funksjoner som i første rekke vil implementeres i et samarbeid eller en felles mottaksenhet
for flyktninger.
Vedlegg


Ingen
Ringerike kommune, 28.05.2015
Tore Isaksen
Rådmann

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923

SAKSFRAMLEGG
Formannskapet

Arkivsaksnr.: 15/5179-2

Arkiv: 223 C21

Økonomisk støtte til Norgesmesterskap i orientering
Forslag til vedtak:

Innledning / bakgrunn
B rev datert 31. mai 2015 mottatt fra orienteringsklubbene på Ringerike ved Morten Dåsnes

Beskrivelse av saken
Det søkes om støtte til Norgesmesterskapet i orientering som skal foregå 22. august på
Eggemoen. Beløpet det søkes om er 25.000 kr. Det er også ønskelig at Ordfører er tilstede
og kan overrekke premier ca kl 15.30 denne dagen.

Økonomiske forhold
Støtte til dette er ikke lagt inn i budsjettet for 2015. Må dekkes av andre avsetninger som for
eksempel formannskapets disposisjonsfond.

Rådmannens vurdering
Rådmannen har ingen forslag til vedtak i denne saken, men overlater til formannskapet å
svare på denne henvendelsen gjennom sitt vedtak. Brevet er stilet til ordfører.

Vedlegg
Brev av 31. mai 2015 fra orienteringsklubbene på Ringerike

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, 03.06.2015

Tore Isaksen
rådmann
leder: Gyrid Løvli
saksbehandler: Roger Mathiesen
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Vi setter Ringerike på kartet
lnformas¡on om Norgesmesterskap orientering 22. august, forespØrsel om
utdeling premier og søknad om støtte

-

Orienteringsklubbene på Ringerike (Fossekallen il, Viul OK og Ringerike o-lag) skal sammen arrangere
Norgesmesterskap i orientering, ultralangdistanse, lørdag 22. august. Arena er velvillig stilt til
disposisjon av Tronrud Engineering på idrettsplassen på Eggemoen, og sjØlve løpet vil foregå over
Eggemoen, Vågårdsåsen og Hensmoen. Løperne vil møte et unikt variert terreng med flate furumoer,
innslag av dødisgroper, ravineterreng og ei krevende skråli. Vi vil gjennom dette presentere den
flotte Ringeriksnaturen for landets beste orienteringsløpere og ledelsen i Norges
Orienteringsforbund. God reklame for regionen - og dyktie ungdom ser kanskje jobbmuligheter her innen kartbransjen, arealplanlegging mm. Samtidig med NM arrangerer Ringerike o-lag det
tradisjonelle Ringerike 2-dagers med klasser for alle fra 10 til 80 år. Det blir dermed en skikkelig
i orienteringsfest på Eggemoen denne dagen.
Vi spør med dette om Ordfører kan være med å dele ut premier under Norgesmesterskapet. Det
aktuelle tidspunktet er ca 15.30, men dette må vi få komme tilbake til når medvirking er avklart og
tidsplanene våre ytterligere konkretisert.
Vi produserer nytt kart over området som vil komme et bredt spekter av orienteringsaktivitet på
Ringerike til gode i kommende år; nybegynneropplæring, trening, turor¡entering og nye
konkurranser. Ringerike o-lag har fått tilsagn om spillemidler til kartet, som er kostnadsberegna til ca
400.000, men ikke kommunalt tilskudd. Arrangementet innebærer betydelig dugnadsinnsats fra de
tre klubbene, og vi er avhengig av økonomisk stØtte, gavepremier mm for å gjennomføre

ngementet, jf vedlagte budsjett.
dette grunnlag sØker vi om et Ékonomisk tilskudd til arrangementet på kr 25.000.

a rra

På

Om kommunen ønsker det, kan tilskuddet øremerkes kartet eller premier.
Vi håper på velvillig behandling og ønsker vel mØtt på Eggemoen 22. august.

arrangørklubbene

Vennl

orte

øpsleder)
m-daasne@online.no Lars Mikkelsensv 4, 3531 Krokkleiva

(1

5/51 79-

1)

Søknad om økonom¡sk støtte t¡l
Norgesmesteßkap i orientering på
Ringedke 22.08.15

BUDSJETT

NM ULTRALANG

UTKAST PER 8.3.1.4

lnntekter
Deltakeravgift
Etteranmelding
Reiseutjevning
Kiosksalg, netto
Gavepremier
Sponsor arena, program

175 stk a 650

5 000

20 stk a 250
L75 stk a 100

Reiseutjevning
Kart
Løypetrykk
Sekretariat, NOF
Premier
I n nbydelse, program, markedsfør
Materiell
Uforutsett
Sum

Resultat

17 500
L0 000
5 000
10 000

161 250

Sum

LØpsavgift

rr3 750

30%

35 625
17 s00
30 000
5 000

1s 000
10 000
15 000
10 000
5 000

t43 t25
L8 t25

SAKSFRAMLEGG
Formannskapet
Kommunestyret

Arkivsaksnr.: 15/4507-1

Arkiv:

Selvkost og gebyrer for plan, byggesak og oppmåling
– liten justering fom. 01.07.15 (rabatt ved mange enheter)
Forslag til vedtak:
1. De foreslåtte endringer tas inn i prisregulativet og skal tas i bruk fom. 01.07.2015.
(Endringene får ingen tilbakevirkende kraft, men skal tas i bruk for saker som
saksbehandles etter denne dato.)
2. Rådmannen legger fram en ny sak som sier noe om utviklinga på selvkostfondet
siden oppstarten i 2012 og gi anbefalinger omkring videreføring av selvkost på plan,
byggesak og oppmåling.

Sammendrag
For plan, byggesak og oppmåling ble det innført selvkost fra 2012. Ved oppstart ble det
vurdert at byggesak skulle oppnå selvkost men at plan- og oppmåling måtte se på fordeling
mellom hva som faller inn under selvkost og hva som ikke er selvkost for å kunne si noe
mer definitivt. Siden starten har vi hatt utfordringer med å treffe på gebyrnivået for å oppnå
selvkostbalanse. For å ta inn tidligere års underskudd, ble gebyrene satt opp fra 1. januar
2015. Rådmannen foreslår at det for to av sakstypene tas inn rabatt når det er snakk om
mange enheter.

Bakgrunn
Per 1. januar 2014 hadde alle selvkostområder i Ringerike kommune negative saldo på
selvkostfond. Med andre ord ble det ikke ble oppnådd full kostnadsdekning og følgelig ble
selvkosttjenestene i praksis subsidiert av kommunekassa.
Selvkost setter den øvre ramme for brukerbetaling og gebyrer. For Plan- og
byggesaksbehandling (Plan- og bygningsloven av 27. juni 2008, § 33-1) skal brukerbetaling
maksimalt dekke selvkost, men det er ikke pålagt full kostnadsdekning. For Oppmåling og
matrikkelføring (Matrikkelloven av 17. juni 2005, § 32) kan kommunen ta gebyr for
oppmålingsforretning, matrikkelføring, utferding av matrikkelbrev og annet arbeid etter
regulativ fastsatt av kommunestyret selv. Gebyrene kan i sum ikke være høyere enn
nødvendige kostnader kommunen har med slikt arbeid.

Det følger av retningslinjer for beregning av selvkost at dersom gebyrinntekten er større
kostnadene, må overskuddet settes av på et selvkostfond. Dersom gebyrinntekten er lavere
enn kostnadene han kommunen, forutsatt at selvkost er politisk vedtatt OG at det er (nok)
midler på selvkostfond, anledning til å bruke av selvkostfondet.
På bakgrunn av at alle selvkostområdene hadde en negativ saldo tok rådmannen tak i dette
primo 2014 med det formål at alle selvkostområdene skulle oppnå selvkost og
nedbetale/starte nedbetaling av negativ fond. På bakgrunn av dette ble det fremmet sak i KS
med nye gebyrsatser fra 01.07.2014. Vann, avløp, slamtømming, feiing og reguleringsplaner
oppfylte selvkost i 2014. For byggesak og kart/oppmåling økte dessverre negativt fond
ytterligere. Gebyrer er for 2015 satt slik at byggesak skal kunne oppnå selvkost for 2015 og
også tilbakebetale på negativt saldo som pr 01.01.2015 var på 3,1 millioner kroner. Når det
gjelder kart/oppmåling er gebyrinntektene fortsatt for lave til å oppnå selvkost og til å unngå
negative fond. Prognose for 2015 tilsier at negativt fond vil øke til anslagsvis 3 millioner
kroner.
Da budsjett/betalingsregulativ var til politisk behandling november 2014 meldte rådmannen
om at administrasjonen skulle komme tilbake med en redegjørelse omkring
selvkost/gebyrnivå innenfor plan, byggesak og oppmåling, og erfaringene sålangt. Dette vil
kunne gi grunnlag for å drøfte hvordan gebyrnivået skal håndteres videre.
Gebyrene for byggesak ble gjennomsnittlig økt med 43 % og for oppmåling 10 %, fra 1.
januar i år. Gebyr for reguleringsplaner ble økt med 5 %. I tillegg ble det tatt inn nye
bestemmelser som gjør at kanskje særlig leilighetskomplekser får en stor økning i
gebyrnivået i forhold til tidligere.
I etterkant av at nytt betalingsregulativ ble vedtatt 01.01.2015, har vi mottatt reaksjoner fra
utbyggere/profesjonelle som synes Ringerike kommune har økt gebyrene for mye, og som
stiller spørsmål omkring hvorvidt dette gjenspeiler selvkost i den enkelte sak.

Hva er egentlig selvkost og hvordan beregnes det?
I mange tilfeller kan kommunen ta gebyr for saksbehandling. Måten gebyret fastsettes på
kan være ulik. I noen tilfeller er gebyret fastsatt i egen forskrift (f.eks. seksjonering,
konsesjon og deling etter Jordloven) i andre tilfeller er det opp til kommunen, men det er
ikke lov å ta mer i gebyr enn det koster å levere tjenesten, såkalt selvkost. Byggesaksgebyret
skal være til selvkost, og enkelte tjenester innen oppmåling og planarbeid (gjelder kun
detaljregulering).
I forhold til beregninga av selvkost nytter kommunen ekstern rådgiver (Momentum) to
ganger årlig for å beregne og se at vi er på rett nivå. For å kunne dokumentere hvorvidt
selvkostprinsippet er ivaretatt har kommunen utarbeidet for- og etterkalkyler. Dette gjøres i
tråd med gjeldende retningslinjer for selvkost (H-3/14 Retningslinjer for beregning av
selvkost for kommunale betalingstjenester).

Årsaken til den store økningen i gebyrer fra 2014 til 2015 skyldes primært tidligere års
underskudd. Gebyrene for byggesak ble gjennomsnittlig økt med 43 % og for oppmåling 10
%. I tillegg ble det tatt inn nye bestemmelser som gjør at kanskje særlig
leilighetskomplekser får en kraftig økning i gebyrnivået i forhold til tidligere.
Innenfor byggesak og oppmåling er det negativ saldo på selvkostfondene, henholdsvis på
3,1 millioner og 2 millioner ved inngangen til 2015. Per mai 2015 ser det ut til at byggesak
vil klare å nedbetale på tidligere års underskudd med ca. 0,5 millioner kroner. Oppmåling
derimot ser ut til å øke negativ saldo med ca. 1,1 millioner kroner.
At kommunen har negativ saldo på selvkostfond betyr at det i praksis er kommunekassa som
har betalt for deler av saksbehandlinga og ikke den som f.eks. har søkt om en byggesak. En
kan si det slik at kommunen har å sponsa byggesakene og at den som har søkt om tillatelse
har fått dekket deler av saksbehandlinga av kommunen.

Hvor mye skal den enkelte sak koste i saksbehandlingsgebyr?
Det som skaper utfordringer for kommunen er også hvordan utgiftene skal fordeles på de
enkelte sakstyper. Og retningslinjene sier lite om hvordan samlet selvkost skal fordeles på
brukerne av den aktuelle tjenesten. Det kan være ønske om å fordele gebyrene på den
enkelte bruker etter ulike hensyn, slik at enkelte sakstyper i en viss grad subsidierer andre.
I samarbeid med Momentum ble det i løpet av vinteren 2015 foretatt en gjennomgang for å
se på selvkostgraden innenfor de ulike sakstypene. F.eks. er det flere ulike sakstyper
innenfor byggesak, der snakker vi gjerne om: søknad uten ansvar, ettrinnsøknad,
rammetillatelser, igangsettingstillatelser og deling.
Rått tolket, og ikke overraskende, viser resultatene at det er noe skjevheter mellom de ulike
sakstypene for de ulike selvkostområdene. Denne øvelsen, hvor vi ser på den enkelte
sakstypen sin selvkostgrad er «ny», og vi trenger tid for å kunne kvalitetssikre dataene som
legges til grunn for en slik selvkostgrad.
Det er verdt å merke seg at byggesak, plan og oppmåling utgjør selvstendige
selvkostområder og er adskilt i selvkostsammenheng. Altså er ikke byggesaksgebyrene med
på å sponse oppmålingsgebyrer eller motsatt!
Vi registrerer at vi har et forbedringspotensial for å kunne spore gebyrene fra regulativ,
saksbehandling og til gebyret faktureres. Dette vil også bidra til å gjøre det lettere å
budsjettere uten å skape utilsiktede skjevheter når gebyr skal justeres. Sagt med andre ord:
Vi har et veldig differensiert prisregulativ. Dette fordi vi ser at sakene også har et stort
spenn. Differensieringa bidrar til at gebyrene skal kunne oppleves mer rettferdig, kanskje
særlig for de som har «små» saker. Imidlertid har vi ikke et like «finmasket» opplegg når vi
skal utstede faktura. Altså er det ikke like lett å se differensieringa som skjer i
prisregulativet når vi fakturerer for saksbehandlinga.

Hva gjør vi med negative selvkostfond på byggesak og på oppmåling?
Hovedregelen er at overskudd/underskudd skal deles ut eller hentes inn igjen i løpet av en
femårsperiode. Eksempelvis, så var det for byggesak et selvkostfond på minus 3,1 millioner

ved årsskiftet. Fordeles dette over en femårsperiode ser regnestykket slik ut: 3 100 000/5.
Altså tilsvarer dette ca. kr 620 000,- årlig i kommende fem års periode, som skal tas inn i
tillegg til ordinære drift for byggesaksbehandlinga.
Det som gjør det til en ekstra krevende øvelse å bruke selvkost innenfor byggesak og
oppmåling er at vi ikke vet hvilke type saker som kommer og hvor mange i løpet av et år. I
tillegg så er det ikke de samme brukerne som betaler for tjenesten fra et år til et annet. Det til
forskjell fra f.eks. vann- og avløpsavgifta hvor forbruket er noenlunde likt fra år til annet, og
det stort sett er de samme brukerne som betaler kommunal V/A-avgift.
For privatpersoner og andre som kanskje søker om kun en garasje i løpet av livet kan det
derfor oppleves som urimelig høye gebyrer når gebyrene også skal dekke underskudd fra
tidligere år.
Rådmannen vil komme tilbake til anbefalinger om hva vi gjør med negative selvkostfond i
egen sak over sommeren.

Når begynte Ringerike med selvkost innen plan, byggesak og oppmåling?
Det var i Kommunestyret 15.12.2011 i sak 152/11 (handlingsplanen for 2012-2015) det ble
fattet vedtak om at selvkost-prinsippet skulle tas i bruk for plan, kart- og oppmåling og
byggesak.
I forbindelse med busjettbehandlingen i fjor høst fremgikk det av forslag til
betalingsregulativ at:
Teknisk forvaltning har flere selvkostområder. Selvkostområdene i dag er vann, avløp,
slam/septik, feiing, private reguleringsplaner, byggesak og oppmåling.
(…)
Innen oppmåling er det fortsatt for lave inntekter til å unngå negative fond. Det vil kreves
stor økning av gebyrer også ut over de gebyrene som nabokommunene opererer med. For å
unngå at gebyr økningen blir for stor og at selve gebyrnivået blir for høyt, foreslår
rådmannen en noe dempet gebyr økning i forbindelse med budsjett 2015.
Det er anledning for kommunestyret å avskrive de fremførbare underskuddene på områdene
dersom man skulle mene at det er vanskelig å både oppnå fullkostnadsdekning i
økonomiplanperioden og samtidig ta inn ekstra gebyrinntekter for å dekke de fremførbare
underskuddene
Rådmannen vil imidlertid komme tilbake med en egen politisk sak om gebyrnivået på miljøog arealforvaltningen (byggesak, private reguleringsplaner, oppmåling) som grunnlag for å
drøfte hvordan dette skal håndteres videre (ev vedtak om nye gebyrer).
Rådmannen jobber parallelt med effektivisering av tjenestene (for å redusere kostnader) og
å sikre gode og forutsigbare leveranser.

Det er varslet endringer – dette kan få betydning for selvkostregnskapet

Byggesak: Det er varslet at det kan bli endringer i byggereglene. Disse endringene kan
medføre at vi ikke kan ta gebyr for å behandle mindre byggetiltak (garasjer mindre enn 40
m²) og at vi ikke lenger skal godkjenne foretak (såkalte ansvarsretter). I fjor utgjorde
godkjenning av foretak/ansvarsretter ca. 18 % av de totale saksbehandlingsgebyrene. I år er
andelen sålangt 15 %. Det er varslet om at enkelte endringer skal tre i kraft 01.07.2015, og
andre (f.eks. ansvarsretter) trer i kraft 01.01.2016.
Oppmåling: Det ligger an til en lovendring (NOU:2014:6) om lov om eierseksjonering.
Foreløpige signaler kan tyde på at det ligger an til at seksjonering også skal på selvkost. I
dag er det makssatser som er fastsatt gjennom forskrift. Disse satsene samsvarer ikke alltid
med reell tidsbruk. En endring vil således kunne være til gunst for kommunen. En slik
endring får betydning for det som i dag faller inn under pkt. 1.2, oppretting av uterareal på
eierseksjon, og pkt. 12 seksjonering. Når og om dette trer i kraft er foreløpig usikkert.

Liten justering av gebyrene - rådmannen foreslår å ta inn rabatt ved
mange enheter
Økningen i gebyrene har skjedd for å hente inn tidligere års underskudd.
Selvkostregelverket åpner opp for at kommunen innenfor en femårsperiode enten må sette
ned gebyrene (hvis overskudd på fondet) eller at de kan øke gebyrene (for å dekke
underskuddet). Slik sett så har kommunen høyere gebyrinntekter enn kostnad med å levere
tjenesten i 2015. Dette er nødvendig fordi vi har underskudd fra tidligere år, slik at vi må ta
inn mer for å dekke opp underskuddet. Det har vi mulighet til innenfor retningslinjene for
hvordan selvkost skal beregnes.
Vi foreslår at gebyrene beholdes uendret, men at det tas inn rabatt ved mange enheter:
1. Oppmåling: Oppretting av matrikkelenhet: I dag tas det kr. 24 000,- for opprettelse
av en matrikkelenhet på inntil 1 500 m² og kr. 29 000,- for matrikkelenhet på 1501
og til 3000 m². Det er samme sats uansett antall enheter, selv om disse ligger i felt og
grenser inntil hverandre.
Forslag endring: At satsene opprettholdes som i dag, men at det tas inn rabatt. Fra og
med den 6. tomta gis det 5 % rabatt. Fra og med den 11. tomta gis det 15 % rabatt.
Den konkrete ordlyden blir som vist i tabellen under:

Areal i m²
Fra og med
0
1 501
Deretter pr. overskytende daa

Til og med
1 500
3 000

2014

2015

21 677,26 737,575,-

24 000,29 000,600,-

For regulerte felt der tomtene grenser inntil hverandre kan det gis følgende rabatt:
- fra og med den 6. tomta gis det 5 % rabatt, og det
(0 – 1500) (1501-3000)
regnes følgende sats per enhet
22 800,27 550,- fra og med den 11. tomta gis det 15 % rabatt, og det
(0-1500)
(1501-3000)
regnes følgende sats per enhet
20 400,24 650,2. Byggesak: Enhetspris for bruksenheter
Forslag endring: At satsene opprettholdes som i dag, men at det tas inn rabatt. Fra
den 11. leiligheten gis det 40 % rabatt. Fra den 21. bruksenheten og utover gis det 60
% rabatt.
Den konkrete ordlyden blir som vist i tabellen under:

Minstepriser ved søknadsbehandling
Minstepris for alle søknader
For tillatelser til 1 ny bruksenhet/boenhet
Tillegg per bruksenhet/boenhet utover den første
bruksenheten/boenheten
(regnes fra 2. til 10. bruksenhet)
- fra og med den 11. – 20. bruksenheten gis det 40 % rabatt, og
det regnes følgende sats per bruksenhet
- fra og med den 21. bruksenheten og utover gis det 60 %
rabatt, og det regnes følgende sats per bruksenhet

2014
6 600,-

2015
11 000,24.000.12.000,-

7 200,4 800,-

3. Plan: Gebyrsatsene beholdes som i dag, altså uendret.
Konsekvensene ved å ta inn slike rabatter, vil være noe reduserte saksbehandlingsgebyrer i
enkelte saker. Dog er det snakk om mindre beløp relativt sett, da dette er saker som i mange
tilfeller omfatter store prosjekter. Foreslåtte nivåer vil trolig harmonere med ressursbruken
for denne type saker, der det er nærliggende å tro at eksempelvis tidsbruken ikke
nødvendigvis øker proporsjonalt med økende areal og antall enheter i det uendelige.

Alternative løsninger

Dersom det ikke er ønske om å endre gebyrene, kan de holdes uendret. Et vedtak kan lyde
slik:
1. Gebyrene for byggesak og oppmåling beholdes uendret. Fastsatte satser i dagens
betalingsregulativ videreføres frem til ordinær justering ved årsskiftet.
2. Rådmannen legger fram en ny sak som sier noe om utviklinga på selvkostfondet siden
oppstarten i 2012 og vil gi anbefalinger omkring videreføring av selvkost på plan, byggesak
og oppmåling.
Dersom det er ønske om å øke rabattene ytterligere, vil dette kunne få betydning for
selvkosten, og vil kunne bety en forverring av selvkostfondet. Rådmannen vil ikke anbefale
at det legges opp til dette.

Rådmannens vurdering
Rådmannen ser at gebyrene kan oppleves høye, og har foreslått noen enkle grep i saker hvor
det kan være noe «stordriftsfordel», og grunnlag for å gi rabatt. Forslaget om endring av
gebyrene har ikke vært på offentlig høring. Siden det er snakk om å ta inn rabatt for store
prosjekter er dette noe som vil være til gunst for våre brukere.
Videre vil rådmannen arbeide med å få et bedre grunnlag for å se på selvkostgraden per
sakstype slik at dette kan bidra til et funksjonelt og differensiert saksbehandlingsgebyr for
de ulike sakene vi har i Ringerike.
Det er et ønske om å treffe «riktig» på gebyrnivået. Tre år etter oppstart med
selvkostregnskap er vi noen erfaringer rikere. Imidlertid ser vi at det kan være behov for å
justere. Imidlertid, for ikke å havne skjevt ut, er det viktig at vi skaffer oss et grunnlag slik at
vi kan se hvordan endringer i struktur og satser vil kunne slå ut.
Rådmannen anbefaler at vi tar inn rabatt som tidligere beskrevet over og at vi arbeider
videre med å få grunnlaget vi trenger for eventuelt å kunne justere på strukturen og satser på
et senere tidspunkt.
I dette saksframlegget har ikke rådmannen ikke gått inn på hva vi gjør med negativ saldo på
selvkostfondet til byggesak og oppmåling. Dette omfattes av bestillinga fra i høst.
Rådmannen vil komme tilbake med en ny sak om dette over sommeren.

Vedlegg
1. Dagens ordlyd i betalingsreglementet og forslag til ny ordlyd

Lenker
Betalingsreglement for 2015 (Kommunestyret sak 139/14)
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, 27.05.2015

Tore Isaksen
rådmann
leder: Asle Aker
saksbehandler: Heidi Skagnæs

Forslag til endringer i prisregulativet
Byggesak
Minstepriser ved søknadsbehandling, hvor det tas fast sats per enhet (s. 18 i betalingsreglementet).
I dagens bestemmelser står følgende:

Minstepriser ved søknadsbehandling
Minstepris for alle søknader
For tillatelser til 1 ny bruksenhet/boenhet
Tillegg per bruksenhet/boenhet utover den første
bruksenheten/boenheten

2014
6 600,-

2015
11 000,24.000.12.000,-

2014
6 600,-

2015
11 000,24.000.12.000,-

Forslag til endring:

Minstepriser ved søknadsbehandling
Minstepris for alle søknader
For tillatelser til 1 ny bruksenhet/boenhet
Tillegg per bruksenhet/boenhet utover den første
bruksenheten/boenheten
(regnes fra 2. til 10. bruksenhet)
- fra den 11. – 20. bruksenheten gis det 40 % rabatt, og det
regnes følgende sats per bruksenhet
- fra den 21. bruksenheten og utover gis det 60 % rabatt, og det
regnes følgende sats per bruksenhet

7 200,4 800,-

Oppmåling
Oppretting av matrikkelenhet, og dette med grunneiendom og festegrunn (s. 21 i
betalingsreglementet)
I dagens bestemmelser står følgende:

Areal i m²
Fra og med
0
1 501
Deretter pr. overskytende daa

Til og med
1 500
3 000

2014

2015

21 677,26 737,575,-

24 000,29 000,600,-

2014

2015

21 677,26 737,575,-

24 000,29 000,600,-

Forslag til justerte gebyrer er som følger:

Areal i m²
Fra og med
0
1 501
Deretter pr. overskytende daa

Til og med
1 500
3 000

For regulerte felt der tomtene grenser inntil hverandre kan det gis følgende rabatt:
- fra og med den 6. tomta gis det 5 % rabatt, og det
(0 – 1500) (1501-3000)
regnes følgende sats per enhet
22 800,27 550,- fra og med den 11. tomta gis det 15 % rabatt, og det
(0-1500)
(1501-3000)
regnes følgende sats per enhet
20 400,24 650,-

SAKSFRAMLEGG
Formannskapet
Kommunestyret

Arkivsaksnr.: 15/4875-1

Arkiv:

Mandat til å utrede et mulig samarbeid mellom Sør- Aurdal
kommune og Ringerike kommune innenfor oppvekst og helse
Forslag til vedtak:
Sør- Aurdal kommune og Ringerike kommune nedsetter arbeidsgruppe og et felles
tverrpolitisk utvalg med mandat og framdrift som beskrevet i saksframlegget.

Beskrivelse av saken
Kommunereformen er blant annet ment å skulle skape gode forutsigbare tjenester til
innbyggerne. Dette kan bety at hele eller deler av kommuner slår seg sammen, men også at
det inngås fastere samarbeidsavtaler når dette skaper forutsigbare og gode tjenester til
innbyggerne.
Nabokommunene Sør- Aurdal og Ringerike har begge gjort vedtak om dialog/utredning av
mulighetene for felles tjenestetilbud.
Dette dreier seg om seg om samarbeidsmuligheter innenfor; oppvekst og helse. Aktuelle
områder for dette er nordlige deler av Ringerike kommune, og de sørlige delene av Sør
Aurdal. Mer konkret gjelder det tjenestetilbud til beboerne i området ved Nes i Ringerike og
Begnadalen og Hedalen i Sør- Aurdal (ytre del av Sør- Aurdal kommune). I lys av det
pågående arbeidet med kommunereformen, kan også en justering av kommunegrensene i
dette området være aktuelt.

Tidligere behandlinger og vedtak
Sør Aurdal kommunestyre behandlet i sitt møte 19.03.15 en større sak med benevnelsen;
Driftstilpasning, skole, og fattet blant annet følgende vedtak:
1a
1b

Ringerike inviteres med for å utrede felles skole/skolekrets Nes, Begnadalen og
Hedalen på sikt.
Dette kan løses på ulike måter som Ringerike inviteres med på. Her må alle
samarbeidsformer vurderes og det er naturlig å tenke seg en helhetlig pakke der
andre tjenester også blir en sentral del av samarbeidet, slik som legevakt, sykehus og
videregående opplæring.

4.

Det nedsettes et bredt sammensatt skoleutvalg, som arbeider både politisk og
administrativt med gjennomføringen av samarbeidsløsningen for ytre del.

Aktuelle politiske vedtak fattet i Ringerike kommune som gjelder Nes:
Hovedkomiteen for oppvekst og kultur (HOK); sak 20/14 fattet følgende vedtak:
1.
2.
3.

Det gjennomføres dialog med Sør Aurdal kommune om samarbeidsmulighetene for
grunnskoledrift.
Eventuell samarbeidsavtale framlegges for politisk behandling.
Nes skole driftes videre som kombinert 1-10 skole fra 01.08.14.

Formannskapet fattet i sak 56/13 følgende vedtak:
1.

Følgende steder prioriteres som områder for utvikling og vekst i Ringerike
kommune:
Hønefoss sentrum, Haugsbygd, Heradsbygda, Hallingby, Nes i Ådal, Sokna og
Ask/Tyristrand.

Mandatet og arbeidsform
Med bakgrunn i politiske vedtak i de to kommunene og arbeidet med kommunereformen
som berører alle norske kommuner, er det fornuftig at kommunestyrene i Sør- Aurdal og
Ringerike behandler samme sak og gir et konkret mandat for utredningen av et eventuelt
samarbeid.
Selve utredningsarbeidet bør utføres av de to kommunene i fellesskap ved at det nedsettes en
arbeidsgruppe bestående av 4-6 personer fra administrasjonen i de to kommunene.
Arbeidsgruppa gis mandat til å utrede følgende:
Helse

En formalisering av muligheten innbyggerne helt sør i Sør- Aurdal
har til å benytte seg av legevaktordningen i Ringerike kommune. Det
er ikke ønskelig om samarbeid av legetjeneste, men en formell avtale
som omfatter enkeltstående konsultasjoner.
Felles helsetilbud innenfor noen helsefaglige tjenesteområder. Her
kan nevnes: åpen omsorg, institusjon, helsestasjon og fysioterapi.

Oppvekst

Felles skolekrets for områdene Nes, Begnadalen og Hedalen.
Barnehageplasser på tvers av kommunegrensene.

Økonomi

Forslag til økonomisk oppgjør mellom kommune ved et eventuelt
samarbeid. Oversikt over noen økonomiske konsekvenser ved ene
eventuell justering av kommunegrensene.

Videregående

Muligheten for ungdom fra Sør Aurdal til å søke videregående

skole

skoletilbud i Buskerud, Hønefoss og Ringerike videregående.
Muligheten for ungdom fra Ringerike til å søke videregående skole i
Oppland, Leira i Nord Aurdal kommune.
Dette er fylkeskommunale oppgaver som må undersøkes med
Oppland og Buskerud fylker.

Justering av
kommunegrensen

Arbeidsgruppa skal vurdere, og eventuelt foreslå en justering av
kommunegrensen, på bakgrunn av den forestående utredningen
av denne saken og kommunereformen.

Framdrift:

Det nedsettes et felles tverrpolitisk utvalg fra de to kommunene
bestående av ordfører, varaordfører og opposisjonsleder. Det politiske
utvalget skal fungere som referansegruppe i arbeidsprosessen.
Arbeidsgruppa informerer referansegruppen i et fellesmøte i januar
2016.
Det tas sikte på å legge fram en rapport med eventuelt flere mulig
forslag, - men med en anbefaling til politisk behandling innen
01.05.16.

Juridiske forhold
Opplæringsloven § 8, 2. ledd åpner for at to eller flere kommuner kan avtale at område i en
kommune sokner til en skole i nabokommunen. Kommune skal opprette en skriftlig
samarbeidsavtale som blant annet skal inneholde økonomiske oppgjør mellom kommunene.

Rådmannens vurdering
Rådmannen er opptatt av at tjenestetilbudet til befolkningen skal være godt og forutsigbart.
Nordre del av Ringerike og de sørlige delene av Sør- Aurdal er et område som ikke er veldig
tett befolket. En samlokalisering av tjenester på tvers av kommunegrensene, eller en
justering av kommunegrensen, kan være hensiktsmessig. Rådmannen anbefaler at det
skisserte utredningsarbeidet med arbeidsform og tidsplan vedtas.

Ringerike kommune, 21.05.2015
Tore Isaksen
rådmann
saksbehandler: Geir Svingheim

SAKSFRAMLEGG
Formannskapet
Kommunestyret

Arkivsaksnr.: 15/4569-3

Arkiv: 611 Q24 &53

Dispensasjon fra gågatereglementet

Forslag til vedtak:

Beskrivelse av saken
Gjeldende «Gågatereglement» for Ringerike kommune tillater ikke å ha installasjoner, som
for eksempel stabbur, scene, midlertidige salsboder, telt eller liknende, stående over lengre
sammenhengende perioder enn 7 dager".
Det oppfattes som svært viktig for Lions å kunne presentere lotteriets hovedgevinst på et
sentralt sted i kommunen, og Søndre Torg har vært et svært egnet sted i flere år. For mange
har dette vært en del av bybildet sommerstid, og en stor mulighet for Lions til å profilere
både klubben og det humanitære arbeid som gjøres. Lions møter behov i lokalsamfunnet, og
alt som samles inn av penger går til humanitært arbeid. Alle organisatoriske driftsutgifter
dekkes av medlemskontingenter.
Lions har forsøkt å stille ut stabburet på annen lokasjon i Hønefoss. Dette har vært svært lite
vellykket, både i forhold til presentasjon og loddsalg. Stabburet kan vanskelig sammenlignes
med en «salgsbod», da en demontering er tidkrevende og arbeidsintensivt. Salg av lodder
varer over tid, og stabburet har en størrelse som gjør at det ikke kan plasseres på bilhenger,
og på den måten imøtekomme reglementets bestemmelser om tidsbegrenset plassering.
Med denne bakgrunn har Lions søkt om dispensasjon fra gågatereglementets bestemmelser
for å få gjennomført «Stabburslotteriet».
Rådmannens vurdering
I Ringerike kommunes «Gågatereglement», § 3 (vedtatt av Ringerike kommunestyre 28.
juni 2012, sak 90/12), står det:
«Det er ikke anledning til å ha installasjoner, som for eksempel stabbur, scene, midlertidige
salgsboder, telt eller liknende, stående over lengre sammenhengende perioder enn 7
dager».

Kommunestyret har ikke prinsipielt avist at en lotterigevinst som et stabbur kan plasseres på
torvet, og en dispensasjonssøknad må sees i lys av bestemmelsen om tidsbegrensning.
Saken har så langt vært administrativt behandlet i henhold til Ringerike kommunes
«Gågatereglement», vedtatt av Ringerike kommunestyre 28. juni 2012, sak 90/12. Lions har
bedt om en reell politisk behandling av søknadene.
Saken legges derfor fram for politisk behandling uten forslag til vedtak.
Vedlegg


Dispensasjonssøknad om plassering av stabbur Søndre Torg av 6.11.2014.



Svar på dispensasjonssøknad om plassering av stabbur Søndre Torg av 6.11.2014.



Fornyet søknad om dispensasjon plassering stabbur Søndre Torg.

Ringerike kommune, 08.06.2015

Tore Isaksen
rådmann

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923
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Lions Club Hønefoss

v/president Tage Lien
Ullerålsgl. 7, 3513 Hønefoss
915 20 389

tagelien@hotmail

Ringerike

Hønefoss 6. november 2014

kommune

søknad om dispensasjon plassering stabbur søndre Torg.
Bakgrunn.

i Ringerike kommune vedtok 28. juni 2012 nyttrevidert Gågatereglement'
gis en annen plassering enn på
Dette medførte at Lioãs Club Hønefoss' stabbur tnåU.
i"nJr. Torg i forbindelse med salg av lodd i det årlige <Stabburlotteri>. plassering' men
en alternativ
Klubben har, i samarbeid med kommunen, forsøkf å utarbeide
har ikke funnet en tilfredsstillende løsning"
har vært giennomført
Loddsalgspe¡o¿.n. ä.î¡t""i""i til meãio okfober i2013 og20l4,

Kñ;r*styret

Torg'

.

uten utstilt stabbur på Søndre
,¡ .
i
en lang tradisjon'
inn
således
føyer
seg
og
i
rõkken
+1.
det
var
Ä¡ets stabburlotteri

Erfaringer.

fra nevnte to års loddsalg kan oppsummeres:
frfuting.ne
-- nãt er betydet!
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Svar - Fornyet søknad om dispensasjon fra gågatereglementet

Rådmannen viser til behandling av denne saken i formannskapet 21 april d å.
Sitat fra møteprotokoll:
«Arnfinn Holten (Krf) tok opp følgende: « Rådmannen bes til neste møte i formannskapet
fremme en sak om endring av vedtektene for bruk av Søndre Torg som gjør det mulig for Lions
igjen å få satt opp midlertidig til framvisning sin lotterigevinst som er et stabbur. Lions bruker
mye av sine inntekter til gode formål i Ringerikssamfunnet.»
Holtens fremlegg oversendes rådmannen med oppgave å vurdere alternativ plassering av
stabburet.»
Rådmannen hadde igangsatt et forberedende arbeid med den opprinnelige
dispensasjonssøknaden med sikte på å fremme denne for politisk behandling i mai måned.
På bakgrunn av representanten Holtens innspill informerte rådmannen formannskapet om dette
og formannskapet valgte å ta saken opp til debatt på det foreliggende grunnlaget.
Formannskapet la i debatten vekt på at gågatereglementet var revidert for relativt kort tid siden
og at den langvarige utplassering av stabburet hvert år var en av de utløsende faktorer for at
revideringen av reglementet ble iverksatt.
På dette grunnlaget ønsket formannskapet hverken å følge opp Holtens forslag om å gå inn for
en ny revidering av vedtektene og heller ikke dispensere fra disse.
Rådmannen oppfatter at formannskapets behandling var høyst reell og forholdt seg derfor til
det politiske oppdraget om å gå i dialog med søker for å finne en alternativ plassering av
lotterigevinsten.
Dette ble gjort ved en e-post til vedkommende som hadde undertegnet den opprinnelige
søknaden. Rådmannen har ikke mottatt svar på denne henvendelsen.
Postboks 123, 3502 Hønefoss
Tlf: 32117400/ Fax: 32 12 50 30

postmottak@ringerike.kommune.no
www.ringerike.kommune.no
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Rådmannen kan ikke se at det foreligger noen ny informasjon i forhold til debatten i
formannskap og at det derfor ikke er grunnlag for å fremme saken for politisk behandling på
nytt.

Med hilsen

Asle Aker
Konstituert kommunalsjef

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift
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Uttalelse i forbindelse med sak; «Lions-stabbur på Søndre Torg»
Vi, dvs. varehandelens Sentrumsgruppe under Ringerike Næringsforening, er kjent med at saken om
stabbur mer eller mindre permanent plassert på Søndre Torg, skal opp til politisk behandling nok en
gang.
Det gågatereglement som regulerer aktivitetene på torget i dag, er vi godt fornøyd med. Det mener vi
godt tar vare på både allmennhetens- og de næringsdrivendes interesser.
Når saken nå kommer opp igjen, har ikke de lokale næringsdrivendes syn og holdninger endret seg siden
saken var oppe sist.
Det er verdt å understreke at dette ikke er en motstand som retter seg mot Lions og det uselviske og
ærbare arbeid de gjør.
Vårt hovedsynspunkt uttrykkes som en motstand mot å okkupere dyrebart areal på et sentrumstorg som
ikke har «plassoverskudd»
Vi mener det ikke bør være slik at en ambisiøs by- og sentrumsutvikling med mål om høy aktivitet og
folkeliv i sentrum, skal begrenses av denne type permanente installasjoner.
Vi tenker også på hva det naturlig må få som konsekvens om saken skulle bli reversert. En naturlig
konsekvens innenfor et likebehandlingsprinsipp, vil være at alle som har et tilsvarende behov for å
eksponere seg og påberoper seg et godt formål, må få slippe til på de samme vilkår.
Det ser vi for oss, kan bli krevende å håndtere.
Uten å påstå at vi husker dette godt fra forrige runde, mener vi allikevel å huske at det ble bragt opp et
forslag om en løsning hvor Lions søker om plass på ordinær måte og blir behandlet som en hvilken som
helst annen som søker plass på torget. Stabburet, tenker vi, bør kunne settes på en bilhenger og
transporteres inn og ut slik alle brukerne av torget gjør i forhold til deres temporære tilstedeværelse. Så
vidt vi vet, gir dagens Gågatereglement åpning for å ha stabburet stående i 7 dager. Vi kan ikke forstå
annet enn at det bør ivareta behovet på en tilfredsstillende måte.
Alternativt at de tildeles en mer permanent plass på et mindre sensitivt og by-strategisk område.
Alle er jo naturligvis innforstått med at det er i sommerhalvåret, fra påske til oktober, dette er mest
kritisk og kontroversielt. Utenfor denne tidsperioden (dvs. fra oktober til mars) vil vi tro det har mindre
betydning og ikke møte samme motstand fra de som mener at torget skal være en aktivtetsplass og et
hyggelig (sommer)sted å være.

Med vennlig hilsen

Børre Kongsmo
Leder av Sentrumsgruppen

www.rnf.no

SAKSFRAMLEGG
Formannskapet

Arkivsaksnr.: 14/995-34

Arkiv: PLN 000

Revisjon av kommuneplanens arealdel - grovsiling av
arealbruksinnspill
Forslag til vedtak:
1. Grovsiling av arealbruksinnspill legges til grunn for det videre planarbeidet.
2. Arealbruksinnspill med grønn og gul konklusjon konsekvensutredes (finsiles).
Arealbruksinnspill med rød konklusjon tas ikke med videre i planarbeidet.
3. Konsekvensutredningen (finsilingen) vil videre danne grunnlag for hvilke
arealbruksinnspill som blir foreslått lagt inn i forslag til ny arealdel.

Sammendrag
Arbeidet med revisjon av kommuneplanens arealdel starta opp i 2013. Det er utarbeida en
forenkla konsekvensutredning av arealbruksinnspillene – i form av en grovsiling. Innspill
som tas med videre fra grovsilinga skal videre konsekvensutredes (finsiles), og deretter
eventuelt innarbeides i forslag til ny arealdel.

Beskrivelse av saken
Arealbruksinnspill
Samtidig med varsel om oppstart våren 2013 ble det annonsert og invitert til å komme med
innspill til innhold i ny kommuneplan. Fristen for å komme med innspill var 30.08.2013.
Det kom inn 99 innspill om konkrete endringer i kommuneplanens arealdel. I tillegg kom
det inn flere generelle innspill til arealdelen med bestemmelser. Alle innspillene er
tilgjengelig på kommunens nettside (se lenker).
Ca. 60 % av innspillene er boliginnspill. Øvrige innspill omhandler næring,
fritidsbebyggelse, masseuttak og kombinerte formål. Hovedtyngden av innspill er i
Hønefoss og Haugsbygd.
Grovsiling av arealbruksinnspill
Grovsilinga er en forenkla konsekvensvurdering av alle innspill til endring av arealdelen.
Innspill som tas med videre etter grovsilinga skal konsekvensutredes (finsiles). Risiko- og
sårbarhetsanalyse (ROS) av innspillene inngår i konsekvensutredningen. Med bakgrunn i
konsekvensutredningen vil en del av innspillene inngå i forslag til ny arealdel.

Se kapittel 1 i vedlagt grovsiling for beskrivelse av bakgrunn og metode for grovsiling.
Herunder hvordan rapporten er bygd opp, kunnskapsgrunnlag som er brukt og kriterier
innspillene er vurdert etter.
Bakgrunn for grovsiling
Grovsilingen av arealbruksinnspill er basert på:
 Planprogram for revisjon av kommuneplan fastsatt av kommunestyret 20.06.2013.
 Opplegg for grovsiling vedtatt av formannskapet 15.10.2013.
 Målsettinger og arealstrategier i kommuneplanens samfunnsdel vedtatt av
kommunestyret 30.04.2015.
Framdrift
Framdriften i planarbeidet er en del forsinket i forhold til det som var angitt i
planprogrammet. Tabellen nedenfor viser viktige milepæler i planarbeidet og forholdet
mellom framdriftsplanen i planprogrammet og faktisk framdrift. I kursiv er antatt videre
framdrift angitt.
Milepæl
Oppstart
Fastsetting av planprogram
Sak om innspill og opplegg for
grovsiling
Grovsiling
Temautredninger
Utarbeiding av planforslag
Vedtak om offentlig ettersyn
Høring og offentlig ettersyn
Vurdering av innspill
Revisjon av planforslag
Vedtak av plan
Stadfesting jf. Markaloven

Planprogram
framdriftsplan
Mars 2013
Juni 2013
Oktober 2013

Faktisk framdrift
Arealdel
Samfunnsdel
Mars 2013
Juni 2013
Oktober 2013
-

Vinter 2014
Høst/vinter
2013/14
Høst/vinter
2013/14
Vår 2014
Vår/sommer
2014
Høst 2014

Juni 2015
De fleste ferdige, noen fortsatt
under arbeid
Sommer/høst
Sommer/høst
2015
2014
Høst 2015
Desember 2014
Vinter 2015/16 Vinter 2014/15
Vår 2016

Vinter 2015

Vinter 2014/15

Sommer 2016

Vår 2015

Forholdet til overordnede planer
Kommunal planstrategi, vedtatt av kommunestyret 20.06.2013, fastslår at kommuneplanens
arealdel skal revideres. Planstrategien inneholder tre satsingsområder som skal ligge til
grunn for kommunens planarbeid: befolkningsutvikling, næringsutvikling og effektiv
arealdisponering.
I kommuneplanens samfunnsdel vedtatt 30.04.2015, er det satt et mål om at Ringerike skal
ha 40 000 innbyggere i 2030. Samfunnsdelen er førende for arealdelen, som setter rammer
for framtidig utvikling og utbygging i kommunen.

Juridiske forhold

Kommunen skal ha en arealdel for hele kommunen som viser sammenhengen mellom
framtidig samfunnsutvikling og arealbruk.
Arealdelen skal på høring og offentlig ettersyn på ordinær måte. Endringer etter at
planforslaget har vært på høring, kan medføre krav om nytt offentlig ettersyn. For eksempel
nye byggeområder som ikke var vist i høringsdokumentet.
Det er kommunestyret selv som skal vedta kommuneplanen. Det er ikke klagerett på
kommunestyrets vedtak om kommuneplan.
Dette iht. plan- og bygningslovens kapittel 11.

Tidligere behandlinger og vedtak
Formannskapet 12.03.2013, sak 31/13:
1. Ringerike varsler oppstart av revidering av gjeldende kommuneplan, både
samfunnsdelen og arealdelen.
2. Kommunen vedtar å legge forslag til planprogram for revisjon av kommuneplan for
Ringerike til perioden 2013-2025 ut på høring og offentlig ettersyn.
3. Det inviteres til å komme med innspill til samfunnsdelen og arealdelen, inklusive
innspill til ny visjon for Ringerike kommune.
4. I forbindelse med planarbeidet bes rådmannen komme tilbake til formannskapet med
egen sak om eventuelt behov for ekstern planleggingskapasitet.
Kommunestyret 20.06.2013, sak 76/13:
Planprogram for revisjon av kommuneplan for Ringerike kommune, datert 28.05.13,
fastsettes, iht. plan- og bygningsloven § 11-13.
Formannskapet 15.10.2013, sak 136/13:
1. Innkomne innspill til revisjon av kommuneplan tas til orientering.
2. Innspill om arealbruk grovsiles som angitt i dokumentet "Opplegg for grovsiling av
arealbruksinnspill".
3. Temaer i grovsilingen er:
- Nasjonale, regionale og kommunale mål
- By- og tettstedsutvikling, herunder nærings- og boligutvikling
- Landbruk, herunder jordvern
- Folkehelse
- Risiko- og sårbarhet
- Kulturminner
- Naturmangfold

Økonomiske forhold
Det er viktig å sikre sammenheng mellom kommuneplanens arealdel og kommunens
økonomi- og sektorplaner. I kapittel 3 i samfunnsdelen er forholdet mellom
kommuneplanens vekstmål og kommunens økonomi nærmere omtalt (se lenker).

Behov for informasjon og høringer

Det er ikke krav om å varsle grunneiere i en kommuneplanprosess. Alle som har kommet
med innspill til kommuneplanen har fått et brev med bekreftelse på mottatt innspill, samt
informasjon om den videre planprosessen. I brevet ble det informert om at kommunen ikke
vil tilskrive hver enkelt som har kommet med innspill utover dette brevet, og at hver enkelt
må følge med i Ringerikes blad og på kommunens nettside. Rådmannen legger vekt på å
holde nettsida oppdatert underveis i planprosessen.
De enkelte forslagsstillere som har kommet med arealbruksinnspill vil altså ikke bli varsla
spesielt etter formannskapets behandling av grovsilinga, eller ved høring og offentlig
ettersyn av planforslaget. Formannskapets behandling av grovsilinga blir kunngjort på
kommunens nettside og i Ringerikes blad.
Høring og offentlig ettersyn av forslag til ny arealdel blir annonsert på ordinær måte, med
annonsering på internett og i avis, samt brev til nabokommuner og aktuelle myndigheter.

Alternative løsninger
Dersom formannskapet ønsker at arealbruksinnspill skal få en annen konklusjon enn
rådmannens anbefaling, må det fremmes egne alternative vedtakspunkter om disse.
Forslag til vedtak kan for eksempel formuleres slik:
Innspill nr. X tas med videre til konsekvensutredningen/finsilingen.
Eller:
Innspill nr. X tas ikke med videre til konsekvensutredningen/finsilingen.

Rådmannens vurdering
Grovsiling
Rådmannens vurdering av de enkelte innspillene framgår av vedlagt Grovsiling av
arealbruksinnspill. Rådmannen anser at innspillene som foreslås å tas med videre fra
grovsilinga vil gi et godt grunnlag for å kunne foreslå tilstrekkelige nye utbyggingsområder i
ny arealdel. Rådmannen foreslår at 44 innspill ikke tas med videre i prosessen, mens 44
innspill skal vurderes nærmere. 11 innspill anses i hovedsak for å være avklart.
Kommunal planstrategi
Rådmannen minner om at ny kommunal planstrategi skal vedtas seinest et år etter at nytt
kommunestyre er konstituert, altså seinest høsten 2016. I planstrategien skal det blant annet
tas stilling til om gjeldende kommuneplan skal revideres eller ikke. Revisjon kan også gjøres
for deler av kommuneplanen. Endrede forutsetninger som følge av at prosessene med de
store samferdselsprosjektene har kommet lenger, kan føre til behov for å revidere
kommuneplanen for eksempel for deler av kommunen.

Vedlegg
Grovsiling av arealbruksinnspill juni 2015 (innholdsfortegnelsen er klikkbar)
1. Kart for hele kommunen med lokalisering av innspill*
2. Kart for delområder med lokalisering av innspill*
a. Nes i Ådal*
b. Hallingby*

c. Sokna*
d. Hønefoss-området med Heradsbygda, Haugsbygd og Åsa*
e. Tyristrand, Ask og Nakkerud*
3. Utbyggingspotensial for boliger i gjeldende kommuneplan, detaljert oversikt*
NB: Kart i rett målestokk er lagt ut på servicetorget.

Lenker
1.
2.
3.
4.

Planprogram for revisjon av kommuneplan, fastsatt av kommunestyret 20.06.2013
Kommunal planstrategi, vedtatt av kommunestyret 20.06.2013
Innspill til arealdel og samfunnsdel (NB – kan ta tid å laste)
Kommuneplanens samfunnsdel vedtatt 30.04.2015

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, 02.06.2015

Tore Isaksen
rådmann
Enhetsleder miljø- og arealforvaltning: Heidi Skagnæs
Leder areal- og byplankontoret: Grethe Tollefsen
Saksbehandler: Guro Skinnes

GROVSILING AV AREALBRUKSINNSPILL
VED REVISJON AV
KOMMUNEPLANENS AREALDEL
2015-2030

Juni 2015

Forord

Dette dokumentet er en grovsiling av de 99 innspillene som har kommet inn med konkrete
forslag til endringer av kommuneplanens arealdel. I tillegg har det kommet mer generelle
innspill til arealdelen, samt innspill til endringer i bestemmelsene. Disse innspillene vurderes
når forslag til plankart og bestemmelser skal utarbeides.
Ved revisjon av kommuneplanen er det lagt opp til konsekvensutredning på tre nivåer:
1. Grovsiling av alle innspill basert på kommunens målsettinger og arealstrategier.
2. Konsekvensutredning (finsiling) av foreslåtte nye byggeområder i kommuneplanen,
inkludert risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS).
3. Konsekvensutredning av planens samlede virkninger.
Areal- og byplankontoret
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1. Bakgrunn og metode
1.1 Behandling av innspill om ny arealbruk
Behandling av arealbruksinnspill tar utgangspunkt i:
•
•

Planprogram for revisjon av kommuneplan fastsatt av kommunestyret 20.06.2013.
Målsettinger og arealstrategier i kommuneplanens samfunnsdel vedtatt av
kommunestyret 30.04.2015.

Figuren til høyre viser hvordan arealbruksinnspill
skal behandles. Dette er i henhold til
planprogrammets kapittel 5.6.
Grovsilinga er en forenkla konsekvensvurdering
for alle innspill til endring av arealdelen.
Resultatet av grovsilinga legges fram for formannskapet.
Innspill som tas med videre etter grovsilinga skal
konsekvensutredes (finsiles) etter temaene i
planprogrammets kapittel 5.3.
Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) av innspillene
inngår i konsekvensutredningen.
Konsekvensutredning av innspillene er arbeidskrevende
og innebærer mer omfattende vurderinger enn det som gjøres i grovsilinga.
Med bakgrunn i konsekvensutredningen vil en del av
innspillene inngå i forslag til ny arealdel.
Forslag til ny arealdel vil også inneholde oppdateringer
i forhold til reguleringsplaner som er vedtatt eller
igangsatt etter gjeldende kommuneplan fra 2007 ble vedtatt.
I tillegg vil kommunen selv foreslå områder ut fra kjente behov
(f.eks. behov for areal til offentlige formål og resultat av temautredninger).

1.2 Forkortelser brukt i rapporten
daa
G/S
Gnr/bnr
KU
LNF
MiS
pe
ROS
V/A

Dekar. 1000 m2
Gang og sykkel
Gårds- og bruksnummer
Konsekvensutredning
Landbruks- natur og friluftsformål. Arealformål i kommuneplanen
Miljøregistreringer i skog
Personekvivalenter, belastning i generering av avløp. 1 pe = 1 person
Risiko og sårbarhet
Vann og avløp
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1.3 Grovsiling
1.3.1 Oppbygging
Grovsilinga er delt inn i kapitler ut fra geografiske områder. Områdene tar utgangspunkt i de
prioriterte områdene i samfunnsdelen: Nes i Ådal, Hallingby, Sokna, Heradsbygda, Hønefoss,
Haugsbygd og Tyristrand/Ask. Innspill i andre deler av kommunen er knytta til et av de
prioriterte områdene ut fra hva som anses naturlig ut fra geografi, skolekretser og lignende.
Hvert kapittel starter med følgende informasjon om området:
•
•
•
•
•

Oversiktskart med grunnkretser
Folketall
Infrastruktur: veg, vann, avløp, skole og barnehage
Utbyggingspotensial
Utbyggingsmønster – verdier og hensyn

Videre følger grovsiling av innspillene. Hvert innspill er presentert på en A4-side med flyfoto
av området og en mer nøyaktig angivelse av området innspillet gjelder. Flyfoto i Hønefossområdet er fra 2012, mens flyfoto i øvrige deler av kommunen er noen år eldre. Fakta er
presentert i den øverste delen av tabellen, mens vurdering etter utvalgte kriterier er presentert
under flyfotoet. Konklusjon er gitt i nederste linje i tabellen.
Vedlagt følger oversiktskart som viser innspill etter nummerering med fargekode for
konklusjon. Som bakgrunnskart brukes gjeldende kommuneplan vedtatt i 2007. Planen er
oppdatert til ny planlov. Oppdateringen innebærer kartframstillingen er annerledes enn
tidligere, og det tas høyde for at ikke alle detaljerer på plass. Dette vil bli gjennomgått.
Oversiktskartet gir en samla oversikt over dagens byggeområder, og hvor det er forslag om
nye. Noen innspill er lokalisert utenfor utsnitt for delområder, og er da vist på kartet for hele
kommunen som også følger vedlagt.
1.3.2 Konklusjoner
Konklusjonen deles i tre, som vist i tabellen nedenfor. Dette er rådmannen anbefaling om
hvilke innspill som skal tas med videre i planarbeidet og konsekvensutredes (finsiles).
Konklusjonene er ikke matematisk utregna.
Farge

Konsekvens

Konklusjon

Grønn +

Allerede avklart

Tas med videre til konsekvensutredning

Gul ?

Usikker / mulig positiv konsekvens

Tas med videre til konsekvensutredning

Rød -

Negativ konsekvens

Tas ikke med videre i
kommuneplanrevisjonen

Fargekodene er brukt i tabeller og på kart for å illustrere konklusjonene. På kart er det
imidlertid brukt svart i stedet for gul. Dette er fordi gult ikke gir nok synlighet på kartet.
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1.3.3 Kunnskapsgrunnlag og kilder
Vurderingene er basert på nasjonale, regionale og faglige databaser. Temakart på kommunens
nettside har vært mye brukt, samt temautredninger som er utarbeida i forbindelse med
kommuneplanrevisjonen. Det er i tillegg brukt faglig skjønn og lokalkunnskap. Vurderingene
baserer seg i all hovedsak på eksisterende kunnskap. Det er ikke gjennomført befaring av alle
innspillene. Behov for befaring vil vurderes i forbindelse med finsilingen. Gjeldende
kommuneplan er en viktig del av kunnskapsgrunnlaget i planprosessen. Her finnes det mye
nyttig kunnskap og mange gode intensjoner som bør bygges videre på for å oppnå mål om
befolkningsutvikling og næringsutvikling, samt en effektiv arealdisponering. Gjeldende
kommuneplan er også grunnlaget for kommunens forutsigbarhet når det gjelder arealbruk.

1.3.4 Kriterier
Kriterier for vurdering av innspill er basert på:
• Opplegg for grovsiling vedtatt av formannskapet 15.10.2013.
• Strategier for effektiv arealdisponering i kommuneplanens samfunnsdel kap.5, vedtatt
av kommunestyret 30.04.2015.
Opplegg for grovsiling er noe tilpassa etter formannskapets behandling. Det viste seg at
opplegget innebar en for grundig vurdering av hvert enkelt innspill. Opplegget er derfor noe
forenkla og konkretisert. I tillegg er det tatt inn et kriterium for behov. Temaer som ikke
vurderes i grovsilingen vil bli gjort rede for i konsekvensutredningen (finsilingen).
Tabellen nedenfor viser hvilke kriterier innspillene vurderes etter. Tabellen er delt inn etter
tema, med utdypende forklaring i midterste kolonne.
Kriterier

Begrunnelse

Lokalisering Mål: Ringerike skal ha en livskraftig vekst og utvikling av by
og lokalsamfunn.
- Lokalisering i tilknytning til Hønefoss, Heradsbygda,
Hallingby, Nes i Ådal, Sokna eller Ask/Tyristrand.
Bærekraftige utbygginger andre steder i kommunen
skal også vurderes.
- Se arealbruk og transport i sammenheng for å redusere
transportbehovet.
- Boligutvikling i gangavstand til sentrum og
tjenestetilbud.
- Boligutvikling som styrker sentrum, både i Hønefoss
og prioriterte lokalsamfunn.
- Høy kvalitet og mangfold i boligtilbud.
Infrastruktur Mål: Bygge opp under eksisterende og planlagt infrastruktur.
- Nye byggeområder skal ligge i tilknytning til
eksisterende eller planlagt infrastruktur.
- Kapasitet V/A, skole, barnehage, veg inkl. G/S.

Positive /
negative
konsekvenser

-/?/+

-/?/+
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Landskap,
natur og
kulturmiljø

Mål: Ringerike skal bevare et rikt og variert landskap, naturog kulturmiljø.
- Sikring av høyfjellsplatåene og større
sammenhengende og åpne naturområder.
- Ta vare på god matjord. Nye boligområder bør ikke
ligge på dyrka eller dyrkbar mark.
- Hindre nedbygging av strandarealer.
- En bærekraftig masseforvaltning, herunder sikre
ressurser og uttaksområder for framtidig behov samt
redusere miljø- og samfunnsbelastning. Utnytting av
eksisterende uttak skal prioriteres framfor å åpne nye
områder.

-/?/+

Kilder: Markslagskart, naturbase, grønn plakat,
kulturminnesøk, temautredningene: bynære friluftsområder
(vedtatt 2014) og jordfaglig vurdering (vedtatt våren 2015).
Aktivitet for Mål: Ringerike skal legge til rette for aktivitet for alle.
alle
- Universell utforming
- Sikring av blå/grønne strukturer
- Sammenhengende gang- og sykkelnett
- Miljøulemper (støv, støy m.m.)
- Trygg skolevei. Skyssgrense er 2 km for 1. trinn, og 4
km for 2.-10.trinn. I tillegg har elever rett på skyss
dersom skoleveien er særlig farlig eller vanskelig.
- Forbindelser til nærturområder
Behov

Vektes tungt.
Allmennhetens behov i planperioden 2015-2030.
Behov er vurdert både ut fra arealmessige og samfunnsmessige
behov. Samfunnsmessige behov og markedsmessige behov
eller sterke private ønsker om utbygging er ikke alltid
sammenfallende med hverandre.
Samfunnets behov og kommunens arealdisponering har sterk
sammenheng med samfunnsmessige kostnader til sosial og
teknisk infrastruktur.

-/?/+

Ja/Nei

Konklusjon
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1.4 Utbyggingspotensial i gjeldende kommuneplan
1.4.1 Bakgrunn for utbyggingspotensial
Gjeldende arealdel for Ringerike kommune
2007-2019 ble vedtatt 30.08.2007.
I denne planen er det fortsatt en del avsatte
byggeområder som ikke er realisert.
Videre følger en oversikt over
utbyggingspotensial i gjeldende
kommuneplan, fordelt på bolig- og
næringsformål. Opptellinga er gjort i første
halvdel av februar 2015.
Oversikten inneholder både områder som er
ferdig regulert, og områder hvor
reguleringsplan må utarbeides. Dette er angitt
i tabellene. Områdene er altså enten urealisert,
eller delvis realisert.
For næringsområder er det angitt ca antall
dekar som er urealisert.
For boligområder er det anslått et potensielt
antall nye boliger i hvert område.
Dette må tas som et omtrentlig anslag, da
antall enheter ikke alltid framgår av gjeldende planer
og at tallene hele tida vil endre seg etter hvert som områder blir bygd ut.
Erfaringsmessig viser det seg også ved regulering av områder at det ofte er mulighet for flere
enheter enn det man først hadde anslått. Det vil si at potensialet trolig er større enn det som er
vist i tabellen.
Enkelte av områdene er ikke avsatt til utbyggingsområde i gjeldende kommuneplan. Dette er
områder hvor det er vedtatt eller starta opp et reguleringsarbeid i et LNF-område etter
gjeldende kommuneplan ble vedtatt. Disse områdene er derfor politisk avklart som
utbyggingsområder, og hører derfor hjemme i oversikten.
I tillegg til potensialet som er vist i tabellene, er det også påvist et betydelig
fortettingspotensial i Hønefoss, både for bolig- og næringsformål (Rambøll 2011).
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1.4.2 Næring
Gjeldende arealdel og reguleringsplaner har et potensial for over 5000 dekar næringsareal.

*Dette er grovt avrunda tall. Næringsarealer som i stor grad er utbygd er i hovedsak ikke tatt med, selv om disse
kan ha potensial for bedre utnyttelse.

1.4.3 Bolig
I gjeldende arealdel er det avsatt områder for boligbebyggelse som kan romme over 2800
boenheter. Disse kan igjen ta i mot om lag 7450 nye innbyggere.
Tabellen nedenfor viser dagens folketall fordelt på ulike områder i Ringerike kommune.
Videre er det vist hvor stor prosentandel av Ringerikes totale befolkning hvert område
innehar. Til høyre i tabellen er utbyggingspotensial i gjeldende kommuneplan vist, både i
antall enheter og personer. Det er beregna 2,6 personer per boenhet. Tall fra SSB viser i snitt
2,15 personer per enhet i Norge.
Bakgrunnen for å bruke 2,6 personer per boenhet, er at Ringerike har en stor andel eneboliger.
I Hønefoss, Haugsbygd og Heradsbygda er andelen eneboliger på 79 %, og leilighets- og
blokkbebyggelse 2 %. Tomannsboliger og rekkehus utgjør 9 %.
Vi ser at halvparten av kommunens innbyggere bor i Hønefoss, og at det også er her
utbyggingspotensialet i gjeldende plan er størst. Det har over lang tid vært en målsetting å
satse på Hønefoss by.

Detaljert oversikt over utbyggingsområder følger vedlagt.
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1.5 Utbyggingspotensial

i ny kommuneplan

1.5.1 Mål om vekst
I ny samfunnsdeler detsattmål om 40 000innbyggerei 2030.I første4-årsperiode20152018leggesdetopptil envekstpåca.1 %. Kommunenskalbrukedenneperiodentil å legge
til rettefor enhøyerevekstviderefram mot 2030.Fra2020til 2030kandetbli enhøyere
vekstnårsamferdselsprosjektene
blir realisert.Kommunenskalplanleggefor envekstpåom
lag 2,5 % veksti denneperioden.

1.5.2 Fordeling av vekst
Samfunnsde
len inneholderogsåenføring om fordelingav vekst:
Ringerikeskalha enlivskraftig vekstog utvikling av by og lokalsamfunn.
Detteskalgjennomføresvedå planleggefor 70 % av befolkningsveksten
Hønefoss
området,og 30 % i deprioriterte lokalsamfunna
:
Haugsbygd,Heradsbygda,Hallingby, Nesi Ådal, Soknaog Ask/Tyristrand.
Denprosentvisefordelingenskalikkeværetil hinderfor bærekraftigeutbygginger
ogsåandrestederi kommunen.
1.5.3 Behov for utbyggingsområder i ny arealdel
Tabellennedenforviserenoversiktoverforholdetmellom dagensinnbyggere,
utbyggingspotensial
i gjeldendekommuneplanog framtidig behovfor utbyggingsområder
medutgangspunkti vedtattmål om vekst.
Oversiktog vurderingav behovfor utbyggingspotens
ial i forslagtil ny arealdelvil væreen
del av konsekvensutredningen.

Mål i 2030
Dagensinnbyggere(1.1.2015)
Veksti perioden2015-2030
Utbyggingspotensialgjeldendekommuneplan
Behovfor nytt utbyggingspotensial
Hønefoss
-området70 %
Øvrigeområder30 %

Antall
Antall
personer
enheter*
40000
29712
10288
3957
7452
2836
1985
851

2866
1091
764
327
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2. Grovsiling av innspill
Tabellen på de neste sidene viser en samla oversikt over alle innspillene, med rådmannens
anbefaling (rød/gul/grønn).
Videre følger selve grovsilingen av hvert enkelt innspill, sortert under følgende områder:
1. Nes i Ådal
2. Hallingby og Ådal
3. Sokna
4. Heradsbygda
5. Haugsbygd og Åsa
6. Hønefoss
7. Tyristrand, Ask og Nakkerud
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N
r Innspill
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Boliger Lunde
Boliger østsida
Valdresporten
Fritidsbebyggelse Smørhølkollen
Utmarksturisme/fiske ved Begna
Masseuttak Gravlimoen
Masseuttak Veslesetermoen
Masseuttak nord for Nes i Ådal
Masseuttak Lindelia

10 Masseuttak Veltelia

Område

Gjeldende formål

Foreslått formål

Nes i Ådal
Nes i Ådal
Nes i Ådal
Nes i Ådal
Nes i Ådal
Nes i Ådal
Nes i Ådal
Nes i Ådal
Nes i Ådal

LNF
LNF
Annet byggeområde
LNF
LNF
LNF
LNF
LNF
LNF
LNF/annen
næring/idrettsanlegg

Fritidsbebyggelse
Boligbebyggelse

Nes i Ådal

Fritidsbebyggelse
Råstoffutvinning
Råstoffutvinning
Råstoffutvinning
Råstoffutvinning

Nes i Ådal

LNF

Råstoffutvinning

Nes i Ådal
Nes i Ådal
Hallingby og Ådal
Hallingby og Ådal
Hallingby og Ådal
Hallingby og Ådal
Hallingby og Ådal

Råstoffutvinning
Råstoffutvinning
Næring
Råstoffutvinning

19
20
21
22
23

Hallingby og Ådal
Hallingby og Ådal
Hallingby og Ådal
Hallingby og Ådal
Hallingby og Ådal

LNF
LNF
LNF
LNF
LNF
Offentlig bygning
LNF
Boligområde
framtidig
LNFR
LNF
LNF
Bolig/LNF
Masseuttak
nåværende

24 Masseuttak Hallingby

Hallingby og Ådal

12
30 Område 1
40
430
30
93
23
Område A

Råstoffutvinning

11 Masseuttak Vestre Bjonevatnet sør
Masseuttak ved Storvika Vestre
12 Bjonevatnet
13 Masseuttak Gråbeinbekken
14 Utvidelse Buttingsrud Camping
15 Masseuttak Buttingsrud
16 Småbruk ved Nyhus
17 Næring Ringmoen skole
18 Hytter Langtangen Samsjøen
Boliger Samsjøveien
Hytter Bjørntjernlia
Boliger Gamle Ådalsvei 66
Boliger Gamle Ådalsvei nord
Bolig og næring Søndre Kirkemoen

Rådmannens
Areal anbefaling

Næring
Fritidsbebyggelse

Område A B og C
50100

140
12
8 LNF
8
200

Boligbebyggelse
Fritidsbebyggelse
Boligbebyggelse
Boligbebyggelse
Bolig, erverv/forretning

25
45
4
9
30

Råstoffutvinning

50

25 Masseuttak Rognerud, Vestre Ådal

Hallingby og Ådal

LNF

Råstoffutvinning

26
27
28
29
30
31
32
33
34

Sokna
Heradsbygda
Heradsbygda
Heradsbygda
Haugsbygd og Åsa
Haugsbygd og Åsa
Haugsbygd og Åsa
Haugsbygd og Åsa
Haugsbygd og Åsa

LNF
Friområde/LNF
LNF
LNF
LNF
LNF
LNF
LNF
LNF

Råstoffutvinning
Boligbebyggelse
Boligbebyggelse
Boligbebyggelse
Boligbebyggelse
Boligbebyggelse
Boligbebyggelse
Boligbebyggelse
Boligbebyggelse

Haugsbygd og Åsa
Haugsbygd og Åsa

LNF
LNF

Boligbebyggelse
Boligbebyggelse

37
38
39
40

Masseuttak Djupdalsmoen
Boliger Bålerudmarka/Oppenåsen
Boliger Helgerud vest
Boliger Kvernvollen Veme
Boliger Harehaugveien A
Boliger Harehaugveien B
Boliger Harehaugveien 58-60
Boliger Harehaugveien-Bølgenveien
Boliger Gamle Ringkollvei vest
Boliger Gamle Ringkollvei ved
Rosenhoff
Boliger Gamle Ringkollvei øst
Kårbolig Gjermundboveien/Gamle
Ringkollvei
Boliger Gjermundboveien A
Boliger Gjermundboveien B
Boliger Haug

Haugsbygd og Åsa
Haugsbygd og Åsa
Haugsbygd og Åsa
Haugsbygd og Åsa

LNF
LNF
LNF
LNF

Boligbebyggelse
Boligbebyggelse
Boligbebyggelse
Boligbebyggelse

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

Bolig Øvre Klekkenvei 18
Boliger ved Klækken Hotell
Boliger Nedre Klekken
Boliger Klekkenveien
Boliger Bergstjern
Østre Berg/Klekken økogrend
Boliger Ringkollveien
Boliger Andersløkkeveien
Boliger Ringkollveien øst for Bånntjern
Boliger Borgerenga
Boliger Putten A

Haugsbygd og Åsa
Haugsbygd og Åsa
Haugsbygd og Åsa
Haugsbygd og Åsa
Haugsbygd og Åsa
Haugsbygd og Åsa
Haugsbygd og Åsa
Haugsbygd og Åsa
Haugsbygd og Åsa
Haugsbygd og Åsa
Haugsbygd og Åsa

LNF
LNF
LNF
LNF
LNF
LNF
LNF
LNF
LNF
LNF
LNF

Boligbebyggelse
Bolig/næring
Boligbebyggelse
Boligbebyggelse
Boligbebyggelse
Boligbebyggelse
Boligbebyggelse
Boligbebyggelse
Boligbebyggelse
Boligbebyggelse
Boligbebyggelse

35
36

Avgrensning må
vurderes
60 Område C og D
6
11
10
10
46
40
8
9
9 Område A
5
4,5
5,5
70
Behandla som disp.
5 2014
59
36
40
25
40
42,5
17
115
45

16

52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

Boliger Putten B
Boliger Putten C
Boliger Sætranggata
Boliger Åsa
Masseuttak Heen Sand
Masseuttak Vågård
Næring ved jernbane Hensmoen
Næring Geiteryggen Hensmoen
Næring ved Spenncon Hensmoen
Boliger Vågård
Boliger Ulvenåsen Vågård
Boliger Sørflaten Vågård
Næring Eggemoen
Masseuttak Eggemoen
Boliger Viul
Bolig/næring Rua gård

Haugsbygd og Åsa
Haugsbygd og Åsa
Haugsbygd og Åsa
Haugsbygd og Åsa
Hønefoss
Hønefoss
Hønefoss
Hønefoss
Hønefoss
Hønefoss
Hønefoss
Hønefoss
Hønefoss
Hønefoss
Hønefoss
Hønefoss

LNF
LNF
LNF
LNF
LNF
LNF
LNF
LNF
LNF
LNF
LNF
LNF
LNF
LNF
LNF
LNF

Boligbebyggelse
Boligbebyggelse
Boligbebyggelse
Boligbebyggelse
Råstoffutvinning
Råstoffutvinning
Næring
Næring
Næring
Boligbebyggelse
Boligbebyggelse
Boligbebyggelse
Næring
Råstoffutvinning
Boligbebyggelse
Bolig/næring

68 Boliger Rundtom
69 Boliger nedre Begnamoen

Hønefoss
Hønefoss

Boligbebyggelse
Boligbebyggelse

70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

Hønefoss
Hønefoss
Hønefoss
Hønefoss
Hønefoss
Hønefoss
Hønefoss
Hønefoss
Hønefoss
Hønefoss

Industri/friområde
Erverv
Industri/friområde/
LNF/komm.tekn.
LNF
Erverv
Friområde
Friområde
LNF
LNF
LNF
Erverv
Friområde

Industri Follum
Boliger Børdalsmoen
Bolig/næring Hønengata 59
Bolig Rabba Storløkka 1
Bolig Rabba Storløkka 2
Boliger Ve
Boliger ved Veien skole
Masseuttak Kilemoen nord
Boliger Tolpinrud
Boliger Petersøya

Industri/grønnstruktur
Boligbebyggelse
Bolig/næring
Boligbebyggelse
Boligbebyggelse
Boligbebyggelse
Boligbebyggelse
Råstoffutvinning
Boligbebyggelse
Boligbebyggelse

5
305
14
10
125
400
95
40
27
34
90
38
263
480
3
Område A
Sør for
20 Hovsmarkveien
15
630
300
6
4
1
6
15
9
50

17

80
81
82
83

Hønefoss
Hønefoss
Hønefoss
Hønefoss

LNF
LNF
LNF
LNF

Boligbebyggelse
Boligbebyggelse
Boligbebyggelse
Boligbebyggelse

Tyristrand/Ask og Nakkerud
Tyristrand/Ask og Nakkerud
Tyristrand/Ask og Nakkerud
Tyristrand/Ask og Nakkerud

LNF
LNF
LNF
LNF

Boligbebyggelse
Boligbebyggelse

88
89
90
91
92
93
94
95

Boliger Tandberg
Boliger Vesteren
Boliger Trygstadveien
Boliger Trygstad
Verneverdig bygdetun Svenskerud
Nakkerud
Verneverdig nikkelverk Nakkerud
Boliger Nakkerudgata Nakkerud
Bolig Engene vei Nakkerud
Boliger Solumveien/Engene vei
Nakkerud
Boliger Nedre Fegriveien A Tyristrand
Boliger Nedre Fegriveien B Tyristrand
Boliger Hovli Tyristrand
Boliger Skjærdalen bruk Tyristrand
Boliger Justisveien Tyristrand
Boliger Kindsåsveien Tyristrand
Boliger Vælerenveien Tyristrand

Tyristrand/Ask og Nakkerud
Tyristrand/Ask og Nakkerud
Tyristrand/Ask og Nakkerud
Tyristrand/Ask og Nakkerud
Tyristrand/Ask og Nakkerud
Tyristrand/Ask og Nakkerud
Tyristrand/Ask og Nakkerud
Tyristrand/Ask og Nakkerud

96
97
98
99

Hytte Hjelleveien Ask
Boliger Ask sentrum
Masseuttak Prestmoen
Næring Styggedalskrysset

Tyristrand/Ask og Nakkerud
Tyristrand/Ask og Nakkerud
Tyristrand/Ask og Nakkerud
Tyristrand/Ask og Nakkerud

LNF
LNF
LNF
LNF
LNF
LNF
LNF
LNF
Boligområde
framtidig / LNF
LNF
LNF
LNF

84
85
86
87

Boligbebyggelse
Boligbebyggelse
Boligbebyggelse
Boligbebyggelse
Boligbebyggelse
Boligbebyggelse
Boligbebyggelse
Boligbebyggelse

Boligbebyggelse
Råstoffutvinning
Næring

415
16
59
21

17 Nord for vegen

8
13 Område B
64
20
14
8
4
40
800
60
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2.1 NES I ÅDAL

Grunnkretser

Folketall 2015

Lindelia

36

Vestre Nes

247

Østre Nes

137

Skagnes

78

Totalt

498

Ca 2 % av Ringerikes befolkning

2.1.1 Infrastruktur
Veg

Vann og avløp

•

Det er etablert g/s-veg langs E16 i sentrum (fra kirka til boliger sør
for bensinstasjonen), samt langs Fv243 Hedalsvegen fram til
omsorgssenteret.

•

Følgende gang-/sykkelvegforbindelser mangler/er etterspurt:

•

-

E16 skolen -Valdresporten.

-

E16 sørover mot avkjøring til Lundelandet.

-

Fv243 Hedalsveien.

Blir utbygd med god kapasitet innen VA, gir mulighet for større
utbygging og boligvekst.
-

•
Skole

Nytt kommunalt vannverk på vestsida - under planlegging.
Nytt kommunalt renseanlegg – under oppføring.
Privat vannverk på østsida.

Brannvannkapasitet er tilpasset enebolig/rekkehus, 20 l/s.

Nes skole
•

Kombinert 1.-10. trinn.

•

Fådelt

•

Elevtall 2014/2015: 36.

•

Kapasitet: 100 elever.

Avsatt midler til oppgradering. I kommunens handlingsprogram for 20152018 står det følgende:
Dagens barneskolefløy er dårlig og bør rives. Det må da bygges opp igjen
et tilbygg for at skolen skal ha funksjonelle og gode lokaler. Ut fra dagens
elevtall kan størrelsen på dette tilbygget reduseres i forhold til eksisterende
fløy, og det settes derfor av 12 millioner kroner for å dekke dette behovet
mot slutten av planperioden.
Barnehage

•

Nes barnehage: kommunal, 16 plasser
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2.1.2 Utbyggingspotensial
Oversikt over utbyggingspotensial i gjeldende kommuneplan fra 2007, viser at det er potensial
for om lag 84 ytterligere enheter i området.
Med utgangspunkt i 2,6 personer per enhet kan dette romme 218 innbyggere.
Noen av områdene som har vært avsatt til boligformål i gjeldende kommuneplan har
imidlertid vist seg å være vanskelig å realisere. Disse områdene bør vurderes nærmere.

2.1.3 Utbyggingsmønster – verdier og hensyn
Nes er et etablert lokalsamfunn med et relativt tettbygd sentrum, som er delt av Begna og
E16. Nes har næringsvirksomhet og boligfelt, samt mer spredt bebyggelse i områdene rundt.
Boligbebyggelsen ligger i hovedsak på mer uproduktiv mark, og har opp gjennom åra skåna
de mer produktive områdene slik at jordbruket kan driftes rasjonelt.
Nes har verdifulle jordarealer, både i form av dyrka og dyrkbar jord. Områdene rundt Nes
sentrum er i jordfaglig vurdering definert som svært viktige landbruksområder (A-område).
Det vil si at landbrukshensynet skal veies tungt, og gå foran andre viktige samfunnsinteresser.
Ingen av innspillene berører i dyrka mark direkte, men flere av innspillene er i områder med
dyrkbar jord.
Jordvernhensynet har gjennom åra kommet sterkere inn i arealplanleggingen, og det er nå en
nasjonal målsetting om å sikre og opprettholde matproduserende areal. Jordarealene er først
og fremst verdifulle på grunn av sitt produksjonspotensial, men også at de utgjør en del av
kulturlandskapet og huser en rekke kulturminner.
Av andre arealressurser nevnes vassdrag, friluftsområder, skogområder og viktige
masseforekomster.
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01 Fritidsbebyggelse Lunde, Nes i Ådal
Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Skog
LNF
Fritidsbebyggelse
12 daa
Helge Petter Waagard
302/4

Beskrivelse: Området ligger mellom E16 og Begna, rett sør for bebyggelsen i Nes.
Avstand til Begna ca 100 m, og avstand til E16 ca 230 m.

Kriterier

Begrunnelse

Lokalisering

Prioritert lokalsamfunn. Relativt nær Nes sentrum.

Infrastruktur

Planlagt nytt vannverk og renseanlegg vil gi tilstrekkelig
V/A-kapasitet. Nytt renseanlegget bygges nordøst i det
foreslåtte hytteområdet. God kapasitet i skole og barnehage.
Mangler G/S-forbindelse ca 170 m langs E16, retning Nes.
Skog av høg bonitet. Dyrkbar jord, A-område i jordfaglig
vurdering. Nærhet til fulldyrka jord kan medføre drifts- og
miljømessige konflikter.
Nærhet til elv og friluftsområder.
Gangavstand til sentrum. Utenfor gul støysone.
Nærhet til renseanlegg kan gi luktproblemer.
Det er behov for nye boligarealer på Nes, da områder avsatt
i gjeldende kommuneplan ikke har latt seg realisere.

Landskap,
natur og
kulturmiljø
Aktivitet for
alle
Behov
Konklusjon

Bør vurderes nærmere, og da avsatt til boligformål, med
bakgrunn i relativt sentral beliggenhet.
Forhold til dyrka og dyrkbar jord må vurderes.

Konsekvenser
+

?
?
Ja
?
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02 Boliger østsida, Nes i Ådal
Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Skog
Boligområde (område 1) og LNF (område 2)
Boligbebyggelse
5,5 daa (område 1) og 30 daa (område 2)
Helge Petter Waagard
302/4

Beskrivelse: Område 1 er avsatt til boligbebyggelse i gjeldende kommuneplan. Vurderingen
her omhandler derfor område 2. Område 2 ligger 200-250 m øst for E16, nær tettbebyggelsen
i Nes. Grenser mot fulldyrka jord, skog og en boligeiendom.

Kriterier

Begrunnelse

Lokalisering

Prioritert lokalsamfunn. Nær Nes sentrum.

Infrastruktur

Planlagt nytt vannverk og renseanlegg vil gi tilstrekkelig
V/A-kapasitet. God kapasitet i skole og barnehage.
Atkomst må etableres.
Skog av høg bonitet. Dyrkbar jord, A-område i jordfaglig
vurdering. Nærhet til fulldyrka jord kan medføre drifts- og
miljømessige konflikter.
Sørvestvendt skråning med gode solforhold.
Nærhet til friluftsområder. Gangavstand til sentrum, skole
og barnehage (ca. 1 km). Muligheter for sammenhengende
G/S. Utenfor gul støysone.
Det er behov for nye boligarealer på Nes, da områder avsatt
i gjeldende kommuneplan ikke har latt seg realisere.

Landskap,
natur og
kulturmiljø
Aktivitet for
alle
Behov
Konklusjon

Område 1 anbefales videreført som boligformål, ut fra
lokalisering og infrastruktur.
Område 2 anbefales ikke av hensyn til dyrkbar jord.

Konsekvenser
+
?
+

Ja
+
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03 Valdresporten, Nes i Ådal
Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Kro og motell
Annet byggeområde
Ikke angitt
Se beskrivelse
Hans Erik Sørum
305/254 og 263

Beskrivelse: Valdresporten Kro og Motell
ligger ved E16, 3 km nord for Nes sentrum.
Dette er en etablert virksomhet med planer
om videre utvikling, og det nevnes
hurtigladestasjon, videre utbygging,
opplevelser, truck-stopp og hvilested for
lastebiler. Forslagsstiller ser på
Valdresporten som et forlenga sentrum fra
Nes, og ber kommunen vurderer å legge til
rette for utvikling av infrastruktur, gang- og
sykkelveg fra Nes til Valdresporten, og
boliger for eldre og unge i området.
Forslagsstiller antar annet byggeområde
dekker virksomhetens behov. I gjeldende
kommuneplan er det avsatt i underkant av
70 daa til annet byggeområde rundt
Valdresporten. Av dette er ca. 40 daa på
forslagsstiller sin eiendom. Resten er på
naboeiendom i sør gnr/bnr 305/175, som
har en annen eier.
Kriterier

Begrunnelse

Lokalisering

Prioritert lokalsamfunn.
God lokalisering for dagens virksomhet nær E16.
Manglende G/S-forbindelse ca. 3 km i retning Nes

Infrastruktur
Landskap,
natur og
kulturmiljø
Aktivitet for
alle

Noe dyrkbar jord.

Behov

Næringsutvikling er et satsingsområde i kommuneplanen.

Konklusjon

Aktuelt formål må vurderes nærmere. Hensyn til dyrkbar
jord må vurderes.
Dagligvarehandel anbefales ikke, da dette ikke bidrar til å
styrke Nes sentrum (jf. vurdering ved forrige revisjon).

Konsekvenser
+
?

Ja
+
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04 Fritidsbebyggelse Smørhølkollen, Nes i Ådal
Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Skog og myrer
LNF
Fritidsbebyggelse
430 daa
Anders H. Holte
304/1

Beskrivelse: Foreslått område avgrenses av Gravåa i nord og Selsjøen barskogvernområde i
øst. Avstand til Begna ca 1600 m. Foreslår 20-30 hytter.

Kriterier

Begrunnelse

Lokalisering

Nordøst for Nes sentrum 5-600 moh, i et område uten annen
fritidsbebyggelse av betydning. Prioritert lokalsamfunn.

?

Infrastruktur

Eksisterende skogsbilveg til området.

?

Landskap,
natur og
kulturmiljø
Aktivitet for
alle
Behov

Skog av låg bonitet, samt noe middels kvalitet, uproduktiv
skog og myr. Forslaget innebærer inngrep i et relativt
uberørt område.

-

Konklusjon

Tilstrekkelig områder avsatt til fritidsbebyggelse i
Ådalsfjella. Ny reguleringsplan for Veltelia er under arbeid.
Anbefales ikke pga. behov.

Konsekvenser

Nei
-

25

05 Utmarksturisme/fiske ved Begna, Nes i Ådal
Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Skog og delvis gjengrodd dyrka innmark. Jakt og friluftsområde.
LNF
Må vurderes nærmere
30 daa
Anders H. Holte
304/1

Beskrivelse: Foreslår 1-4 utleiehytter, båthus og brygge for å legge til rette for
utmarksturisme og fiske.

Kriterier

Begrunnelse

Lokalisering

Nord for Nes, ved Begna, med Valdresporten på motsatt
side. Prioritert lokalsamfunn.
Ca 200 m til nærmeste eksisterende vei. Atkomst må
opparbeides.
Automatisk freda gravminner sør i området.
Nærhet til Begna må utredes. Dyrkbar jord.

Infrastruktur
Landskap,
natur og
kulturmiljø
Aktivitet for
alle
Behov
Konklusjon

Nærhet til elv og friluftsområder. Muligheter for aktiviteter
for både lokalsamfunn og besøkende.
Tilrettelegging for utmarksturisme/fiske er positivt for
lokalsamfunnet og næringslivet.
Bør vurderes nærmere.

Konsekvenser
+
?
+
Ja
?
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06 Masseuttak Gravlimoen, Nes i Ådal
Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Skog og masseuttak med sporadisk drift siden 1960-tallet.
LNF
Råstoffutvinning
93 daa
Anders H. Holte
304/1

Beskrivelse: Foreslår masseuttak for knusing, til eget bruk og salg i nærområdet.
Det antydes 3-5000 m3 årlig.

Kriterier

Begrunnelse

Lokalisering

Nord for Nes sentrum, øst for Begna. Ca 3 km fra E16.

?

Infrastruktur

Nær eksisterende vegnett. Privat veg til området, med
avkjøring fra Østsideveien som er kommunal.

?

Landskap,
natur og
kulturmiljø
Aktivitet for
alle
Behov
Konklusjon

Skog av høg og middels bonitet. Dyrkbar jord.
Nærhet til bekk. Allerede åpna uttak prioriteres framfor
etablering av nye uttak.
Østsideveien er skoleveg uten G/S, med flere boliger langs
veien. Nærmeste bolig fra eksisterende uttaksområde er ca
100 m i nord. Flere boliger videre nordover.
Behov for uttak som kan dekke lokalt behov. Gravlimoen er
registrert som viktig sand- og grusforekomst av NGU.
Bør vurderes nærmere. ROS, forhold til omgivelser og
avgrensning må vurderes nærmere. Foreslått avgrensning
samsvarer ikke med NGUs avgrensning av forekomsten.

Konsekvenser

?
Noe
?
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07 Masseuttak Veslesetermoen, Nes i Ådal
Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Skog og tidligere uttaksområde.
LNF
Råstoffutvinning
23 daa
Dag Erik Henaug
305/3, 43

Beskrivelse: I deler av området er det tidligere tatt ut stein for knusing til bruk på bl.a. E16 og
egne skogsveier. Området er foreslått omdisponert til råstoffutvinning, i form av pukkverk.

Kriterier

Begrunnelse

Lokalisering

Nord for Fv243 Hedalsveien, ca 5 km fra Nes sentrum.

?

Infrastruktur

Adkomst via Fv243 Hedalsvegen og videre ca 2 km på
skogsbilveg.
Skog av middels bonitet, områdene rundt høg bonitet.
Bekk i området, og elv ca 400 m fra. Allerede åpna uttak
prioriteres framfor etablering av nye uttak.
Adkomstvegen fra Fv243 går gjennom tunet på et
gårdsbruk, og har et fritidsbygg tett ved vegen. Fv243 er
skoleveg uten G/S, og elever får derfor skoleskyss.
Flere bolighus langs Fv243.
Behov for uttak som kan dekke lokalt behov. Området er
ikke registrert i NGUs oversikt over sand- og grusressurser.
Dersom masser skal selges og transporteres ut av området
medfører det tungtrafikk nær boliger og på skoleveg uten
G/S. Med bakgrunn i dette og avstand til E16 anbefales det
ikke kommersielt masseuttak her. Det kan være en
hensiktsmessig lokalisering for uttak til drift og vedlikehold
av skogsbilvegnettet. Forslagsstiller kan evt. søke om dette
etter landbruksvegforskrifta.

?

Landskap,
natur og
kulturmiljø
Aktivitet for
alle
Behov
Konklusjon

Konsekvenser

?

Noe

-
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08 Masseuttak nord for Nes i Ådal
Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Tidligere masseuttak og skog (se beskrivelse)
LNF
Råstoffutvinning
Avgrensning ikke angitt
Jesper B. Henriksen
305/1

Beskrivelse: Forslagsstiller foreslår 4 områder
til uttak av masser.
A Jonsrud: Forslagsstiller opplyser at det har
vært drevet grusuttak her siden tidlig på 1900tallet.
B Steintakhaugen,C Olasvingen og
D Posthaugen består av skog, og er foreslått
omdisponert for uttak av stein og pukk for
salg og eget bruk. Disse 3 områdene er
alternative i forhold til hverandre.

Kriterier

Begrunnelse

Lokalisering

Områdene ligger nord for Nes i Ådal, vest for E16.

Infrastruktur

A har adkomst direkte fra E16.
B ligger nær E16. Adkomst må etableres.
C ligger i tilknytning til eksisterende skogsbilvegnett med
forbindelse både til E16 og Fv243 Hedalsveien.
D ligger nær E16. Adkomst må etableres. Kommunen
planlegger vannverk ved idrettsplassen i sør.
Reguleringsplan er under arbeid, og forprosjektet viser
behov for å etablere klausuleringssoner med ulike
restriksjoner. Disse sonene berører alternativ D.
A Der det ikke er tatt ut masser er det skog av høg bonitet.
B, C og D har skog av høg, middels og låg bonitet.
C er delvis innenfor verneplan for vassdrag.
D har registrert et arkeologisk kulturminne, ikke freda.
Allerede åpna uttak prioriteres framfor etablering av nye.

Landskap,
natur og
kulturmiljø

Konsekvenser
?

?

?
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Aktivitet for
alle

Behov
Konklusjon

A Nærmeste bolighus er nord for E16 ca 130 m fra området.
Flere bolighus mellom 3-500 m fra området.
B Flere bolighus på motsatt side av E16,100-200 m avstand
avhengig av hvordan evt. uttak avgrenses.
C Nærmeste bebyggelse er Aurtjernseter ca 700 m nord.
D Avstand til bolighus avhenger av hvordan evt. uttak
avgrenses. Flere boliger langs E16, på begge sider.
Idrettsanlegg i sør og lysløype rundt "Posthaugen".
Behov for uttak som kan dekke lokalt behov.
A og B er en del av en viktig sand- og grusforekomst i
NGUs registrering. C og D er ikke registrert hos NGU.
A bør vurderes nærmere ut fra beliggenhet med tilknytning
til E16, samt at dette er et uttak som allerede er åpna.
B anbefales ikke pga. av nærhet til bolig.
C kan være en hensiktsmessig lokalisering for uttak til drift
og vedlikehold av skogsbilvegnettet. Forslagsstiller kan evt.
søke om dette etter landbruksvegforskrifta.
D anbefales ikke av hensyn til framtidig vannverk,
eksisterende idrettsanlegg og nærhet til boliger.

-

Noe
?

30

09 Masseuttak Lindelia, Nes i Ådal
Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Masseuttak og skog
LNF
Råstoffutvinning
Avgrensning ikke angitt
Anders O. Holte
307/1

Beskrivelse: Forslagsstiller antyder et årlig uttak på 1500 m3. Det er uttak i drift her i dag, i
liten skala til lokalt bruk.

Kriterier

Begrunnelse

Lokalisering

Lindelia, ved Fv243 Hedalsveien, ca 1 mil fra Nes.

?

Infrastruktur

Adkomst direkte fra Fv243 Hedalsvegen.

+

Landskap,
natur og
kulturmiljø

Skog av høg bonitet, skog i selve bruddområdet er tatt ut.
Allerede åpna uttak prioriteres framfor etablering av nye
uttak.

?

Aktivitet for
alle
Behov

Fv243 er skoleveg uten G/S, og elever får derfor skoleskyss.
Flere bolighus langs Fv243.
Behov for uttak som kan dekke lokalt behov. Området er
ikke registrert i NGUs oversikt over sand- og grusressurser.
Kan være en hensiktsmessig lokalisering for uttak til drift
og vedlikehold av lokalt skogsbilvegnett. Forslagsstiller kan
evt. søke om dette etter landbruksvegforskrifta.

Konklusjon

Konsekvenser

Noe
-
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10 Masseuttak Veltelia, Nes i Ådal
Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Skog og tidligere uttaksområde
LNF, annen næringsvirksomhet og idrettsanlegg
Råstoffutvinning
Ikke angitt
Brynjulf Holte
305/5

Beskrivelse:
Forslag om 4 områder til
masseuttak for salg,
vedlikehold på
skogsbilveger og
hyttebygging i området.
Veltelia har 49 regulerte
tomter, og planlegges
utvida med 50 nye.
Forslagsstiller opplyser at
område A har tillatelse til
uttak av stein for knusing
for vedlikehold av
skogsbilveger (2007).

Kriterier

Begrunnelse

Lokalisering God lokalisering mht. transportavstand til lokalt behov.
Veltelia ligger sør for Sperillens innløp. A er i tilknytning til
hyttefeltet, kommunedelplan for Ådalsfjella legger opp til
alpinanlegg/skitrekk med servicebygg her. Området der det er
tatt ut masser ligger i formål for idrettsanlegg og LNF.
Infrastruktur Atkomst via Fv243 Hedalsveien, over Fossholm bru og på
skogsbilveg. Områdene ligger langs skogsbilveger.
Landskap,
Skog av låg, middels og høg bonitet. Utvikling og vedlikehold
natur og
av skogsbilvegnettet i området er viktig for skogsdrifta.
kulturmiljø Allerede åpna uttak prioriteres framfor etablering av nye uttak.
Aktivitet for Etablert hytteområde med tilhørende friluftsliv.
alle
A er spesielt nær hytter. Fv243 er skoleveg uten G/S, og elever
får derfor skoleskyss. Flere boliger langs Fv243.
Behov
Behov for uttak som kan dekke lokalt behov. Områdene er
ikke registrert i NGUs oversikt over sand- og grusressurser.
Konklusjon Kommunedelplan for Ådalsfjella er ikke en del av
kommuneplanrevisjonen. Innspillet gjelder imidlertid ikke
hyttebygging direkte, men uttak av masser, og tas derfor til
vurdering. A B og C anbefales vurdert pga. nærhet til
hytteutbyggingsområde. D kan være aktuell for uttak til drift
og vedlikehold av lokalt skogsbilvegnett. Forslagsstiller kan
evt. søke om dette etter landbruksvegforskrifta.

Konsekvenser

+
?
?
?
Ja

?

32

11 Masseuttak Vestre Bjonevatnet sør, Ådal
Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Skog og masseuttak
LNF
Råstoffutvinning
50-100 daa
Gunnar Skredshol
290/3 teig 1

Beskrivelse: Foreslår masseuttak for masser til eget bruk og nærliggende eiendommer.
Forslagsstiller opplyser at det er eksisterende masseuttak her i dag.

Kriterier

Begrunnelse

Lokalisering

Sør for Vestre Bjonevatnet. Atkomst ved å ta av fra E16 til
Fv184 Vassendveien, og sørover på Skagnesseterveien, eller
ved å ta av fra E16 ved gamle Skagnes skole og på
skogsbilveg. Begge alternativene er 5-6 km fra E16.
I direkte tilknytning til eksisterende vegnett.

Infrastruktur
Landskap,
natur og
kulturmiljø
Aktivitet for
alle
Behov
Konklusjon

Skog av høg bonitet, skog i selve bruddområdet er tatt ut.
Allerede åpna uttak prioriteres framfor etablering av nye
uttak. Det er registrert noen MIS-figurer i området rundt,
men ingen i umiddelbar nærhet til området.
Behov for uttak som kan dekke lokalt behov. Området er
ikke registrert i NGUs oversikt over sand- og grusressurser.
Kan være en hensiktsmessig lokalisering for uttak til drift
og vedlikehold av lokalt skogsbilvegnett. Forslagsstiller kan
evt. søke om dette etter landbruksvegforskrifta.

Konsekvenser
?
+

?

Noe
-
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12 Masseuttak Storvika Vestre Bjonevatnet, Ådal
Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Hogstflate i følge forslagsstiller
LNF
Råstoffutvinning
Avgrensning ikke angitt
Anne Holte Brørby
302/1

Beskrivelse: Området er foreslått omdisponert til råstoffutvinning, i form av sprenging og
knusing av fjell. Forslagsstiller opplyser at planlagt uttak er inntil 10 000 m3, både for eget
bruk og salg.

Kriterier

Begrunnelse

Lokalisering

Området ligger ved Storvika ved Vestre Bjonevatnet.
Atkomst fra E16 til Fv184 Vassendveien og 3-4 km videre.

Infrastruktur
Landskap,
natur og
kulturmiljø
Aktivitet for
alle
Behov
Konklusjon

Fv184 Vassendveien passerer området. Adkomst må
etableres.
Skog av høg og middels bonitet.
Nærhet til vann. Allerede åpna uttak prioriteres framfor
etablering av nye uttak.
Nærmeste bolig er ca 500 og 900 m fra området.
Flere hytter på motsatt side av vannet, ca 900 m fra.
I følge forslagsstiller er området ikke nytta til friluftsliv.
Behov for uttak som kan dekke lokalt behov. Området er
ikke registrert i NGUs oversikt over sand- og grusressurser.
Kan være en hensiktsmessig lokalisering for uttak til drift
og vedlikehold av lokalt skogsbilvegnett. Forslagsstiller kan
evt. søke om dette etter landbruksvegforskrifta.

Konsekvenser
?
?
?
Noe
-
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13 Masseuttak Gråbeinbekken, Ådal
Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Skog
LNF
Råstoffutvinning
Avgrensning ikke angitt
Anne Holte Brørby
302/1

Beskrivelse: Området er foreslått omdisponert til råstoffutvinning, i form av sprenging og
knusing av fjell. Forslagsstiller opplyser at planlagt uttak er inntil 10 000 m3, både for eget
bruk og salg.

Kriterier

Begrunnelse

Lokalisering

Området ligger i Ådal, nord for E16, 4-5 km sørøst for Nes.

?

Infrastruktur

Nær eksisterende vegnett. Atkomst til et evt. uttak må
etableres via skogsbilvegen med utkjøring på E16.
Skog av høg bonitet. Av hensyn til naturmangfold og
landskap prioriteres det å utnytte allerede åpna områder,
framfor å starte uttak i nye områder.
Nærmeste bolighus er ca 700 m fra området.
I følge forslagsstiller er området ikke nytta til friluftsliv.
Behov for uttak som kan dekke lokalt behov. Området er
ikke registrert i NGUs oversikt over sand- og grusressurser.
Kan være en hensiktsmessig lokalisering for uttak til drift
og vedlikehold av lokalt skogsbilvegnett. Forslagsstiller kan
evt. søke om dette etter landbruksvegforskrifta.

?

Landskap,
natur og
kulturmiljø
Aktivitet for
alle
Behov
Konklusjon

Konsekvenser

?
Noe
-
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2.2 HALLINGBYOG ÅDAL

Grunnkretser

Folketall2015

Viker

154

Nyhus

105

Flaskerud

210

Somdalen

206

Skollerud

273

Hallingby

1092

Semmen

184

Hen*

448

Totalt

2672

Ca9 % av Ringerikesbefolkning
*Innspill i Hengrunnkretser behandlai kapittel2.5 Hønefossslik at innspill i området
Hensmoenblir setti sammenheng.
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2.2.1 Infrastruktur
Veg

•
•
•

•

Vann og avløp

Skole

Barnehage

Gravplass

Det er etablert G/S-veg i sentrum ved skole og butikk.
Undergang under E16.
Følgende gang-/sykkelvegforbindelser mangler/er etterspurt:
- Gamle Ådalsvei
- E16 fra bensinstasjonen til bussholdeplass
- E16 Hallingby-Skårflågan
- Hval bru
- Fv172 fra skolen, både nord- og sørover fra Skollerud.
Gjeldende kommuneplan viser aktuell korridor for ny veg utenfor
Hallingby sentrum, nord for Hvalsbruveien. Korridoren er uten
rettsvirkning. Kommunen har tidligere foreslått å fjerne korridoren
fra kommuneplanen, men Statens Vegvesen ønsket ikke dette.
Vegløsning må vurderes nærmere i kommuneplanen.

•

Byggestopp på grunn av sprengt kapasitet på renseanlegget.
Hallingby renseanlegg skal overføres til Monserud renseanlegg når
dette står ferdig i 2018.

•

I mellomtida søkes det om ny utslippstillatelse for å kunne ta i mot
100 pe. ekstra. Det er satt av 200 000-300 000 kr for å kunne
utbedre renseanlegget.

•

Kapasitet på vann er OK.

•

Brannvannkapasitet er tilpasset enebolig/rekkehus, 20 l/s, men vil
ikke kunne klare 50 l/s (krav til næringsbygg) pga. for lite
høydebasseng.

Hallingby skole
•
•
•
•

Kombinert 1.-10. trinn.
Fulldelt
Elevtall 2014/2015: 294
Kapasitet: 350

•
•
•

Bondeheimen familiebarnehage: privat, 10 plasser
Hallingby barnehage: kommunal, 80 plasser
Hundremeterskogen familiebarnehage: privat, 6 plasser

Hval kirkegård
•

Stort behov for nye urnegraver

•

Aktuelt utvidelsesområde: mot sør, gnr/bnr 273/45.

•

Ved utvidelse og etablering av nye gravfelt bør det vurderes om det
er behov for å sette av areal til et muslimsk gravfelt.
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2.2.2 Utbyggingspotensial
Oversikt over utbyggingspotensial i gjeldende kommuneplan fra 2007, viser at det er potensial
for om lag 66 ytterligere enheter i området.
Med utgangspunkt i 2,6 personer per enhet kan dette romme 172 innbyggere.
2.2.3 Utbyggingsmønster – verdier og hensyn
Hallingby er et etablert lokalsamfunn med et tettbygd sentrum med næringsvirksomhet og
boligfelt av eldre og nyere dato. I Ådal er bebyggelsen mer spredtbygd, med noe mer
konsentrert bebyggelse for eksempel ved Ringmoen. Boligbebyggelsen ligger i hovedsak på
mer uproduktiv mark, og har opp gjennom åra skåna de mer produktive områdene slik at
jordbruket kan driftes rasjonelt.
Området har verdifulle jordarealer, både i form av dyrka og dyrkbar jord. Områdene på begge
sider av Ådalselva fra Hensmoen og nordover til Somdalen er i jordfaglig vurdering definert
som svært viktige landbruksområder (A-område). Det vil si at landbrukshensynet skal veies
tungt, og gå foran andre viktige samfunnsinteresser. Noen av innspillene i dette området
berører mindre områder med fulldyrka eller dyrkbar jord.
Jordvernhensynet har gjennom åra kommet sterkere inn i arealplanleggingen, og det er nå en
nasjonal målsetting om å sikre og opprettholde matproduserende areal. Jordarealene er først
og fremst verdifulle på grunn av sitt produksjonspotensial, men også at de utgjør en del av
kulturlandskapet og huser en rekke kulturminner.
Av andre arealressurser nevnes vassdrag, friluftsområder, skogområder og viktige
masseforekomster.
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14 Utvidelse Buttingsrud Camping, Ådal
Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Skog og dyrka mark
LNF
Næring
140 daa
Trond Helge og Kristine Buttingsrud
285/1

Beskrivelse: Forslagsstiller ønsker å utvide dagens virksomhet til motsatt side av E16.
Bakgrunnen er bl.a. at dagens camping er sårbar for flom.
Området ønskes omdisponert til næring, i form av kro/motell, camping og fyrhus.

Kriterier

Begrunnelse

Lokalisering

Området ligger ved E16 og Buttingsrud camping i Ådal.

Infrastruktur

Nær E16 og kollektivtilbud. Ikke G/S-veg langs E16.
Ikke kommunalt V/A-anlegg i området. Dagens camping
har lokal avløpsløsning. Ved utvidelse må framtidig løsning
ha nok kapasitet.
Skog av høg bonitet. Deler av området er fulldyrka jord (ca
13 daa). Det er uklart hvordan denne delen av området er
tenkt utnytta.
Nærhet til friluftsområder og Sperillen.
Trafikksikkerhet, forurensning, støy og støv må utredes.
Dagens virksomhet har behov ut fra etterspørsel og at
området er flomutsatt. Økt verdiskaping og produktivitet er
et mål i kommuneplanen, og flere arbeidsplasser i
besøksnæringene er en av strategiene for dette.
Næringsutvikling er et satsingsområde i kommuneplanen,
og innspillet bør vurderes nærmere.

Landskap,
natur og
kulturmiljø
Aktivitet for
alle
Behov

Konklusjon

Konsekvenser

?
?
?
Ja

?
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15 Masseuttak Buttingsrud, Ådal
Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Tidligere uttaksområde, omgitt av skog
LNF
Råstoffutvinning
12 daa
Trond Helge og Kristine Buttingsrud
285/1

Beskrivelse: Det har tidligere vært tatt ut pukk og vegmasser i området. Pil viser aktuelt
område. Forslagsstiller ønsker å utvide uttaket sørover. Bakgrunnen er å få kort transport av
masser, til bruk på lokale landbruksveier og egen utbygging ved Buttingsrud Camping.

Kriterier

Begrunnelse

Lokalisering

Området ligger øst for E16 ved Buttingsrud (1 km luftlinje).

Infrastruktur

Adkomst fra E16 og videre ca. 3 km på skogsbilveg.

Landskap,
natur og
kulturmiljø

Skog av middels og låg bonitet. Skog i selve bruddområdet
er tatt ut. Av hensyn til naturmangfold og landskap er det
positivt å utnytte allerede åpna områder, framfor å starte
uttak i nye områder.
2 hytter langs atkomstvegen.
Trafikksikkerhet, forurensning, støy og støv må utredes.
Behov for uttak som kan dekke lokalt behov. Området er
ikke registrert i NGUs oversikt over sand- og grusressurser.
Kan være en hensiktsmessig lokalisering for uttak til drift
og vedlikehold av lokalt skogsbilvegnett. Forslagsstiller kan
evt. søke om dette etter landbruksvegforskrifta.

Aktivitet for
alle
Behov
Konklusjon

Konsekvenser
?
?
?
Noe
-
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16 Småbruk ved Nyhus, Ådal
Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Småbruk
LNF
Ikke angitt
8 daa
Andrè Berg og Olaug Hopmo
284/71 og 36

Beskrivelse: Forslagsstiller ønsker å utvikle eget småbruk og vurderer bl.a. økologisk
dyrking, juletrær, enkelt dyrehold, snekkerverksted og noe besøksnæring. Eiendommen har
strandsone mot Sperillen, fiskerett, skog og er bebygd med enebolig, 2 uthus og et fjøs.

Kriterier

Begrunnelse

Lokalisering

Ved E16 i Ådalen.

Infrastruktur

Nær E16 og kollektivtilbud.
Ikke kommunalt V/A-anlegg i området.
Skog av høg bonitet, anna jorddekt fastmark og noe
fulldyrka jord (i underkant av 1 daa).

Landskap,
natur og
kulturmiljø
Aktivitet for
alle
Behov
Konklusjon

Nærhet til friluftsområder og Sperillen. Flom,
trafikksikkerhet og støy er aktuelt her. Størsteparten av
eiendommen ligger innenfor rød og gul støysone.
Innspillet vurderes i utgangspunktet positivt, men det anses
ikke som nødvendig å gjøre endringer i arealdelen som
følge av innspillet.
LNF-formål anbefales videreført. Foreslått utvikling er i
hovedsak i tråd med LNF. Enkelte av tiltakene som nevnes
krever egne søknadsprosesser (f.eks. søknad om brygge).
Forslagsstiller har også flere generelle innspill til
kommuneplanens bestemmelser. Dette tas med i det videre
planarbeidet og behandles ikke i grovsilinga.

Konsekvenser
?
?
?
Nei

+
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17 Næring, Ringmoen skole
Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Nedlagt skole med uteområder, næringslokaler
Offentlig bygning
Næring
8 daa
Vikerfjell Eiendom AS
282/34

Beskrivelse: Det er gitt dispensasjon til næringslokaler på eiendommen. Forslagsstiller
beskriver ønsket arealbruk slik: Kontorer, salg og service av utstyr, lokalmat og forbruksvarer
knytta til Vikerfjell. Ønsker også å ha mulighet for å ha midlertidig visningshytte.

Kriterier

Begrunnelse

Lokalisering

Sentral beliggenhet ift. E16 og adkomst til Ådalsfjella via
fv. 172.
Eksisterende infrastruktur. Nytt avløpsanlegg.
Det jobbes med avtale om kostnadsfordeling for realisering
av nytt kryss mot E16 (ifm. hytteutbygging i Ådalsfjella).

+

Næringsutvikling er et satsingsområde i kommuneplanen.
Positivt med ny virksomhet i nedlagte lokaler.
Aktuelt formål bør vurderes nærmere i tråd med dagens
virksomhet, og i sammenheng med øvrig område avsatt til
offentlig bygning.

Ja

Infrastruktur
Landskap,
natur og
kulturmiljø
Aktivitet for
alle
Behov
Konklusjon

Konsekvenser

+

+
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18 Hytter Langtangen, Samsjøen
Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Hytteområde
LNF
Fritidsbebyggelse
Hele tangen er noe over 200 daa
Peter Lie
282/1

Beskrivelse: Det er i dag 30 bebygde og 3 ubebygde fritidseiendommer på Langtangen.
Forslagsstiller ønsker å skille ut ytterligere 2 tomter for fritidsbebyggelse mellom eksisterende
bebyggelse og Samsjøveien. Området er allerede utbygd, og bærer preg av relativt
konsentrert fritidsbebyggelse.

Kriterier

Begrunnelse

Lokalisering

Langtangen ligger nordvest i Samsjøen.

Infrastruktur

Ikke kommunalt V/A-anlegg eller strøm i området.
Privat veg.
Skog av låg og middels bonitet.
Registrerte rødlistarter i området ved Samsjøen, men ingen
registreringer innenfor avgrensningen.
Nærhet til friluftsområder og Samsjøen.

Landskap,
natur og
kulturmiljø
Aktivitet for
alle
Behov
Konklusjon

Ikke behov for nye tomter. Tilstrekkelig områder avsatt til
fritidsbebyggelse i Ådalsfjella.
Uavhengig av evt. nye tomter bør det vurderes nærmere
hvilket arealformål Langtangen bør ha i kommuneplanen.
Gjeldende formål er LNF, som i utgangspunktet har
byggeforbud. Byggesaker i området må derfor behandles
som dispensasjonssaker.

Konsekvenser
?
?
+
Nei

?
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19 Boliger Samsjøveien, Ådal
Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Avslutta uttaksområde, delvis gjenvokst med furu
Boligområde framtidig
Boligbebyggelse
25-30 daa
Johan Aslaksrud
275/4

Beskrivelse: Arealet er avsatt til bolig i gjeldende kommuneplan, og forslagsstiller ønsker å
holde muligheten åpen for framtidig utnyttelse av området.

Kriterier

Begrunnelse

Lokalisering

Ca 5 km nord for Hallingby, i tilknytning til eksisterende
bebyggelse, men utenfor den konsentrerte bebyggelsen på
Hallingby.
Atkomst fra E16 via Samsjøveien (kommunal). Ca 5 km til
Hallingby med skole og annet tjenestetilbud. Nærhet til
kollektivforbindelse. Ikke G/S-veg. Ikke kommunalt V/Aanlegg i området. Omkringliggende boliger har private
løsninger.
Anna jorddekt fastmark. Gammelt masseuttak, og området
har ingen landbruksmessig verdi. Utvikling av området kan
være positivt for landskapsbildet.
Nærhet til friluftsområder, Ådalselva og Samsjøen.
Nær E16 men utenfor registrerte støysoner. Støyforhold må
utredes nærmere ved en eventuell regulering av området.
Området har vært avsatt til boliger i kommuneplanens
arealdel i lang tid. I og med at området ikke har blitt utbygd
kan det tyde på at det ikke er behov/marked for boliger her.
Området anbefales videreført som boligområde.
Dersom området ikke blir regulert, bør tilbakeføring til
LNF-formål vurderes i en senere kommuneplanrevisjon.

Infrastruktur

Landskap,
natur og
kulturmiljø
Aktivitet for
alle
Behov
Konklusjon

Konsekvenser
-

-

+
+
?
+

44

20 Hytter Bjørntjernlia, Ådalsfjella
Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Hytteområde
LNFR og fritidsbebyggelse – Kommunedelplan for Ådalsfjella
Fritidsbebyggelse
45 daa
Asle Oppen
278/2

Beskrivelse: Bjørntjernlia er utbygd med fritidsbebyggelse, og forslagsstiller ønsker en
høyere utnyttelse av det regulerte området med inntil 25 nye tomter. Bakgrunnen er å få et
bedre grunnlag for å utvikle tilbud/infrastruktur. Områdene som foreslås for nye tomter er i
hovedsak LNFR.

Kriterier

Begrunnelse

Lokalisering

Bjørntjernlia er et etablert hytteområde i
Ådalsfjella/Vikerfjell sør.
Privat infrastruktur i området (adkomstveier og strøm).
Ingen kommunal infrastruktur.
Uproduktiv skog og skog av låg bonitet, samt noe myr.

Infrastruktur
Landskap,
natur og
kulturmiljø
Aktivitet for
alle
Behov
Konklusjon

Nærhet til friluftsområder og vann. Tilrettelagte stier og
skiløyper, og det jobbes med etablering av sykkelstier.
Kommunedelplan for Ådalsfjella har et stort antall
urealiserte hyttetomter.
Kommunedelplan for Ådalfjella er ikke en del av denne
revisjonen, jf. planstrategi og planprogram.

Konsekvenser

Nei
-
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21 Boliger Gamle Ådalsvei 66, Hallingby
Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Ubebygd, skog
LNF
Boligbebyggelse
4 daa
Gamle Ådalsvei 66 AS v/ Stig Andre Meyer og Nils Olav Sætheren
274/84 og 98

Beskrivelse: Deler av gnr/bnr 274/84 er avsatt til boligformål, og det foreslås nå at en større
del av eiendommen avsettes til bolig. Foreslått avgrensning følger skråning mot vest.

Kriterier

Begrunnelse

Lokalisering

Prioritert lokalsamfunn.
Del av et større sammenhengende boligområde.
V/A-anlegg i Gamle Ådalsvei.
Gamle Ådalsvei er kommunal vei, og mangler G/S-veg.
Skog av høg bonitet, og fulldyrka jord vest for området.
Buffersone mot jordbruksareal bør opprettholdes.

Infrastruktur
Landskap,
natur og
kulturmiljø
Aktivitet for
alle

Nærhet til friluftsområder og elv. Gangavstand til skole (ca.
1 km), barnehage, diverse tjenestetilbud og kollektiv.
Utenfor registrerte støysoner, ca 200 m til E16.

Behov
Konklusjon

Konsekvenser
+
?
?
+
Noe

Bør vurderes nærmere. Buffer mot jordbruksareal og G/Sforbindelse må sikres.

?
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22 Boliger Gamle Ådalsvei nord, Hallingby
Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Ubebygd, skog
LNF
Boligbebyggelse
9 daa
Gudbrand Bergsund
274/2

Beskrivelse: Området består i dag av skog, og grenser mot fulldyrka jord og boliger.

Kriterier

Begrunnelse

Lokalisering

Prioritert lokalsamfunn. Området ligger ved for Gamle
Ådalsvei, nord for eksisterende boligområde på Hallingby.
V/A-anlegg i Gamle Ådalsvei og i sløyfa Røsslyngveien.
Gamle Ådalsvei er kommunal vei, og mangler G/S-veg.

Infrastruktur
Landskap,
natur og
kulturmiljø
Aktivitet for
alle

Skog av høg bonitet, og fulldyrka jord vest for området.
Dyrkbar jord (ca 4,5 daa). Det bør opprettholdes en
buffersone mot jordbruksarealet. Elv nord for området.
Nærhet til friluftsområder og elv. Gangavstand til skole (ca.
1,5 km), barnehage, diverse tjenestetilbud og kollektiv.
Gode solforhold.

Behov
Konklusjon

Konsekvenser
+
?
+
Noe

Den delen av innspillet som ligger sørvest for vei til gnr/bnr
274/7 bør vurderes nærmere. Området i nord strekker
tettstedet langs Gamle Ådalsvei, og ligger nær elv.
Buffer mot jordbruksareal og G/S-forbindelse må sikres.

?
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23 Bolig og næring Søndre Kirkemoen, Hallingby
Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Ubebygd, skog
Bolig framtidig og LNF
Bolig/erverv/forretning
30 daa
Anna Heen og Mari Heen
274/148, 274/146, 274/5/1

Kriterier

Begrunnelse

Lokalisering

Prioritert lokalsamfunn. Området ligger mellom Gamle
Ådalsvei og E16, i tilknytning til et større sammenhengende
boligområde.
V/A-anlegg i Gamle Ådalsvei. E16 og Gamle Ådalsvei
(kommunal) og mangler G/S-veg.

Infrastruktur
Landskap,
natur og
kulturmiljø
Aktivitet for
alle
Behov

Konklusjon

Skog av høg bonitet. Skogen fungerer som en buffer mellom
E16 og boliger langs Gamle Ådalsvei.
Nærhet til friluftsområder og elv. Gangavstand til skole,
barnehage, diverse tjenestetilbud og kollektiv. Deler av
området er innenfor rød støysone, mens en større del er
innenfor gul sone. Støy må utredes.
Behov for areal til næringsutvikling på Hallingby.
Reguleringsplan for området er under arbeid, for å
tilrettelegge for boliger og dagligvareforretning.
Sikring av G/S-forbindelse mellom Gamle Ådalsvei og til
busslomme ved E16 er tema i planarbeidet.
Arealformål i kommuneplan må tilpasses reguleringsplan
som er under arbeid (forretninger og boligbebyggelse).

Konsekvenser
+
?
?
?

Ja

+
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24 Masseuttak, Hallingby
Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Ubebygd, skog
Masseuttak nåværende
Masseuttak
50 daa
Mari Heen
274/5

Beskrivelse: Det har vært tatt ut myrjord fra området over en 90-100-årsperiode, og det var
tidligere en torvstrøfabrikk her. Forslagsstiller ønsker at gjeldende formål videreføres i ny
kommuneplan. Området er regulert til myruttak i reguleringsplan nr 240.

Kriterier

Begrunnelse

Lokalisering

Området ligger på Hallingby, mellom Ådalselva og
bebyggelsen ved Gamle Ådalsvei.
Privat veg til området, tar av fra Hvalsbruveien ved skolen.

Infrastruktur

Konsekvenser

Landskap,
natur og
kulturmiljø
Aktivitet for
alle

Uproduktiv skog.
Dyrkbar jord.

Behov

Et av få regulerte områder for torvuttak i Ringerike.

Ja

Konklusjon

Formål masseuttak bør videreføres i ny kommuneplan.

+
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25 Masseuttak Rognerud, Vestre Ådal
Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Ubebygd, skog
LNF
Råstoffutvinning
800 daa
Svelviksand AS (etter avtale med grunneier Ann Heidi Bentzen)
280/1-3

Beskrivelse: Foreslår område for råstoffutvinning i form av pukkverk.

Kriterier

Begrunnelse

Lokalisering

Vestre Ådal, ca 4 km fra E16.
Grenser mot område avsatt til masseuttak i sørøst (Vestsiden
pukkverk), og friområde i sørvest (Oppenåsen).
Adkomst via Fv172. Mangler G/S-veg langs Fv172.
Tiltaket vil medføre økning i tungtransport på fylkesveg.

Infrastruktur
Landskap,
natur og
kulturmiljø
Aktivitet for
alle
Behov

Konklusjon

Skog av varierende bonitet. Terrenginngrep i relativt uberørt
område. Allerede åpna uttak prioriteres framfor etablering
av nye uttak. MiS-registrering vest for området.
Flere boliger langs Fv172 som går langs området. Støy og
trafikksikkerhet for barn/myke trafikanter er aktuelt her.
Klassifisert som C-område i kartlegging av bynære
friluftsområder 2014.
Registrert som lite viktig sand- og grusforekomst av NGU.
Innspillet ble vurdert ved forrige kommuneplanrevisjon, og
avvist i grovsilinga: Ingen reelle behov for etablering av
nytt masseuttak. Eksisterende virksomhet i området.
Vurderingen opprettholdes.
Anbefales ikke pga. behov.

Konsekvenser
?
?
?
-

Nei

-
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2.3 SOKNA

Grunnkretser

Folketall 2015

Strømsodd

151

Kirkemoen

897

Tranby

146

Aker

147

Havik

29

Totalt

1370

Ca 5 % av Ringerikes befolkning.
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2.3.1 Infrastruktur
Veg

•
•
•

Miljøgate gjennom Sokna sentrum.
G/S-veg langs Rv7 fra sentrum til Pukerudhagen.
Følgende gang-/sykkelvegforbindelser mangler/er etterspurt:
- Fv 178 Strømsoddveien*
- Rv7
- Rv7: Kryssing ved Pukerudhagen, Lofthusundergangen og
Skraperud.

Vann og avløp

•

Kapasitet både på renseanlegg og vannverk til å kunne ta i mot en
økt befolkningsvekst.
Nytt vannverk er under bygging, ferdigstilles i 2016.
Tilfredsstiller brannvanndekning (20 l/s), og for sykehjemmet (50
l/s).

•
•
Skole

Barnehage
Gravplass

Sokna skole
•
•
•
•

Kombinert 1.-10. trinn.
Fulldelt
Elevtall 2014/2015: 145
Kapasitet: Det gjennomføres en totalrenovering av skolen i
2015/2016. Renovert skole er prosjektert for 250 elever.

•
•

Kirkemoen barnehage: privat, 42 plasser
Sokna natur- og gårdsbarnehage: privat, 48 plasser

Lunder kirkegård
•

Ikke behov for utvidelse av areal. Mulighet for etablering av nye
gravfelt innenfor dagens areal.

* Gang- og sykkelveg langs Fv178 Strømsoddveien
Sokna Utvikling har gitt innspill om at ny g/s-veg langs Fv178 tas inn i arealdelen. Dette er en
fylkesveg med mye trafikk også av tyngre kjøretøy (bl.a. masse- og tømmertransport). Videre
er det mye bebyggelse på Permobakken og Furumoen samt avsatt område for framtidig
boligbebyggelse som medfører et behov for en permanent funksjonell og trafikksikker
forbindelse til Sokna skole og sentrum. I dag følger gående og syklende eksisterende
fylkesveg ned til kirka. Sokna Utvikling opplyser at for elever som skal til skolen er det
etablert en, etter deres oppfatning, midlertidig løsning over privat grunn. Denne er ikke sikret
i noen arealplan, og krever kryssing av fylkesvegen på et lite optimalt sted.
Fylkeskommunen er eier og vegmyndighet for fylkesvegene. Statens vegvesen har ansvar for
planlegging av vedtatte vegprosjekter, gjennomføring av tiltakene, samt løpende drift- og
vedlikeholdsavtaler. Fv178 er ikke nevnt i fylkesvegstrategi eller handlingsprogram for
fylkesveier for gjeldende perioder.
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2.3.2 Utbyggingspotensial
Oversikt over utbyggingspotensial i gjeldende kommuneplan fra 2007, viser at det er potensial
for om lag 146 ytterligere enheter i området.
Med utgangspunkt i 2,6 personer per enhet kan dette romme 380 innbyggere.
Pukerudhagen som har vært avsatt til boligformål i gjeldende kommuneplan har imidlertid
vist seg å være vanskelig å realisere. Dette området bør vurderes nærmere.
Det er ellers relativt gode muligheter for fortetting innenfor eksisterende byggesone på Sokna.

2.3.3 Utbyggingsmønster – verdier og hensyn
Sokna er et etablert lokalsamfunn med et tettbygd sentrum med næringsvirksomhet og
boligfelt av eldre og nyere dato. I forbindelse med utbygging av Rv7 er det etablert miljøgate
gjennom Sokna sentrum. I Soknedalen for øvrig er bebyggelsen mer spredtbygd.
Boligbebyggelsen ligger i hovedsak på mer uproduktiv mark, og har opp gjennom åra skåna
de mer produktive områdene slik at jordbruket kan driftes rasjonelt.
Området har verdifulle jordarealer, både i form av dyrka og dyrkbar jord. Områdene rundt
Sokna sentrum og et belte langs elva Sogna er i jordfaglig vurdering definert som svært
viktige landbruksområder (A-område). Det vil si at landbrukshensynet skal veies tungt, og gå
foran andre viktige samfunnsinteresser. Det er kun ett innspill i dette området, og det berører
dyrkbar jord.
Jordvernhensynet har gjennom åra kommet sterkere inn i arealplanleggingen, og det er nå en
nasjonal målsetting om å sikre og opprettholde matproduserende areal. Jordarealene er først
og fremst verdifulle på grunn av sitt produksjonspotensial, men også at de utgjør en del av
kulturlandskapet og huser en rekke kulturminner.
Av andre arealressurser nevnes vassdrag, friluftsområder, skogområder og masseforekomster.
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26 Masseuttak Djupdalsmoen, Sokna
Dagens arealbruk
Masseuttak
Gjeldende formål
LNF
Foreslått formål
Råstoffutvinning
Arealstørrelse ca
340 daa (forslagsstiller ønsker også at områder øst for fv178 vurderes)
Forslagsstiller
Andres Lundesgaard
Gnr/bnr
148/1
Beskrivelse: Det har vært uttak av masser her siden 1940-tallet, og det tas i dag ut stein, grus og
sand. Det er en ambisjon om et årlig uttak på minst 50 000 tonn steinprodukter. Ringerike
kommune ga midlertidig dispensasjon på ubestemt tid i 2000, med forutsetning om driftsplan.
Driftsplan ble godkjent i 2002, og mobilt asfaltverk i 2012. Bergart av høy kvalitet og fri for
radon. Forslagsstiller opplyser at tilsvarende kvaliteter ikke finnes i vår region i dag.

Kriterier
Begrunnelse
Lokalisering Prioritert lokalsamfunn. Direkte tilknytning til vegnett.
Ny rv7 til Hallingdal åpner nye markeder.
Infrastruktur Uttaket grenser direkte mot fv178 Strømsoddveien, med etablert
avkjørsel. Skogsbilveg gjennom uttaket.
Landskap,
Skog av varierende bonitet. Ca 20 daa dyrkbar jord i området.
natur og
Av hensyn til naturmangfold og landskap er det positivt å utnytte
kulturmiljø allerede åpna områder, framfor å starte uttak i nye områder.
MiS-registrering i nord.
Aktivitet for Nærmeste bolig fra eksisterende uttaksområde er ca 500 m i sør.
alle
Flere boliger langs Strømsoddveien.
Trafikksikkerhet, forurensning, støy og støv må utredes.
Behov
Behov for uttak som kan dekke lokalt og regionalt behov.
Registrert som meget viktig sand- og grusforekomst av NGU.
Konklusjon Som en del av dispensasjonssaken i 2000 ble det vedtatt at saken
skal vurderes ifm. kommuneplanen (sak 224/00).
Med bakgrunn i positiv vurdering av dispensasjonen, behov og at
dette er et eksisterende uttak anbefales det at området avsettes til
råstoffutvinning i arealdelen. Avgrensning må vurderes nærmere.
Det anbefales at uttaket holdes på vestsiden av fv178, av hensyn
til elveskråning/elv.

Konsekvenser
+
+
?

?
Ja

+
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2.4 HERADSBYGDA

Grunnkretser

Folketall 2015

Borglund*

331

Heggen

364

Heradsbygda

2070

Totalt

2765

Ca 9 % av Ringerikes befolkning
*Borglund grunnkrets sokner delvis til Sokna skole og delvis til Helgerud skole.
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2.4.1 Infrastruktur
Veg
Vann og avløp

Godt opparbeida infrastruktur med gangveger, undergang osv. i området
rundt skolen.
•

•
Skole

Barnehage
Gravplass

Avløp til Monserud renseanlegg og vann fra Kilemoen vannverk,
forholdsvis grei kapasitet. Monserud vil etter hvert nå sin kapasitet,
men er under utbygging, ferdigstilles 2018. Kilemoen vannverk er
også under utbygging, ferdigstilles i 2018.
Brannvannkapasitet er kun tilpasset enebolig/rekkehus, 20 l/s.

Helgerud skole
•
•
•
•

Barneskole 1.-7. trinn
Fulldelt
Elevtall 2014/2015: 221
Kapasitet: 300 elever

•
•

Heggen barnehage, kommunal, 60 plasser
Heradsbygda barnehage, kommunal, 66 plasser

Sokner delvis til Hønefoss og delvis til Veme.

2.4.2 Utbyggingspotensial
Oversikt over utbyggingspotensial i gjeldende kommuneplan fra 2007, viser at det er potensial
for om lag 39 ytterligere enheter i området.
Med utgangspunkt i 2,6 personer per enhet kan dette romme 101 innbyggere.

2.4.3 Utbyggingsmønster – verdier og hensyn
Heradsbygda er et lokalsamfunn av nyere dato. Det meste av boligbebyggelsen er etablert
etter 1970, som en satellittutbygging til Hønefoss by. Noe av hensikten var å spare verdifulle
jordarealer i området mellom Heradsbygda og Hønefoss. Boligbebyggelsen er relativt
konsentrert, og ligger på mer uproduktiv mark.
Ved forrige kommuneplanrevisjon var det ikke ønskelig med flere boliger i Heradsbygda,
med unntak av det som allerede fantes av utbyggingsklare tomter.
Heradsbygda er omgitt av arealer avsatt til LNF-områder og friområder i gjeldende arealdel.
Oppenåsen/Heggen er klassifisert som A-område i kartlegging av bynære friluftsområder
2014. Oppenåsen ligger i nær tilknytning til boligområder i Heradsbygda, og har et godt
utbygd sti- og løypenett.
Friområdet utgjør også en buffer mot Vestsiden pukkverk. Støyutredninger viser at områdene
øverst i Bålerudmarka kan være utsatt for støy fra pukkverket under visse forhold. Friområde
og buffer mot pukkverk bør opprettholdes.
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27 Boliger Bålerudmarka/Oppenåsen, Heradsbygda
Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Skog, ubebygd
Friområde (A, B, C) og LNF (D)
Boligbebyggelse
60 daa
Asle Oppen
52/4

Beskrivelse:
Forslag om 4 områder for utvidelse av
boligområde i Bålerudmarka/Oppenåsen.

Kriterier

Begrunnelse

Lokalisering

Prioritert lokalsamfunn. Inntil eksisterende boliger.

+

Infrastruktur

Eksisterende infrastruktur i området.

+

Landskap,
natur og
kulturmiljø
Aktivitet for
alle

Skog av varierende bonitet.
A og B kan få uheldig fjernvirkning.

?

Gangavstand til skole, barnehage og tjenestetilbud.
Områdene øverst i Bålerudmarka kan være støyutsatt under
visse forhold, pga. Vestsiden pukkverk.
Oppenåsen/Heggen er klassifisert som A-område i
kartlegging av bynære friluftsområder 2014. Foreslåtte
områder kan berøre stier og inngangsporter til friområdet.

Behov
Konklusjon

Konsekvenser

-

Noe
Område C og D bør vurderes nærmere.
A og B anbefales ikke.
Friområde og buffer mot pukkverk bør opprettholdes.

?
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28 Boliger Helgerud vest, Heradsbygda
Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Kriterier

Boligbebyggelse
LNF
Boligbebyggelse
6 daa
COWI AS på vegne av Bokvalitet AS
57/114 (tidl. 57/7)

Begrunnelse

Konsekvenser

Lokalisering
Infrastruktur
Landskap,
natur og
kulturmiljø
Aktivitet for
alle
Behov
Konklusjon

Området ble regulert til boligformål i reguleringsplan som
ble vedtatt 22.05.2015 (0605_384).
Kommuneplanen må oppdateres iht. dette.

+
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29 Boliger Kvernvollen, Veme
Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Skog, ubebygd
LNF
Boligbebyggelse
11 daa
Granadeus A/S v/Olav Bjerve
62/25

Beskrivelse: Deler av arealet er eid av Jernbaneverket.
Kriterier

Begrunnelse

Lokalisering

Grenser til regulert areal til boligformål.

?

Infrastruktur

Infrastruktur i området. Forslagsstiller skriver at nytt
renseanlegg er en forutsetning for tiltaket, og at det er viktig
med et godt antall boliger for å forsvare nytt renseanlegg.
Skog av høg bonitet. Dyrkbar jord.
Bekk i området.

?

Landskap,
natur og
kulturmiljø
Aktivitet for
alle

Konsekvenser

-

Støy fra jernbane.
?

Behov

19 regulerte ubebygde tomter sør for området.

Konklusjon

Anbefales ikke ut fra behov og dyrkbar jord.

Nei
-
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2.5 HAUGSBYGD OG ÅSA

Grunnkretser Folketall 2015
Viul

316

Hval

443

Åsbygda

541

Nedre Haug

342

Øvre Haug

2325

Vegård

557

Totalt

4524

Ca 15 % av Ringerikes befolkning
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2.5.1 Infrastruktur
Veg

•

•

Vann og avløp

•

•

Skole

Eksisterende:
- Utvida skulder langs Fv163.
- Sentrum, forbi skolen i retning Vang.
- Mot Klekken Hotell og Færdenmarka.
Følgende gang-/sykkelvegforbindelser mangler/er etterspurt:
- Fv241 Hadelandsveien
- Fv166 Viul/Knestang
- Fv169 Hvalssletta/Hvalsveien
- Ringkollveien
- Enkelte "snarveier" som er farlige er i bruk:
snarvei fra Hamna/Hemskogen – over Hadelandsveien – til
Linnerudveien/Færdenmarka.
Avløp til Monserud renseanlegg og vann fra Kilemoen vannverk,
forholdsvis grei kapasitet. Monserud vil etter hvert nå sin kapasitet,
men er under utbygging, ferdigstilles 2018. Kilemoen vannverk er
også under utbygging, ferdigstilles i 2018.
Brannvannkapasitet er kun tilpasset enebolig/rekkehus, 20 l/s.
Kapasiteten må sjekkes ut i hvert enkelt tilfelle siden det er
varierende trykk og kapasitet.

Vang skole
•
•
•
•

Barneskole 1.-7. trinn.
Fulldelt
Elevtall 2014/2015: 293
Kapasitet: 340 elever.

Haugsbygd ungdomsskole
•
•
•
•

Ungdomsskole 8.-10. trinn.
Fulldelt
Elevtall 2014/2015: 217
Kapasitet: 240 elever.

Vegård skolekrets sokner fra høsten 2015 til Vang skole og Haugsbygd
ungdomsskole. Dette er inntil ny barneskole på Benterud står klar.
Barnehage

•
•
•
•
•
•
•

Almgrenda barnehage, privat, 38 plasser
Haug barnehage, kommunal, 55 plasser
Nedre Auren gårdsbarnehage, privat, 40 plasser
Skogstjernen familiebarnehage, privat, 8 plasser
Smeden barnehage: privat, 62 plasser
Viul familiebarnehage, privat, 4 plasser
Åsatua naturbarnehage, privat, 27 plasser
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2.5.2 Utbyggingspotensial
Oversikt over utbyggingspotensial i gjeldende kommuneplan fra 2007, viser at det er potensial
for om lag 81 ytterligere enheter i området.
Med utgangspunkt i 2,6 personer per enhet kan dette romme 211 innbyggere.
2.5.3 Utbyggingsmønster – verdier og hensyn
Haugsbygd er et etablert lokalsamfunn med et tettbygd sentrum, boligfelt av eldre og nyere
dato og et aktivt jordbruk. Boligbebyggelsen ligger på mer uproduktiv mark, og har opp
gjennom åra skåna de mer produktive områdene slik at jordbruket kan driftes rasjonelt.
Kulturlandskapet er verdifullt å ta vare på, både av hensyn til jordbruk og stedets identitet og
tilhørighet. Av andre arealressurser nevnes skogområder, friluftsområder, Marka og
pilegrimsleden.
En vesentlig del av Haugsbygd er i jordfaglig vurdering definert som viktig og svært viktige
landbruksområder (A- og B-områder). I A-områder skal landbrukshensynet veies tungt, og gå
foran andre viktige samfunnsinteresser. I B-områder bør landbrukshensynene ha en stor rolle,
og det skal foreligge tungtveiende årsaker for endra arealbruk.
Jordvernhensynet har gjennom åra kommet sterkere inn i arealplanleggingen, og det er nå en
nasjonal målsetting om å sikre og opprettholde matproduserende areal. Jordarealene er først
og fremst verdifulle på grunn av sitt produksjonspotensial, men også at de utgjør en del av
kulturlandskapet og huser en rekke kulturminner.
Flere av innspillene til revisjon av kommuneplanen berører viktige jordbruksarealer og
verdifullt kulturlandskap.
Flere innspill er også uten sammenheng med de etablerte boligfeltene i eksisterende
kommuneplan. Slik utbygging vil være i strid med overordnede målsettinger for området, og
vil redusere områdets kvaliteter som kultur- og jordbrukslandskap. I tillegg vil det kunne
skape konflikt mellom drift og boligbebyggelse.
Utbygging uten sammenheng med etablerte boligfelt vil videre gi et lite hensiktsmessig
utbyggingsmønster, der man har dårligere utgangspunkt for samlede løsninger av
infrastruktur, som skoleveg, tekniske anlegg og andre offentlige tjenester. Med bakgrunn i
dette anbefales det ikke å åpne for omdisponering til boligformål i slike områder.
I områder hvor det kan bli aktuelt å etablere nye boligområder, må sammenhengende
grøntdrag med turstier sikres i kommuneplanen og reguleringsplaner.
Ved forrige kommuneplanrevisjon var det ikke ønskelig med flere boliger i Haugsbygd, med
unntak av det som allerede fantes av utbyggingsklare tomter. I perioden fra 2007-2015 har det
blitt utarbeida flere reguleringsplaner for boligutbygging i Haugsbygd. Flere
utbyggingsprosjekter er også gjennomført. Loeskollen kan nevnes som et eksempel på en
vellykka etablering med et leilighetskompleks nær sentrum. Det å kunne tilby varierte
boligtyper i samme område gjør at innbyggere kan flytte innenfor samme område i ulike
livsfaser. Dette kan igjen bidra til å frigjøre eneboligtomter.
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30 Boliger Harehaugveien A, Haugsbygd
Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Ubebygd
LNF
Boligbebyggelse
10 daa
Erik Skogmo
130/51

Kriterier

Begrunnelse

Lokalisering

Prioritert lokalsamfunn, men ikke i tråd med ønska
utbyggingsmønster i Haugsbygd.
Adkomst må etableres. Ikke sammenhengende G/S-vei til
sentrum. V/A-nett i Harehaugveien.

Infrastruktur
Landskap,
natur og
kulturmiljø
Aktivitet for
alle
Behov

Skog av høg bonitet.
Kulturlandskap som gir en visuell karakter til området.
Bekk og sti over eiendommen.
Nærhet til friluftsområder. Gangavstand til skole (ca 2 km),
barnehage, diverse tjenestetilbud og kollektiv.
Behov for noe mer boligareal i Haugsbygd.

Konklusjon

Anbefales ikke av hensyn til utbyggingsmønster,
kulturlandskap og manglende G/S.

Konsekvenser
+
Noe
-
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31 Boliger Harehaugveien B, Haugsbygd
Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Ubebygd
LNF
Boligbebyggelse
10 daa
Stephen, Robert og Christopher Palmstrøm
131/63

Kriterier

Begrunnelse

Lokalisering

Prioritert lokalsamfunn, men ikke i tråd med ønska
utbyggingsmønster i Haugsbygd.
Adkomst må etableres.
Ikke sammenhengende G/S-vei til sentrum.
V/A-nett i Harehaugveien.
Skog av bonitet.
Kulturlandskap som gir en visuell karakter til området.
Bekk og sti over eiendommen.
Nærhet til friluftsområder. Gangavstand til skole (ca 2 km),
barnehage, diverse tjenestetilbud og kollektiv.
Behov for noe mer boligareal i Haugsbygd.

Infrastruktur
Landskap,
natur og
kulturmiljø
Aktivitet for
alle
Behov
Konklusjon

Anbefales ikke av hensyn til utbyggingsmønster,
kulturlandskap og manglende G/S.

Konsekvenser
+
Noe
-
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32 Boliger Harehaugveien 58-60, Haugsbygd
Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Jordbruk, skog og gårdstun
LNF
Boligbebyggelse
46 daa
Stephen, Robert og Christopher Palmstrøm
131/6

Beskrivelse: Forslagsstiller ønsker blanda bebyggelse med eneboliger og seniorleiligheter.

Kriterier

Begrunnelse

Lokalisering

Prioritert lokalsamfunn, men ikke i tråd med ønska
utbyggingsmønster i Haugsbygd.

-

Området ligger inntil offentlig veg. Ikke sammenhengende
G/S-vei til sentrum. V/A-nett i området.

-

Infrastruktur
Landskap,
natur og
kulturmiljø
Aktivitet for
alle
Behov

Verdifullt kulturlandskap. Noe dyrkbar jord.
I hovedsak fulldyrka jord, samt noe uproduktiv skog, skog
av høg bonitet, innmarksbeite og anna jorddekt fastmark.
Nærhet til friluftsområder. Gangavstand til skole (ca 1 km),
barnehage, diverse tjenestetilbud og kollektiv.
Behov for noe mer boligareal i Haugsbygd.

Konklusjon

Anbefales ikke pga. jordvern og opprettholdelse av
kulturlandskap.

Konsekvenser

+
Noe
-
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33 Boliger Harehaugveien-Bølgenveien, Haugsbygd
Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Ubebygd, skog
LNF
Boligbebyggelse
40 daa
Anders Øren og Tyri Hus AS v/Otto Vaule Olsen
131/1 og 106/1

Beskrivelse: Tyri Hus AS har vært i kontakt med grunneier av 131/1 Øren som er positiv.
Øren har også sendt inn eget innspill om eiendommen. Eier 106/1 hadde ikke besvart
henvendelse fra Tyri Hus AS da innspillet ble oversendt til kommunen. Tyri Hus mener det er
naturlig å se området under ett, og inkluderer derfor begge eiendommene i innspillet.

Kriterier

Begrunnelse

Lokalisering

Prioritert lokalsamfunn. I tilknytning til eksisterende
bebyggelse og infrastruktur.

+

Grenser mot kommunal veg. Kommunalt V/A-nett i
området. Ikke sammenhengende G/S-vei til sentrum.

?

Infrastruktur
Landskap,
natur og
kulturmiljø
Aktivitet for
alle
Behov

Skog av høg bonitet, samt ca 2 daa fulldyrka jord.
Området er et visuelt element i kulturlandskapet, og ved en
eventuell utbygging bør deler av området bevares.
Nærhet til friluftsområder. Gangavstand til skole (ca 1 km),
barnehage, diverse tjenestetilbud og kollektiv.
Behov for noe mer boligareal i Haugsbygd.

Konklusjon

Bør vurderes nærmere ut fra lokalisering og infrastruktur.

Konsekvenser

+
Noe
?

66

34 Boliger Gamle Ringkollvei vest, Haugsbygd
Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Skog/jordbruksområder
LNF
Boligbebyggelse
Ca 8 daa
Jon Ragnar Rønneberg
105/1

Kriterier

Begrunnelse

Lokalisering

Prioritert lokalsamfunn. I utkanten av tettbebyggelsen i
Haugsbygd, men i tilknytning til eksisterende eneboliger.

Infrastruktur
Landskap,
natur og
kulturmiljø
Aktivitet for
alle
Behov
Konklusjon

Konsekvenser
?

Offentlig og privat veg. V/A-anlegg krysser eiendommen.
Mangler G/S-veg langs Gamle Ringkollvei og
Gjermundboveien.
I hovedsak innmarksbeite, samt noe skog av høg bonitet og
noe uproduktiv skog. Dyrkbar jord. Hensyn til
kulturlandskap må vurderes. Kulturminnelokalitet på
naboeiendommen i vest. Bekk nord for området.
Nærhet til friluftsområder. Gangavstand til skole (ca 1,5
km), barnehage, diverse tjenestetilbud og kollektiv.
Det er imidlertid nokså stor høydeforskjell til sentrum, og
området er i dag i hovedsak bilbasert.
Behov for noe mer boligareal i Haugsbygd.

Noe

Bør vurderes nærmere, bl.a. pga. muligheten for attraktive
eneboligtomter.

?

?
-

?
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35 Boliger Gamle Ringkollvei ved Rosenhoff, Haugsbygd
Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Beiteområde
LNF
Boligbebyggelse
ca 9 daa
Anne Berit og Vidar Grøtåsen
105/45

Kriterier

Begrunnelse

Lokalisering

Prioritert lokalsamfunn, men ikke i tråd med ønska
utbyggingsmønster i Haugsbygd.

Infrastruktur
Landskap,
natur og
kulturmiljø
Aktivitet for
alle
Behov
Konklusjon

Ikke kommunalt V/A-anlegg i området. Privat veg.
Mangler G/S-veg langs Gamle Ringkollvei.

Konsekvenser
-

I hovedsak fulldyrka jord.
Nærhet til friluftsområder. Gangavstand til skole (ca 1,5
km), barnehage, diverse tjenestetilbud og kollektiv.
Det er imidlertid nokså stor høydeforskjell til sentrum, og
området er i dag i hovedsak bilbasert.
Behov for noe mer boligareal i Haugsbygd.
Innspillet ble vurdert ved forrige kommuneplanrevisjon, og
avvist pga. avstand til sentrum, avhengig av bil i det daglige
og sterke landbruksinteresser. Denne vurderingen
opprettholdes.

?

Noe
-
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36 Boliger Gamle Ringkollvei øst, Haugsbygd
Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Ubebygd, skog
LNF
Boligbebyggelse
44 daa (9 + 35)
Torill og Sigvardt Wennevold
105/35

Beskrivelse: Forslagsstiller opplyser at områdene består av blandingsskog etter hogst, har lett
skrånende terreng og god utsikt.

Kriterier

Begrunnelse

Lokalisering

Prioritert lokalsamfunn, men ikke i tråd med ønska
utbyggingsmønster i Haugsbygd.
Eksisterende privat veg går inn til områdene.
Ikke kommunalt V/A-anlegg i området.
Mangler G/S-veg langs Gamle Ringkollvei (ca 1 km).
Skog av høg bonitet.
Registrert rødlistearter i området.

Infrastruktur
Landskap,
natur og
kulturmiljø
Aktivitet for
alle
Behov
Konklusjon

Nærhet til friluftsområder og Marka. Gangavstand til skole
(ca 2 km), barnehage, diverse tjenestetilbud og kollektiv.
Det er imidlertid nokså stor høydeforskjell til sentrum, og
området er i dag i hovedsak bilbasert.
Behov for noe mer boligareal i Haugsbygd.
Område A kan vurderes nærmere ut fra beliggenhet med
eksisterende bolighus omkring og mulighet for attraktive
eneboligtomter.
Område B bør opprettholdes som LNF, da dette er en del av
et større sammenhengende LNF-område.

Konsekvenser
?
Noe
?
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37 Kårbolig Gjermundboveien/Gamle Ringkollvei, Haugsbygd
Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Ubebygd, jorde
LNF
Boligbebyggelse
5 daa
Ivar og Inger Næss Mathisen
105/20

Beskrivelse: Ønsker utskilt tomt til kårbolig.

Kriterier

Begrunnelse

Lokalisering

Prioritert lokalsamfunn. Nær eksisterende bebyggelse.

Infrastruktur

Privat veg fram til området. Mangler G/S-veg langs
Gjermundboveien. V/A-nett i området.

Landskap,
natur og
kulturmiljø
Aktivitet for
alle
Behov

Fulldyrka jord og uproduktiv skog

Konklusjon

Oppføring av kårbolig skjer etter eget lovverk.
Landbrukskontoret er rette instans for henvendelse om dette.
Oppføring av kårbolig medfører ikke endring av formål i
kommuneplanen, men inngår i LNF-formålet.

Konsekvenser

?

?
Nærhet til friluftsområder. Gangavstand til skole (ca 1,5
km), barnehage, diverse tjenestetilbud og kollektiv.
Lite omfang.
-
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38 Boliger Gjermundboveien A, Haugsbygd
Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Jord småskog
LNF
Boligbebyggelse
Ca 4,5 daa
Anne Grethe Qvist Eriksen
105/5

Kriterier

Begrunnelse

Lokalisering

Prioritert lokalsamfunn, men ikke i tråd med ønska
utbyggingsmønster i Haugsbygd.

Infrastruktur
Landskap,
natur og
kulturmiljø
Aktivitet for
alle
Behov
Konklusjon

I tilknytning til kommunal veg.
Ikke kommunalt V/A-anlegg i området.
Ikke sammenhengende G/S-forbindelse til sentrum.
Innmarksbeite og fulldyrka jord. Dyrkbar jord.
Verdifullt kulturlandskap.
Nærhet til friluftsområder. Gangavstand til skole (ca 1,5-2
km), barnehage, diverse tjenestetilbud og kollektiv.
Det er imidlertid nokså stor høydeforskjell til sentrum, og
området er i dag i hovedsak bilbasert.
Behov for noe mer boligareal i Haugsbygd.
Anbefales ikke pga. jordvern og opprettholdelse av
kulturlandskap.

Konsekvenser
-

?
Noe
-
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39 Boliger Gjermundboveien B, Haugsbygd
Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Ubebygd, jord/skog
LNF
Boligbebyggelse
Ca 5,5 daa
Anne Grethe Qvist Eriksen, Annette Qvist Aasen og Nina Qvist Theige
105/5

Beskrivelse: Forslagsstiller opplyser at det tidligere er søkt om fradeling av tomt, men at det
ble avslått da det ikke var mulig å benytte privat renseanlegg. Forslagsstiller opplyser at
arealet ikke har vært brukt til dyrka mark siden 1979.

Kriterier

Begrunnelse

Lokalisering

Prioritert lokalsamfunn, men ikke i tråd med ønska
utbyggingsmønster i Haugsbygd.

Infrastruktur
Landskap,
natur og
kulturmiljø
Aktivitet for
alle
Behov
Konklusjon

Privat veg fram til området.
Ikke kommunalt V/A-anlegg i området.
Ikke sammenhengende G/S-veg til sentrum.
Skog av høg bonitet, samt noe fulldyrka jord.

Konsekvenser
-

Nærhet til friluftsområder. Gangavstand til skole (ca 1,5-2
km), barnehage, diverse tjenestetilbud og kollektiv.
Det er imidlertid nokså stor høydeforskjell til sentrum, og
området er i dag i hovedsak bilbasert.
Behov for noe mer boligareal i Haugsbygd.
Anbefales ikke pga. jordvern og opprettholdelse av
kulturlandskap.

?
Noe
-
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40 Boliger Haug, Haugsbygd
Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Jordbruk, gårdstun
LNF
Boligbebyggelse
70 daa
Mona Haug
136/3

Kriterier

Begrunnelse

Lokalisering

Prioritert lokalsamfunn.
I tilknytning til eksisterende bebyggelse og infrastruktur.
Grenser mot kommunal veg.
V/A-nett i området. G/S-veg til sentrum.

Infrastruktur
Landskap, natur
og kulturmiljø
Aktivitet for
alle
Behov
Konklusjon

Fulldyrka jord. En registrert kulturminnelokalitet i området.
Registrert rødlisteart i området.
Verdifullt jord- og kulturlandskap.
Nærhet til friluftsområder. Gangavstand til skole (ca ½ km),
barnehage, diverse tjenestetilbud og kollektiv.
Behov for noe mer boligareal i Haugsbygd.
Anbefales ikke pga. jordvern og opprettholdelse av
kulturlandskap.

Konsekvenser
+
+
+
Noe
-
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41 Bolig Øvre Klekkenvei 18, Haugsbygd
Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Kriterier

Ubebygd, skog
LNF
Boligbebyggelse
5 daa
Torunn Klækken
102/44

Begrunnelse

Konsekvenser

Lokalisering
Infrastruktur
Landskap,
natur og
kulturmiljø
Aktivitet for
alle
Behov
Konklusjon

Bygging av enebolig på eiendommen ble godkjent i
delegasjonssak 186/14, 5.5.2014. Det ble gitt dispensasjon
fra kommuneplanen for bygging LNF-område.
Med bakgrunn i dette behandles ikke innspillet som en del
av kommuneplanrevisjonen.

-
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42 Boliger ved Klækken Hotell, Haugsbygd
Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Jordbruk, skog og gårdstun
LNF
Boligbebyggelse og næring
59 daa
Anders Tidemand-Johannessen c/o Tronrud Eiendom AS
102/59

Beskrivelse: Forslagsstiller viser til at Klekken hotel har ønske om å utvide sitt areal for å
kunne bedre tilbudet på hotellet (parkering og uteoppholdsareal). Det vises videre til
kommunestyrets vedtak i sak 4/09, hvor kommunestyret frarådet reguleringsplan for Klekken
hotell og tilstøtende landbruksareal, og gikk inn for at omdisponering skulle søkes realisert i
forbindelse med kommuneplanen. A foreslås avsatt til bolig, B til friområde og C til næring.

Kriterier

Begrunnelse

Lokalisering

Prioritert lokalsamfunn.

+

Infrastruktur

Området ligger inntil offentlig veg. V/A-nett i området.
Sammenhengende G/S-vei til sentrum.

+

Landskap,
natur og
kulturmiljø
Aktivitet for
alle
Behov

I hovedsak fulldyrka jord. Noe uproduktiv skog.
Bekk øst/vest på eiendommen.
Svært verdifullt jordbruks- og kulturlandskap.
Nærhet til friluftsområder. Gangavstand til skole (ca 1 km),
barnehage, diverse tjenestetilbud og kollektiv.
Behov for noe mer boligareal i Haugsbygd.

Konklusjon

Anbefales ikke pga. jordvern og opprettholdelse av
kulturlandskap.

Konsekvenser

+
Noe
-

75

43 Boliger Nedre Klekken, Haugsbygd
Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Gartneri
LNF, samt ca 2 daa avsatt til boligformål i sørvest.
Boligbebyggelse
ca 36 daa (hele tomta)
Paul Skov Clausen
102/2

Beskrivelse: Forslagsstiller ønsker å få avsatt områdene utenfor gårdstunet til eneboliger, og
anslår at ca 22 daa vil kunne bli nye tomter.

Kriterier

Begrunnelse

Lokalisering

Prioritert lokalsamfunn.
Mellom etablert boligfelt og offentlig veg.
Offentlig V/A krysser eiendommen.
2 adkomstmuligheter via eksisterende sideveier.
Mangler noe G/S-veg for å få sammenhengende
forbindelse til sentrum.
Eiendommen er i dag intensivt utnytta til hagebruk.
I hovedsak "anna skogdekt fastmark". Dyrkbar jord (ca
16 daa). Noen små bekker på eiendommen.
Nærhet til friluftsområder. Gangavstand til skole (ca 2
km), barnehage, diverse tjenestetilbud og kollektiv.
Behov for noe mer boligareal i Haugsbygd.

Infrastruktur

Landskap,
natur og
kulturmiljø
Aktivitet for
alle
Behov
Konklusjon

Innspillet bør vurderes nærmere utfra lokalisering og
infrastruktur. Innspillet ble vurdert ved forrige
kommuneplanrevisjon, og avvist i grovsilinga pga.
avstand til sentrum/skole, avhengig av bil i det daglige
og sterke landbruksinteresser.

Konsekvenser
+
?

+
Noe

?

76

44 Boliger Klekkenveien, Haugsbygd
Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Jordbruk, gårdstun
LNF
Boligbebyggelse
40 daa
Eirik Gaarud
100/15

Kriterier

Begrunnelse

Lokalisering

Sokner til Vang skole. Ligger utenfor etablert boligområde.

Infrastruktur

Adkomst fra Fv163 Klekkenveien via privat vei.
V/A-nett i området. Utvida skulder på en side av vegen i
retning Hønefoss sentrum og Haugsbygd.
Fulldyrka jord og skog av høg bonitet.
Bekker på eiendommen.

Landskap, natur
og kulturmiljø
Aktivitet for
alle
Behov

Nærhet til friluftsområder. Gangavstand til skole (ca 3 km),
barnehage, diverse tjenestetilbud og kollektiv.

Konklusjon

Anbefales ikke pga. fjern lokalisering og jordvern.

Konsekvenser
?
?

-

77

45 Boliger Bergstjern, Haugsbygd
Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Skog, jord og gårdstun
LNF
Boligbebyggelse
25 daa
Fritz Bogen
103/12

Kriterier

Begrunnelse

Lokalisering

Prioritert lokalsamfunn.
Nær eksisterende og planlagt boligfelt.

Infrastruktur

Landskap,
natur og
kulturmiljø
Aktivitet for
alle
Behov
Konklusjon

Fylkesveg nord for området, privat veg i sør.
V/A-anlegg krysser eiendommen. Mangler G/S-veg langs
Ringkollveien fra Hemskogveien og østover. Det planlegges
G/S-veg til Bånntjernveien ifm. boligbygging i området.
Elever i området har i dag skoleskyss pga. farlig skoleveg.
Fulldyrka og overflatedyrka jord, skog av høg bonitet samt
noe uproduktiv skog. Sti og bekk på eiendommen.
Bergstjern ligger vest for eiendommen, og er registrert som
en viktig naturtype (rik kulturlandskapssjø).
Nærhet til friluftsområder. Gangavstand til skole (ca 2,5
km), barnehage, diverse tjenestetilbud og kollektiv. Det er
imidlertid nokså stor høydeforskjell til sentrum, og området
er i dag i hovedsak bilbasert.
Behov for noe mer boligareal i Haugsbygd.
Kan vurderes nærmere.
Hensyn til vann, bekkedrag, naturtype og sti må ivaretas.

Konsekvenser
+

?

-

?
Noe
?

78

46 Østre Berg/Klekken økogrend, Haugsbygd
Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Jordbruk, skog, gårdstun
LNF
Boligbebyggelse og parsellhage-/landbruksområde
40 daa
Eierfellesskapet Østre Berg
103/4

Beskrivelse: Forslagsstiller ønsker å utvikle et helhetlig økologisk boligprosjekt, med flere
boligkonsentrasjoner samt dyrking. Jordbruksareal er tenkt oppdelt i parsellers om selges
sammen med tomtene. Forslagsstiller foreslår 21 boenheter i rekke, og 17 eneboliger.

Kriterier

Begrunnelse

Lokalisering

Prioritert lokalsamfunn.
Nær eksisterende og planlagt boligfelt.

Infrastruktur

Landskap,
natur og
kulturmiljø
Aktivitet for
alle
Behov
Konklusjon

Atkomst via privat veg. Mangler G/S-veg langs Ringkollv.
fra Hemskogv. og østover. Det planlegges G/S-veg til
Bånntjernv. ifm. boligbygging i området. Elever i området
har i dag skoleskyss pga. farlig skoleveg.
Fulldyrka jord, skog av høg bonitet og innmarksbeite.
Dyrkbar jord (ca 5,5 daa). Sti i området.
Nærhet til friluftsområder. Gangavstand til skole (ca 3 km),
barnehage, diverse tjenestetilbud og kollektiv.
Det er imidlertid nokså stor høydeforskjell til sentrum, og
området er i dag i hovedsak bilbasert.
Prosjektet kan dekke et annet behov enn ordinære
boligområder kan tilby.
Med bakgrunn i innspillets profil og målsetting bør forslaget
vurderes nærmere. Deler av området ble vurdert ved forrige
kommuneplanrevisjon, og ikke tatt med videre fra
grovsilinga: Stor avstand til sentrum, skole. Avhengig av bil
i det daglige. Sterke landbruksinteresser.

Konsekvenser
+
?

?

Ja
?
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47 Boliger Ringkollveien, Haugsbygd
Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Fritidseiendom, boligeiendom, utmark og innmark
LNF
Boligbebyggelse
42,5 daa
Georg Savabini, Per Gårud og Fritz Bogen
103/58, 103/65, 104/13 og 103/12 teig 3

Kriterier

Begrunnelse

Lokalisering

Prioritert lokalsamfunn.
Nær eksisterende og planlagt boligfelt.

Infrastruktur

Landskap,
natur og
kulturmiljø
Aktivitet for
alle
Behov
Konklusjon

Kommunal veg langs området.
Mangler G/S-veg langs Ringkollveien fra Hemskogveien og
østover. Det er planlagt G/S-veg til Bånntjernveien ifm.
boligbygging i området. Elever i området har i dag
skoleskyss pga. farlig skoleveg.
Skog av høg bonitet, fulldyrka jord og noe innmarksbeite.
Dyrkbar jord (ca 2,5 daa) Bekker i området.
Nærhet til friluftsområder. Gangavstand til skole (ca 3 km),
barnehage, diverse tjenestetilbud og kollektiv.
Det er imidlertid nokså stor høydeforskjell til sentrum, og
området er i dag i hovedsak bilbasert.
Behov for noe mer boligareal i Haugsbygd.
Bør vurderes nærmere pga. beliggenhet inntil eksisterende
boligfelt. Området må vurderes som helhet. Innspillet ble
vurdert i forrige kommuneplanrevisjon, og ikke tatt med
videre fra grovsilinga: Stor avstand til sentrum, skole.
Avhengig av bil i det daglige.

Konsekvenser
+

?

?

Noe
?

80

48 Boliger Andersløkkeveien, Haugsbygd
Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Ubebygd
LNF
Boligbebyggelse
17 daa
Liv Elisabeth Wenner
103/29

Beskrivelse: Forslagsstiller viser til rekkefølgebestemmelser knytta til planer for
boligbygging i området, og at ytterligere tomter i området vil sikre oppfyllelse av
rekkefølgebestemmelsene (G/S-veg og kryss).

Kriterier

Begrunnelse

Lokalisering

Prioritert lokalsamfunn. Nær eksisterende boligfelt.

Infrastruktur

Mangler G/S-veg langs Ringkollveien fra Hemskogveien og
østover. Det er planlagt G/S-veg til Bånntjernveien ifm.
Boligbygging i området. Elever i området har i| dag
skoleskyss pga. farlig skoleveg.
Innmarksbeite. Dyrkbar jord (ca 15 daa)
Bekk over eiendommen.

Landskap,
natur og
kulturmiljø
Aktivitet for
alle
Behov
Konklusjon

Nærhet til friluftsområder. Gangavstand til skole (ca 3 km),
barnehage, diverse tjenestetilbud og kollektiv.
Det er imidlertid nokså stor høydeforskjell til sentrum, og
området er i dag i hovedsak bilbasert.
Behov for noe mer boligareal i Haugsbygd.
Bør vurderes nærmere pga. beliggenhet inntil eksisterende
boligfelt og andre innspill i området. Området må vurderes
som helhet.

Konsekvenser
+
?

?

Noe
?

81

49 Boliger Ringkollveien øst for Bånntjern, Haugsbygd
Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Ubebygd, skog
LNF
Boligbebyggelse
Ca 115 daa
Fritz Bogen
103/12, 103/22 og 103/116

Kriterier

Begrunnelse

Lokalisering

Prioritert lokalsamfunn, men ikke i tråd med ønska
utbyggingsmønster i Haugsbygd.

Infrastruktur
Landskap,
natur og
kulturmiljø
Aktivitet for
alle

Offentlig veg gjennom området. Ikke sammenhengende
G/S-veg til sentrum. Elever i området har i dag skoleskyss
pga. farlig skoleveg. Ikke kommunalt V/A-anlegg i området.
I hovedsak skog av høg bonitet.

Konsekvenser
?
?

Behov

Nærhet til friluftsområder. Gangavstand til skole (ca 3 km),
barnehage, diverse tjenestetilbud og kollektiv.
Det er imidlertid nokså stor høydeforskjell til sentrum, og
området er i dag i hovedsak bilbasert.
Behov for noe mer boligareal i Haugsbygd.

Konklusjon

Tas ikke med videre pga. lokalisering.

?
Noe
-

82

50 Boliger Borgerenga, Haugsbygd
Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Skog
LNF
Boligbebyggelse
45 daa
Johan Bergsund
101/1

Beskrivelse: Forslagsstiller opplyser at en viktig grunn for etablering av boliger her er ønske
om bygging av bioenergianlegg/flisfyring på Borger gård, og antyder årlig varmeproduksjon i
størrelsesorden 2 MW. Forslagsstiller skisserer at friareal kan ligge sørvest i området.

Kriterier

Begrunnelse

Lokalisering

Prioritert lokalsamfunn. Nær eksisterende boligfelt.

Konsekvenser
+

Infrastruktur

Ny G/S-veg forbi området, samt ny avkjøring fra Fv241 til
Borgergrenda. V/A-anlegg i området.

Landskap,
natur og
kulturmiljø
Aktivitet for
alle
Behov

Skog av høg bonitet.
Bekk i området.
Viktig viltpassasje i området.
Nærhet til friluftsområder. Gangavstand til skole (ca 2 km),
barnehage, diverse tjenestetilbud og kollektiv.
Behov for noe mer boligareal i Haugsbygd.

Konklusjon

Innspillet bør vurderes nærmere pga. lokalisering.

?
?
Noe
?

83

51 Boliger Putten A, Haugsbygd
Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Skog, ubebygd
LNF
Boligbebyggelse
Avgrensning ikke angitt, 2 tomter.
Marthin, Liv Edel og Kristen Klekken
102/6

Beskrivelse: Forslagsstiller ønsker 2 tomter.

Kriterier

Begrunnelse

Lokalisering

Prioritert lokalsamfunn, men ikke i tråd med ønska
utbyggingsmønster i Haugsbygd.

Infrastruktur

Behov

Ny G/S-veg fra Putten-Klekken. Nær fv241. Forslagsstiller
opplyser at eksisterende avkjøring til naboeiendommen
102/19 kan benyttes. V/A-anlegg i området.
Skog av høg bonitet.
Bekk i området.
En del av et sammenhengende LNF-område.
Nærhet til friluftsområder. Gangavstand til skole (ca 2 km),
barnehage, diverse tjenestetilbud og kollektiv.
Mulig støy fra fv241.
Innspillet er av lite omfang.

Konklusjon

Anbefales ikke pga. lokalisering og utbyggingsmønster.

Landskap,
natur og
kulturmiljø
Aktivitet for
alle

Konsekvenser
?
?
-

84

52 Boliger Putten B, Haugsbygd
Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Ubebygd, jorde
LNF
Boligbebyggelse
5 daa
Wenche Hafnor
102/7

Kriterier

Begrunnelse

Lokalisering

Prioritert lokalsamfunn.
Ikke i tilknytning til eksisterende boligfelt i kommuneplan.

-

Ny G/S-veg forbi området, samt ny avkjøring fra Fv241 til
Borgergrenda. Kommunal vannledning krysser området.

+

Landskap,
natur og
kulturmiljø
Aktivitet for
alle
Behov

I hovedsak fulldyrka jord. Det er registrert flere rødlistearter
i nærheten av området, samt 1 innenfor området.

-

Konklusjon

Anbefales ikke pga. lokalisering og jordvern.

Infrastruktur

Nærhet til friluftsområder. Gangavstand til skole (ca 2,5
km), barnehage, diverse tjenestetilbud og kollektiv.
Innspillet er av lite omfang.

Konsekvenser

?
-

85

53 Boliger Putten C, Haugsbygd
Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Ubebygd, skog
LNF
Boligbebyggelse
305 daa
Anders Tidemand-Johannessen c/o Tronrud Eiendom AS
102/72

Kriterier

Begrunnelse

Lokalisering

Prioritert lokalsamfunn.
Ikke i tilknytning til eksisterende boligfelt i kommuneplan.

-

Ny G/S-veg forbi området, samt ny avkjøring fra Fv241 til
Borgergrenda. V/A-nett i området.

?

Infrastruktur
Landskap,
natur og
kulturmiljø
Aktivitet for
alle

Behov
Konklusjon

Skog av høg bonitet. Stier i området. Grenser mot
naturvernområde i sørvest. Registrert rødlistearter i området.
Fredede kulturminner sørvest i området.
Inngangsport og en del av et viktig trenings- og
friluftsområde. Gullerudmarka er klassifisert som B-område
i kartlegging av bynære friluftsområder 2014.
Gangavstand til skole (ca 2,5 km), barnehage, diverse
tjenestetilbud og kollektiv.
Behov for noe mer boligareal i Haugsbygd.
Anbefales ikke pga. lokalisering, naturmangfold, friluftsliv
og kulturminner.

Konsekvenser

-

Noe
-

86

54 Boliger Sætrang, Haugsbygd
Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Skog, ubebygd
LNF
Boligbebyggelse
14 daa
Viul Hovedgård AS
100/108

Kriterier

Begrunnelse

Lokalisering
Infrastruktur

Prioritert lokalsamfunn.
Utenfor tettbebyggelsen i Haugsbygd.
Ikke sammenhengende G/S-veg til sentrum. Privat veg.

Landskap,
natur og
kulturmiljø
Aktivitet for
alle
Behov

Skog av høg bonitet.
Viktig naturtype område. MiS registrering.
Fredet kulturminne i området. Pilegrimsleden går i området.
Nærhet til friluftsområder. Gangavstand til skole (ca 2 km),
barnehage, diverse tjenestetilbud og kollektiv.
Behov for noe mer boligareal i Haugsbygd.

Konklusjon

Anbefales ikke pga. naturmangfold og kulturminner.

Konsekvenser
?
?
+
Noe
-

87

55 Boliger Åsa
Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Skog, ubebygd
LNF
Boligbebyggelse
10 daa
Espen Hval
21/1, 21/3, 21/4

Beskrivelse: Forslagsstiller ønsker å legge til rette for at flere kan bo i nærmiljøet lenger, på
attraktive tomter med livsløpsstandard. Forslagsstiller beskriver området som fjellknaus og
udyrka krattskog.

Kriterier

Begrunnelse

Lokalisering

Ikke prioritert lokalsamfunn. Sentralt i Åsa.

-

Infrastruktur

Nær eksisterende infrastruktur.
Kommunal V/A løsning i området er under planlegging.

+

Innmarksbeite.
Noe dyrkbar jord.

-

Nær fjord og friluftsområder. Mulighet for attraktive tomter.

+

Landskap,
natur og
kulturmiljø
Aktivitet for
alle
Behov
Konklusjon

Det er ca 16 ferdig regulerte tomter i Åsa.
Foreslått nytt område kan gi en annen type tomter, med mer
sentral lokalisering.
Bør vurderes nærmere av hensyn til infrastruktur og
mulighet for attraktive tomter.

Konsekvenser

Noe
?
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2.6 HØNEFOSS

Grunnkretser

Folketall
2015

Sydsiden 1

534

Sydsiden 2

332

Sydsiden 3

546

Nordsiden 1

517

Nordsiden 2

724

Vesterntangen

641

Hengsle

272

Ullerål 1

688

Ullerål 2

997

Ullerål 3

817

Ullerål 4

1388

Vågård

368

Vestern

530

Nedre Eikli

753

Øvre Eikli

1170

Arnegård

514

Norderhov

1167

Høyby

574

Veien 1

838

Veien 2

97

Follum

834

Ve

496

Totalt

14 797

Ca 50 % av Ringerikes befolkning
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2.6.1 Infrastruktur
Veg

•

•

Vann og avløp

•

•

Skoler

Generelt er det er et godt utbygd gang- og sykkelvegnett i Hønefoss.
Sykkelvegnettet i Hønefoss ble kartlagt i 2013 i regi av Statens
vegvesen. Det ble blant annet konkludert med følgende:
- Behov for vedlikehold langs hele hovedsykkelvegnettet.
- Mangelfull skilting for syklister.
- Behov for nye lenker (bruer) for myke trafikanter over elva.
- Manglende tilbud for syklister gjennom sentrum.
- Mange gode lenker ut av sentrum.
I noen områder har elever rett på skyss pga. særlig farlig eller
vanskelig skoleveg. Dette gjelder:
- Henshellinga/Risesletta – Hønengata
- Plassveien/Ruaveien
- E16 fra slutt på gangvei ved Nærstad retning Eggemoen.
Avløp til Monserud renseanlegg og vann fra Kilemoen vannverk,
forholdsvis grei kapasitet. Monserud vil etter hvert nå sin kapasitet,
men er under utbygging, ferdigstilles 2018. Kilemoen vannverk er
også under utbygging, ferdigstilles i 2018.
Brannvannkapasitet er tilpasset enebolig/rekkehus, 20 l/s, og
næringsbygg 50 l/s. Merk; det er ikke alle steder disse kravene er
tilfredsstillende, i og med det fra gammelt var krav til 11 l/s.
Kapasiteten må sjekkes ut i hvert enkelt tilfelle siden det er
varierende trykk og kapasitet.

Ullerål skole
•
•
•
•
•

Barneskole 1.-7. trinn
Fulldelt
Elevtall 2014/2015: 306
Kapasitet: 350 elever
Vedtatt utbygd til 600 elever

Hov ungdomsskole
•
•
•
•

Ungdomsskole 8.-10. trinn
Fulldelt
Elevtall 2014/2015: 243
Kapasitet: 250

Hønefoss skole
•
•
•
•
•

Barneskole 1.-7. trinn
Fulldelt
Elevtall 2014/2015: 225
Kapasitet: 280
Vedtatt nedlagt når Ullerål skole er bygd ut til kapasitet 600 elever
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Eikli skole
•
•
•
•
•

Barneskole 1.-7. trinn
Fulldelt
Elevtall 2014/2015: 192
Kapasitet: 225
Vedtatt nedlagt når ny barneskole på Benterud står klar

Veien skole
•
•
•
•

Barneskole 1.-7. trinn
Fulldelt
Elevtall 2014/2015: 214
Kapasitet: 225

Veienmarka ungdomsskole
•
•
•
•

Ungdomsskole 8.-10. trinn
Fulldelt
Elevtall 2014/2015: 252
Kapasitet: 300

Kirkeskolen

Barnehager

•
•
•
•
•

Barneskole 1.-7. trinn
Fådelt
Elevtall 2014/2015: 90
Kapasitet: 100
Vedtatt nedlagt når ny barneskole på Benterud står klar

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Almemoen FUS barnehage: privat, 96 plasser
Blåbærskogen barnehage: privat, 85 plasser
Dalsbråten barnehage, privat, 54 plasser
Eikli barnehage, kommunal, 99 plasser
Espira Hovsmarka, privat, 84 plasser
Espira Trygstad, privat, 67 plasser
Hov barnehage, privat, 80 plasser
Hvervenmoen barnehage, kommunal, 68 plasser
Hønefoss barnehage, kommunal, 129 plasser
Tolpinrud barnehage, privat, 101 plasser
Ullerål barnehage, kommunal, 36 plasser
Veien barnehage, kommunal, 51 plasser
Vesleveien familiebarnehage, privat, 10 plasser

2.6.2 Utbyggingspotensial
Oversikt over utbyggingspotensial i gjeldende kommuneplan fra 2007, viser at det er potensial
for om lag 2144 ytterligere enheter i området. I tillegg er det et kartlagt fortettingspotensial i
byen (Rambøll 2011).
Med utgangspunkt i 2,6 personer per enhet kan dette romme 5574 innbyggere.
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2.6.3 Utbyggingsmønster – verdier og hensyn
Hønefoss er en handelsby og
regionsenter. Byen er relativt
langstrakt, og strekker seg ca 4
km fra Øvre Hønengata til
Hvervenmoen. Sentrum defineres
ofte som "mellom bruene".
Om lag halvparten av Ringerikes
innbyggere bor i Hønefossområdet. Hovedtyngden av
boliger er lokalisert i og rundt
sentrum (se illustrasjon).
Gjeldende kommuneplan har et
potensial på over 2000 nye
enheter i Hønefoss. Det er blant
annet planlagt en ny bydel –
Krakstadmarka – med ca 800
enheter. I tillegg er det kartlagt et
betydelig fortettingspotensial i
Hønefoss by.
De største arbeidsplasskonsentrasjonene i Ringerike er
Hønefoss sentrum, Eikli,
Hvervenkastet, Hvervenmoen og
Hensmoen.

Illustrasjon utarbeida av Asplan viak
Det har over lang tid vært et mål å satse på Hønefoss by. I ny samfunnsdel er det et mål at
Hønefoss skal være attraktiv som bosted, handelsby og regionhovedstad.
Rundt Hønefoss by er det også verdifulle jordarealer, både i form av dyrka og dyrkbar jord.
En del områder rundt byen er i jordfaglig vurdering definert som svært viktige
landbruksområder (A-område). Det vil si at landbrukshensynet skal veies tungt, og gå foran
andre viktige samfunnsinteresser.
Jordvernhensynet har gjennom åra kommet sterkere inn i arealplanleggingen, og det er nå en
nasjonal målsetting om å sikre og opprettholde matproduserende areal. Jordarealene er først
og fremst verdifulle på grunn av sitt produksjonspotensial, men også at de utgjør en del av
kulturlandskapet og huser en rekke kulturminner.
Av andre arealressurser nevnes vassdrag, friluftsområder, skogområder og masseforekomster.
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56 Masseuttak Heen Sand
Dagens arealbruk Eksisterende uttak og skog
Gjeldende formål LNF
Foreslått formål
Råstoffutvinning
Arealstørrelse ca 125 daa
Forslagsstiller
Knut Waagaard
271/137
Gnr/bnr
Beskrivelse: Uttaket har vært i drift siden 1940-tallet. Totalt ca 1,5 mill m3 / 2,7 mill tonn
reserver sand i følge forslagsstiller. Med maksimalt uttak på 20 000 tonn per år, vil
forekomsten ha en varighet på 135 år.

Kriterier
Lokalisering
Infrastruktur
Landskap,
natur og
kulturmiljø
Aktivitet for
alle
Behov

Konklusjon

Begrunnelse
Hensmoen, nord for Hønefoss, nær industriområde og
friluftsområde. Ca 2,5 km fra E16.
Adkomst fra E16, via kommunal veg i Hensmoen
industriområde og videre på privat veg. Nær jernbane.
Skog av middels og høg bonitet. Anna jorddekt fastmark i
eksisterende uttaksområde. Elv i nord.
Registrert rødlisteart i området.
Nærhet til eksisterende boliger kan medføre konflikter og
miljøulemper for beboere. Hensmoen er klassifisert som Bområde i kartlegging av bynære friluftsområder 2014.
Klassifisert som delvis nasjonalt og delvis viktig ressurs av
NGU. Det er følgelig viktig å sikre ressursen for framtida,
og hindre nedbygging av denne. Allerede åpna uttak
prioriteres framfor etablering av nye uttak.
Arealformål bør oppdateres ift. dagens arealbruk for
eksisterende uttaksområde (ca 27 daa). Utvidelsesområde
bør vurderes nærmere. Jernbaneverkets eiendom i nord hvor
det har vært drevet sandtak bør også vurderes med tanke på
helhet i området. Forhold til friluftsliv, boliger og
naturmangfold må avklares.

Konsekvenser
?
+
?
Ja

?

93

57 Masseuttak Vågård
Dagens arealbruk Skog, ubebygd
Gjeldende formål LNF
Foreslått formål
Råstoffutvinning
Arealstørrelse ca 400 daa
Forslagsstiller
Sven Brun
Gnr/bnr
92/2
Beskrivelse: Ønske om å sikre steinressurser. Forslagsstiller opplyser at bergarten er
finkrystallinsk dioritt/diorittisk gneis, og skiller seg fra eksisterende pukkverk i regionen.
Eventuelt uttak vil ha et langsiktig perspektiv.

Kriterier
Lokalisering
Infrastruktur
Landskap,
natur og
kulturmiljø
Aktivitet for
alle
Behov
Konklusjon

Begrunnelse
Området ligger ved Vågård skytebane på Hensmoen, nær
industriområde og friluftsområde.
Adkomst fra E16, via kommunal veg i Hensmoen
industriområde og videre på privat veg. Nær jernbane.
Skog av låg og middels bonitet. MiS-registreringer i
området rundt. Elv i vest. Ønsker å fjerne en topp i
terrenget, kan få nær- og fjernvirkning.
Forslagsstiller opplyser at området i liten grad er nytta til
friluftsformål. Pukkverk vil medføre økt støy og støv.
Hytter på motsatt side av elva.
Området er ikke registrert i NGUs oversikt over sand- og
grusressurser. Allerede åpna uttak prioriteres framfor
etablering av nye uttak.
Anbefales ikke av hensyn til behov og prioritering av
eksisterende uttak.

Konsekvenser
?
+
?
?
Nei
-
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58 Næring ved jernbane Hensmoen
Dagens arealbruk Skog
Gjeldende formål LNF
Foreslått formål
Næring
Arealstørrelse ca 95 daa
Forslagsstiller
Hans Tollef Solberg
Gnr/bnr
92/1
Beskrivelse: Forslag om næringsområde med jernbanen som et viktig grunnlag for
næringsutvikling. Forslagsstiller viser til at virksomheter i området har behov for mer plass.

Kriterier
Lokalisering
Infrastruktur
Landskap,
natur og
kulturmiljø
Aktivitet for
alle
Behov
Konklusjon

Begrunnelse
Hensmoen, i tilknytning til eksisterende næringsområde.
Næringsutvikling bør skje i tilknytning til eksisterende
bebyggelse og infrastruktur, med god tilgang til vegnettet.
Jernbane gjennom området.
Det er etablert infrastruktur i næringsområdet på Hensmoen.
Skog av varierende bonitet, samt noe myr. Noe dyrkbar jord.
Dyregrav i sørøst berøres ikke. Bekk i området.
MiS-registrering delvis innenfor området.
Hensmoen er klassifisert som B-område i kartlegging av
bynære friluftsområder 2014. Forslagsstiller forutsetter at
traktorvei gjennom området legges om, og opplyser at det
ellers ikke er noen brukte turstier.
Forslagsstiller viser til konkret behov for eksisterende
virksomhet.
Bør vurderes nærmere pga. lokalisering og infrastruktur.
Avgrensning bør justeres slik at MiS-registrering ikke blir
berørt.

Konsekvenser
+
+
?
?
Ja
?
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59 Næring Geiteryggen, Hensmoen
Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Kriterier
Lokalisering

Infrastruktur
Landskap,
natur og
kulturmiljø
Aktivitet for
alle
Behov
Konklusjon

Furuskog
LNF
Næring
40 daa
Hans Tollef Solberg
92/1

Begrunnelse
Hensmoen, i tilknytning til eksisterende næring og Vågård
Skytebane. Næringsutvikling bør skje i tilknytning til
eksisterende bebyggelse og infrastruktur, med god tilgang til
vegnettet.
Veg gjennom området, jernbane i sør.
Det er etablert infrastruktur i næringsområdet på Hensmoen.
Skog av høg og middels bonitet. Store flater uten skog etter
stormen i 2012. Dyrkbar jord.
Grenser mot elva Væla, og et registrert naturtypeområde.
Noe støy fra skytebanen, men mest i helgene. Nærhet til
skytebane og næring reduserer områdets verdi som
friluftsområde. Nærhet til eksisterende boliger kan medføre
konflikter og miljøulemper for beboere.
Det er i dag ledige ubebygde næringsarealer på Hensmoen.
Anbefales ikke ut fra jordvern, naturmangfold og behov.

Konsekvenser
+
+
Nei
-
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60 Næring ved Spenncon, Hensmoen
Dagens arealbruk Furuskog
Gjeldende formål LNF
Foreslått formål
Næring
Arealstørrelse ca 27 daa
Forslagsstiller
Hans Tollef Solberg
Gnr/bnr
92/1
Beskrivelse: Arealet ønskes avsatt til næring, for å legge til rette for Spenncon. Spenncon tar i
mot jernbanesviller og vrakelementer i retur og gjenvinner disse til produksjon, og har behov
for mer areal til dette. Nærheten til jernbane gir muligheter for å nytte jernbanen.

Kriterier
Lokalisering

Infrastruktur
Landskap,
natur og
kulturmiljø
Aktivitet for
alle
Behov
Konklusjon

Begrunnelse
Hensmoen, i tilknytning til Spenncon og eksisterende
næring. Næringsutvikling bør skje i tilknytning til
eksisterende bebyggelse og infrastruktur, med god tilgang til
vegnettet.
Etablert infrastruktur i næringsområdet på Hensmoen.
Nærhet til jernbane.
Skog av låg og middels bonitet.

Konsekvenser
+
+
?

Hensmoen er klassifisert som B-område i kartlegging av
bynære friluftsområder 2014. Enebolig sørvest for området.
Nærhet til eksisterende boliger kan medføre konflikter og
miljøulemper for beboere.
Forslagsstiller viser til konkret behov for eksisterende
virksomhet.
Bør vurderes nærmere pga. lokalisering og infrastruktur.
Forhold til boliger må avklares.

Ja
?
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61 Boliger Vågård
Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Kriterier
Lokalisering
Infrastruktur

Landskap,
natur og
kulturmiljø
Aktivitet for
alle
Behov
Konklusjon

Skog, ubebygd
LNF
Boligbebyggelse
34 daa
Christian Pierre Mathiesen
90/1

Begrunnelse
Langt til skole og sentrumsfunksjoner (ca 7 km til Hønefoss
sentrum, og 5 til Hønengata). Grenser til etablert boligfelt.
Nærhet til arbeidsplasser.
Grenser mot eksisterende kommunal veg, med G/S-veg til
bussholdeplass. V/A i nærheten. Området ligger i ytterkant
av en av de aktuelle korridorene for forkorting av E16
mellom Nymoen og Eggemoen.
Skog av høg bonitet.
Kulturminneregistrering ved eiendomsgrensa i nordøst.

Konsekvenser

Manglende G/S-forbindelse til skole. Skoleskyss til Ullerål.
Støy fra E16.
Kan være behov for å tilrettelegge for en viss utvidelse av
eksisterende boligområde.
Bør vurderes nærmere ut fra lokalisering nær arbeidsplasser,
eksisterende boliger og infrastruktur.

-

?
?

?

Noe
?
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62 Boliger Ulvenåsen, Vågård
Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Kriterier
Lokalisering
Infrastruktur
Landskap,
natur og
kulturmiljø
Aktivitet for
alle
Behov
Konklusjon

Skog, ubebygd
LNF
Bolig
90 daa
Sven Brun
92/2

Begrunnelse
Langt til skole og sentrumsfunksjoner (ca 7 km til Hønefoss
sentrum, og 5 til Hønengata). Grenser til etablert boligfelt.
Nærhet til arbeidsplasser.
Grenser mot eksisterende kommunal veg, med G/S-veg til
bussholdeplass. V/A i nærheten.
Skog av middels og låg bonitet.

Konsekvenser
?
+
?

Manglende G/S-forbindelse til skole. Skoleskyss til Ullerål.
Støy fra E16.
Kan være behov for å tilrettelegge for en viss utvidelse av
eksisterende boligområde.
Bør vurderes nærmere ut fra lokalisering nær arbeidsplasser,
eksisterende boliger og infrastruktur.
Innspillet ble vurdert ved forrige kommuneplanrevisjon, og
ikke tatt med videre fra grovsilinga: Støy fra E16. Usentralt
i forhold til skole, sentrumsfunksjoner.

Noe
?
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63 Boliger Sørflaten, Vågård
Dagens arealbruk Skog, jorde, ubebygd
Gjeldende formål LNF
Foreslått formål
Boligbebyggelse
Arealstørrelse ca 38 daa
Forslagsstiller
Thor Myrvang
92/5
Gnr/bnr
Beskrivelse: Eiendommen 92/152 er ikke med i forslaget da den har en annen grunneier.

Kriterier
Lokalisering
Infrastruktur
Landskap,
natur og
kulturmiljø
Aktivitet for
alle
Behov
Konklusjon

Begrunnelse
Langt til skole og sentrumsfunksjoner (ca 7 km til Hønefoss
sentrum, og 5 til Hønengata). Nærhet til etablert boligfelt og
arbeidsplasser.
Grenser mot eksisterende kommunal veg, G/S-veg til
bussholdeplass på deler av strekningen. V/A i nærheten.
Fulldyrka jord øst for Vågårdsveien, skog av låg bonitet i
vest.

Konsekvenser
?
?
-

Manglende G/S-forbindelse til skole. Skoleskyss til Ullerål.
Anbefales ikke av hensyn til jordvern.
-
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64 Næring Eggemoen
Dagens arealbruk
Skog
Gjeldende formål
LNF / båndlagt for forsvaret
Foreslått formål
Næring
Arealstørrelse ca
263 daa
Forslagsstiller
Bror Tollef Rognerud (for flere grunneiere)
Gnr/bnr
93/2
Beskrivelse: Forslagsstiller viser til at eiendommen grenser mot eiendom som er under
regulering til næringsområde (mot sørøst, Oddvar Røysi).

Kriterier
Lokalisering
Infrastruktur

Landskap,
natur og
kulturmiljø
Aktivitet for
alle
Behov
Konklusjon

Begrunnelse
Konsekvenser
Sentral beliggenhet ift. dagens og planlagt hovedvegnett.
Næringsutvikling bør skje i tilknytning til eksisterende
+
bebyggelse og infrastruktur, med god tilgang til vegnettet.
I nærheten av eksisterende og planlagt næringsområde på
Eggemoen. Nær gammel jernbanetrase. Dagens kryss mot E16
har begrensninger i kapasitet. Eksisterende infrastruktur som
+
fiber, strøm og veg i området. Nær aktuell trase for forkortelse
av E16 Nymoen-Eggemoen.
Skog av høg bonitet. Dyrkbar jord.
Kulturminneregistreringer i området.
Er i dag en del av et større sammenhengende LNF-område.
Eggemoen er klassifisert som A-område i kartlegging av
bynære friluftsområder 2014. Friluftsområdene på Eggemoen
er i ferd med å bli redusert pga. planer om næringsutvikling.
Planer som er under arbeid per i dag vil gi overkapasitet på
næringsarealer i området.
Anbefales ikke ut fra behov.

Nei
-
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65 Masseuttak Eggemoen
Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Kriterier
Lokalisering

Skog
LNF / vurderingsområde for framtidig masseuttak (ikke juridisk)
Råstoffutvinning
480 daa
Sven Brun
92/2

Begrunnelse
Sentral beliggenhet ift. marked og infrastruktur.

Konsekvenser
+

Infrastruktur

Landskap,
natur og
kulturmiljø
Aktivitet for
alle
Behov

Konklusjon

I nærheten av eksisterende og planlagt næringsområde på
Eggemoen. Nær gammel jernbanetrase. Veg til Buttentjern er
tenkt lagt om på sikt. Dagens kryss mot E16 har
begrensninger i kapasitet.
Skog av varierende bonitet.
Kulturminne- og naturtyperegistreringer i området.
Eggemoen er klassifisert som A-område i kartlegging av
bynære friluftsområder 2014. Friluftsområdene på Eggemoen
er i ferd med å bli redusert pga. planer om næringsutvikling.
Grusressursen er av nasjonal viktighet jf. verdiklassifisering
fra NGU. Det er følgelig viktig å sikre ressursen for framtida,
og hindre nedbygging av denne. Allerede åpna uttak
prioriteres framfor etablering av nye uttak.
Grusressursen må sikres for framtidig behov.
Aktuelt formål for dette må vurderes nærmere.

?

+
?
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66 Boliger Viul, Hønefoss
Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Beskrivelse:
Kriterier
Lokalisering
Infrastruktur
Landskap,
natur og
kulturmiljø
Aktivitet for
alle
Behov
Konklusjon

Jorde, ubebygd
LNF
Boligbebyggelse
3 daa
Binyam Andersen
129/42

Begrunnelse
Fjern lokalisering ift. Hønefoss og tjenestetilbud.
Grenser mot eksisterende offentlig veg.
Manglende G/S. V/A i nærheten.
Fulldyrka jord.

Konsekvenser
?
-

Ca 4 km til Ullerål skole. Området er i dag bilbasert.
Lite omfang.
Anbefales ikke pga. lokalisering og jordvern.

Nei
-
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67 Bolig/næring Rua gård, Hønefoss
Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Jorde, ubebygd
LNF
Boligbebyggelse og/eller næring
Område B ca 30 daa
Siri, Morten og Eve Rua
88/1 og 88/2

Beskrivelse: Forslagsstiller ønsker boligareal i område A, og bolig evt. næring i område B.
Kriterier
Lokalisering
Infrastruktur
Landskap,
natur og
kulturmiljø
Aktivitet for
alle
Behov
Konklusjon

Begrunnelse
Nær Almemoen og Øvre Hønengata.
Grenser mot eksisterende offentlig veg. V/A i nærheten.
I hovedsak fulldyrka jord. Skog av høg bonitet i nordvest.
Utført grunnundersøkelser i område A ifm. utbygging av
Almemoen.
Gangavstand til skole (ca. 1,5 km), barnehage og diverse
tjenestetilbud. Gode solforhold. Nærhet til elv og
friluftsområder (Hovsenga, Hovsmarka, Eggemoen).
Behov for noe mer boligarealer i Hønefoss by.
Området ble vurdert ved forrige kommuneplanrevisjon, og
avvist pga. meget sterke landbruksinteresser. Denne
vurderingen opprettholdes for område B: anbefales ikke
pga. jordvern. Område A kan vurderes nærmere og ses i
sammenheng med Almemoen.

Konsekvenser
+
?
+
Noe
?
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68 Boliger Rundtom, Hønefoss
Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Kriterier
Lokalisering

Ubebygd, skog
Industri (nord for vegen) / Friområde (sør for vegen)
Boligbebyggelse
50 daa (20 sør for vegen)
Tronrud Eiendom AS (etter avtale med Follum Eiendom AS)
87/575 og 50/2

Begrunnelse
I nærheten av eksisterende boligområde i Hønefoss.

Konsekvenser
+

Infrastruktur
Landskap, natur
og kulturmiljø
Aktivitet for
alle
Behov
Konklusjon

V/A-nett i området. Grenser mot offentlig veg.
Manglende G/S-veg.
Skog av høg bonitet og anna jorddekt fastmark.
Dyrkbar jord nord for vegen.
Kulturminneregistreringer i området nord for vegen.
Gangavstand til skole (ca 1 km), barnehage, diverse
tjenestetilbud og kollektiv. Arealene er i hovedsak regulert
til grønnstruktur i gjeldende reguleringsplan.
Nærhet til industriområde kan medføre miljøulemper.
Behov for noe mer boligarealer i Hønefoss by.
Område nord for Hovsmarksveien anbefales ikke utbygd.
Område sør for Hovsmarkveien bør vurderes nærmere.
Buffer mot industriområde må sikres.

?
?
Noe
?
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69 Boliger nedre Begnamoen, Hønefoss
Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Kriterier
Lokalisering
Infrastruktur
Landskap,
natur og
kulturmiljø
Aktivitet for
alle
Behov
Konklusjon

Industri/lager
Erverv
Boligbebyggelse
15 daa
Tronrud Eiendom AS (etter avtale med Follum Eiendom AS)
50/333

Begrunnelse
Konsekvenser
Industriområdet ligger "inneklemt" i eksisterende boligområde
i Hønefoss.
+
V/A-nett i området. Grenser mot offentlig veg og jernbane.
G/S-veg i området.
+
Grunnforhold må avklares.
?
Gangavstand til skole (ca 3,5 km), barnehage, diverse
tjenestetilbud og kollektiv. Støy må avklares da eiendommen
grenser mot jernbane, og er nær E16.
Behov for noe mer boligarealer i Hønefoss by.
Bør vurderes nærmere ut fra lokalisering.

?
Noe
?
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70 Industri Follum, Hønefoss
Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Kriterier
Lokalisering
Infrastruktur
Landskap,
natur og
kulturmiljø
Aktivitet for
alle
Behov
Konklusjon

Skog, industri, trening og friluftsliv
Industri, friområde, LNF og kommunalteknisk anlegg
Industri
400 daa industri og 230 grønnstruktur
Follum Eiendom AS
87/1, 87/7, 87/575, 89/1, 89/3

Begrunnelse

Ønsket utvidelse av industriområdet er vedtatt i
områderegulering for Treklyngen 28.08.2014.
Hovedformål i planen er industri og grønnstruktur.
Kommuneplan må oppdateres iht. dette. Evt. annen arealbruk
enn industri må avklares i senere kommuneplanrevisjoner.

Konsekvenser

+

I formannskapet 11.06.2013 sak 87/13 ble det bl.a. vedtatt
følgende:
Dersom Treklyngen ikke utvikler og tar i bruk arealene i tråd
med planprogrammet senest 31.12.2022, faller området tilbake
til gjeldende formål i den til enhver tids gjeldende kommuneplan.
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71 Boliger Børdalsmoen, Hønefoss
Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Konklusjon

Ubebygd, skog, trening og friluftsliv
LNF
Boligbebyggelse
300 daa (antyder 160 daa til boligformål)
Ragnhild Borlaug Alme og Hans Gamkinn
89/1 og 89/3

I formannskapet 11.06.2013 sak 87/13 ble det bl.a. vedtatt
følgende: Dersom Treklyngen ikke utvikler og tar i bruk
arealene i tråd med planprogrammet senest 31.12.2022, faller
området tilbake til gjeldende formål i den til enhver tids
gjeldende kommuneplan. Innspillet om boliger på Almemoen
Nord (Børdalsmoen) går videre fra grovsilingen og
konsekvensutredes iht. planprogram for kommuneplanrevisjonen
parallelt med Treklyngens planer for området.
Kommuneplanprosessen med konsekvensutredninger vil avklare
om det er mulig å utvikle boliger på Børdalsmoen dersom
Treklyngen ikke gjør bruk av området.
Børdalsmoen er nylig regulert til industri i områderegulering
for Treklyngen vedtatt 28.08.2014. Kommuneplan må
oppdateres iht. dette. Evt. annen arealbruk enn industri må
avklares i senere kommuneplanrevisjoner. Dersom det
seinere blir aktuelt å endre formål til bolig vil det kunne bli en
lettere prosess da området allerede er utreda og avklart til
utbyggingsområde. Det er krav om detaljregulering før
utbygging.

?
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72 Bolig/næring Hønengata 59, Hønefoss
Dagens arealbruk
Gamle Shell-tomta. Lager.
Gjeldende formål
Erverv
Foreslått formål
Bolig/næring
Arealstørrelse ca
6 daa
Forslagsstiller
Hønengata 59 AS
Gnr/bnr
317/200
Beskrivelse: Forslagsstiller ønsker at eiendommen avsettes til senterområde, med mulighet for
oppføring av boliger og salg av handelsvarer.

Kriterier
Lokalisering

Begrunnelse
Sentralt i Hønefoss nord, nær senterområde i Øvre Hønengata.

Infrastruktur

V/A-nett i området. Grenser mot offentlig veg.
Manglende G/S-veg i Asbjørnsens gate.
Grunnforhold må avklares.

Konsekvenser
+

Landskap,
natur og
kulturmiljø
Aktivitet for
alle
Behov
Konklusjon

Gangavstand til skole, barnehage, diverse tjenestetilbud og
kollektiv. Støy må avklares da eiendommen grenser mot
jernbane og Hønengata.
Behov for noe mer boligarealer i Hønefoss by.
Aktuelt formål i kommuneplanen må vurderes nærmere, samt
ses i sammenheng med øvrig område avsatt til erverv.
Ved forrige kommuneplanrevisjon ga A/S Norske Shell
innspill om erverv.

?
?

?
Noe
?
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73 Bolig Rabba Storløkka 1, Hønefoss
Dagens arealbruk
Ubebygd, trær
Gjeldende formål
Friområde
Foreslått formål
Boligbebyggelse
Arealstørrelse ca
4 daa
Forslagsstiller
Knut Gullingsrud
Gnr/bnr
86/416
Beskrivelse: Forslagsstiller har inngått avtale med eierne av eiendommen.
Forslagsstiller opplyser at eiendommen er gjengrodd og ikke blir brukt som friluftsområde,
samt at det er store friområder i samme reguleringsplan.

Kriterier
Lokalisering

Begrunnelse
I eksisterende boligområde i Hønefoss.

Konsekvenser
+

Infrastruktur

Nær eksisterende infrastruktur.
+

Landskap, natur
og kulturmiljø
Aktivitet for
alle
Behov
Konklusjon

Regulert friområde.
Gangavstand til skole (ca 1,5 km), barnehage, diverse
tjenestetilbud og kollektiv.
Størrelse og tilgjengelighet på friområde må sikres.
Behov for noe mer boligarealer i Hønefoss by.
Friområdet som helhet bør vurderes nærmere, og
muligheter for fortetting.

?
Noe
?
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74 Bolig Rabba Storløkka 2, Hønefoss
Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Kriterier
Lokalisering
Infrastruktur
Landskap, natur
og kulturmiljø
Aktivitet for
alle
Behov
Konklusjon

Ubebygd, trær
Friområde
Boligbebyggelse
1 daa
Håvard Skogmo. Eiendommen er eid av Ringerike kommune.
87/205

Begrunnelse
I eksisterende boligområde i Hønefoss.
Nær eksisterende infrastruktur.
Regulert friområde.

Konsekvenser
+
+
-

Gangavstand til skole (ca 1,5 km), barnehage, diverse
tjenestetilbud og kollektiv. Størrelse og tilgjengelighet på
friområde må sikres.
Behov for noe mer boligarealer i Hønefoss by.
Friområdet som helhet bør vurderes nærmere, og
muligheter for fortetting.

?
Noe
?
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75 Boliger Ve
Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Boligbebyggelse
LNF
Boligbebyggelse
6
Kristian Lundberg
55/2

Beskrivelse:
Kriterier

Begrunnelse

Lokalisering

Ved Heradsbygdveien, nær eksisterende boliger.

Infrastruktur

Nær eksisterende infrastruktur.

Konsekvenser
?
+

Landskap,
natur og
kulturmiljø
Aktivitet for
alle

I hovedsak fulldyrka jord.
Gangavstand til skole (ca 2 km), barnehage og kollektiv.
+

Behov
Konklusjon

Anbefales ikke av hensyn til jordvern.
-
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76 Boliger ved Veien skole, Hønefoss
Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Kriterier
Lokalisering
Infrastruktur

Jorde, ubebygd
LNF
Boligbebyggelse
15 daa
Tronrud Eiendom AS på vegne av Weien eiendomsselskap DA
49/1

Begrunnelse
Nær Hønefoss sentrum, eksisterende boliger og
tjenestetilbud.
Nær eksisterende infrastruktur.

Konsekvenser
+
+

Landskap,
natur og
kulturmiljø
Aktivitet for
alle
Behov
Konklusjon

Fulldyrka jord. Landbrukskontoret har imidlertid signalisert
at arealet kan vurderes omdisponert. Fareområde for
kvikkeleire, nærmere vurdering kreves.
Gangavstand til skole og barnehage.
Behov for noe mer boligarealer i Hønefoss by.
Bør vurderes nærmere ut fra lokalisering og infrastruktur.

?
+
Noe
?
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77 Masseuttak Kilemoen nord
Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Masseuttak i deler av området, resten er skog/ubebygd, friluftsliv
LNF (samt markert som område for grunnvann)
Råstoffutvinning
160 daa
Hans Anton Støen
52/1

Kriterier

Begrunnelse

Lokalisering

Kilemoen nord for Hønefoss. Ca 1 km til Fv178, og videre
ca 3 km til E16.
Privat veg fram til området. Mangler G/S-veg langs Fv172.
Tiltaket vil medføre økning i tungtransport på fylkesveg.

Infrastruktur
Landskap,
natur og
kulturmiljø
Aktivitet for
alle
Behov
Konklusjon

I hovedsak skog av høg bonitet, unntatt der det allerede er
tatt ut masser.
Grunnvannsforekomsten på Kilemoen forsyner ca 23 500
innbyggere i Hønefoss-området med vann.
Klassifisert som B-område i kartlegging av bynære
friluftsområder 2014.
Behov for oppdatering av planformål ift. dagens bruk.
Registrert som nasjonalt viktig sand- og grusforekomst av
NGU.
Planformål bør oppdateres i forhold til dagens bruk.
Avgrensning av område for masseuttak må vurderes
nærmere i forhold til behov for sikring av
grunnvannsforekomsten.

Konsekvenser
+
?
Ja
?
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78 Boliger Tolpinrud, Hønfoss
Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Kriterier
Lokalisering
Infrastruktur
Landskap, natur
og kulturmiljø
Aktivitet for
alle
Behov
Konklusjon

Kontor/lager
Erverv
Boligbebyggelse
9 daa
Sparmax
47/85

Begrunnelse
Grenser mot boligfelt, barnehage og idrettsanlegg.
Nær Hønefoss sentrum og tjenestetilbud. Dagens
virksomhet passer ikke naturlig inn i området rundt.
Nær eksisterende infrastruktur. V/A-nett i området.
Manglende G/S-veg et stykke.
Gangavstand til skole (ca 3 km), barnehage, diverse
tjenestetilbud og kollektiv.
Jernbane og høyspent i nærheten.
Behov for noe mer boligarealer i Hønefoss by.
Bør vurderes nærmere ut fra lokalisering.

Konsekvenser
+
?

?
Noe
?
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79 Boliger Petersøya, Hønefoss
Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Trening/friluftsliv, ubebygd
Friområde
Boligbebyggelse
50 daa
Conceptor Eiendomsutvikling AS
318/250/1

Beskrivelse: Forslagsstiller viser til avtale fra 2000 med Ringerike kommune, og har
utarbeida en mulighetsskisse for utvikling av Petersøya med boliger. Skissen viser også
muligheter for bystrand, brygger og gangbruer.
Kriterier
Begrunnelse
Konsekvenser
Lokalisering
Nær Hønefoss sentrum og tjenestetilbud.
+
Infrastruktur
Adkomst og teknisk infrastruktur må etableres.
Landskap,
Elva er registrert som en viktig naturtype.
natur og
Registrert rødlistearter i området.
kulturmiljø
Område med meget stor verdi i Grønn plakat, samt markert
viktig elvestrekning for fugl.
Aktivitet for
Gangavstand til tjenestetilbud, skole og barnehage.
alle
Petersøya har sentral beliggenhet i Hønefoss by, og er mye
brukt til trening, rekreasjon og friluftsliv. Klassifisert som A
område i kartlegging av bynære friluftsområder 2014.
Behov
Behov for bynært og stille friluftsområde anses her for å
veie tyngre enn behov for sentrumsnære boliger.
Konklusjon
Petersøya bør bevares som grøntområde.
Med økt befolkning i Hønefoss by vil området bli enda mer
verdifullt som rekreasjonsareal.
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80 Boliger Tandberg, Hønefoss
Dagens arealbruk
Skog, ubebygd
Gjeldende formål
LNF
Foreslått formål
Boligbebyggelse
Arealstørrelse ca
415
Forslagsstiller
Regina Klouman Mohn, Lars Buttingsrud og Fredrik W Skarstein
Gnr/bnr
38/1 og 36/1
Beskrivelse: Innspillet er felles for to grunneiere, og i samarbeid med Krakstadmarka AS.

Kriterier
Lokalisering
Infrastruktur
Landskap,
natur og
kulturmiljø

Begrunnelse
Utenfor etablert boligfelt.
Må etableres.
I hovedsak skog av høg bonitet. Dyrkbar jord.
Bekker i området. Pilegrimsleden går gjennom området.
En kulturminneregistrering i området.

Aktivitet for
alle

Gangavstand til skole (ca 3-4 km), barnehage, diverse
tjenestetilbud og kollektiv. Klassifisert som B-område i
kartlegging av bynære friluftsområder 2014.
Det er planer for utbygging av Krakstadmarka med ca 800
boliger vest for området.
Anbefales ikke nå av hensyn til jordvern, behov og
utbyggingsstrategi når det gjelder rekkefølge på
gjennomføring av nye utbyggingsområder.

Behov
Konklusjon

Konsekvenser
?
-

Nei
-
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81 Boliger Vesteren, Hønefoss
Dagens arealbruk
Jordbruk, gårdstun
Gjeldende formål
LNF
Foreslått formål
Boligbebyggelse
16 daa
Arealstørrelse ca
Forslagsstiller
Randi Braathen Ødegaard
95/1
Gnr/bnr
Beskrivelse: Forslagsstiller ønsker å etablere "seniorboliger", og foreslår flermannsboliger på
et plan i rekker. Forslagsstiller har sett på muligheten til å opparbeide ny, dyrkbar jord av
samme størrelse et annet sted på eiendommen.

Kriterier
Lokalisering
Infrastruktur

Landskap, natur
og kulturmiljø
Aktivitet for
alle
Behov
Konklusjon

Begrunnelse
I tilknytning til eksisterende bebyggelse og infrastruktur.
Innenfor konsesjonsområde for fjernvarme.
Grenser til offentlig veg. Kommunalt V/A-nett i området.
G/S-veg til Hønefoss sentrum, utvida skulder retning
Haugsbygd.
Fulldyrka jord.
Gangavstand til skole (ca 3 km), barnehage, diverse
tjenestetilbud og kollektiv.
Behov for noe mer boligarealer i Hønefoss by.
Anbefales ikke pga. jordvern.

Konsekvenser
+
?

?
Noe
-
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82 Boliger Trygstadveien, Hønefoss
Dagens arealbruk
Skog, ubebygd
Gjeldende formål
LNF
Foreslått formål
Boligbebyggelse
Arealstørrelse ca
59
Forslagsstiller
Regina Klouman Mohn, Steven Kirwin og Fredrik W Skarstein
Gnr/bnr
38/1 og 44/25
Beskrivelse: Innspillet er felles for to grunneiere, og i samarbeid med Krakstadmarka AS.
Forslagsstiller ser for seg at noe av området kan nyttes til park ifm. gravhauger i området.

Kriterier
Lokalisering
Infrastruktur
Landskap,
natur og
kulturmiljø

Begrunnelse
Nær etablert boligfelt.
Nær veg. Adkomst og annen infrastruktur må etableres.
Skog av høg bonitet. Dyrkbar jord. Bekk i området.
Kulturminneregistreringer i området.

Aktivitet for
alle
Behov

Gangavstand til byen med skole (ca 3-4 km), barnehage,
diverse tjenestetilbud. Kollektiv i nærheten.
Behov for noe mer boligarealer i Hønefoss by.

Konklusjon

Sørvesthellingen kan vurderes nærmere, og ses i sammenheng
med annet innspill i Trygstadveien.
Flate med gravhauger og sti bør opprettholdes og sikres.

Konsekvenser
?
?
-

+
Noe
?
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83 Boliger Trygstad, Hønefoss
Dagens arealbruk
Bolig
Gjeldende formål
LNF
Foreslått formål
Boligbebyggelse (sekundært LNF for spredt boligbebyggelse)
Arealstørrelse ca
21 daa
Forslagsstiller
Elen Bumse Stene og Ståle Hansteen
Gnr/bnr
44/6 og 44/6/1
Beskrivelse: Ringerike kommune har tinglyst forkjøpsrett til eiendommen.
Forslagsstiller viser til at forslaget ikke innebærer noen faktisk endring av arealbruk, men gir
mulighet for flere boliger på eksisterende boligeiendom.

Kriterier
Lokalisering
Infrastruktur
Landskap,
natur og
kulturmiljø
Aktivitet for
alle
Behov
Konklusjon

Begrunnelse
I nærheten av etablert boligfelt.
Eksisterende: Privat avløpsanlegg, kommunalt vann, privat
veg. Manglende G/S-forbindelse.
Ca 2 daa innmarksbeite (nyttes til frukttrær og kjøkkenhage).
Noe dyrkbar jord.
Gangavstand til byen med skole (ca 3-4 km), barnehage,
diverse tjenestetilbud. Kollektiv i nærheten.
Behov for noe mer boligarealer i Hønefoss by.
Bør vurderes nærmere, og ses i sammenheng med annet
innspill i Trygstadveien.

Konsekvenser
?
?
?

+
Noe
?
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2.7 TYRISTRAND/ASK OG NAKKERUD

Grunnkretser

Folketall 2015

Sandaker

36

Stranden

655

Busund

66

Pjåkerud

257

Tyristrand

1329

Nakkerud

414

Stigsrud

285

Totalt

3042

Ca 10 % av Ringerikes befolkning
121

2.7.1 Infrastruktur
Veg

•
•

Vann og avløp

•

•

Skole

Det er etablert g/s-veg langs Rv35 Ask-Snyta og noen km fra Ask
retning Tyristrand.
Følgende gang-/sykkelvegforbindelser mangler/er etterspurt:
- Rv35: Snyta-Hønefoss, Ask-Tyristrand, Tyristrand-Nakkerud
- Fv 173 Sandaker-Sørgefoss
- Fv 162 Snyta/Mælingen/Bjerkemoen
Tyristrand
- Nok kapasitet innenfor vann og avløp. Tyristrand vannverk er
privat anlegg.
- Avløp er kommunalt, føres til renseanlegget.
- Brannvannkapasitet er kun tilpasset enebolig/rekkehus, 20 l/s.
Ask
- Avløp sendes til Monserud renseanlegg. Vann fra Ringerike
vannverk. Kapasitet et stor nok til å ta i mot økt vekst. Det
foreligger planer om å bygge et høydebasseng, og dette blir evt.
realisert i ved større boligutbygging.

Tyristrand skole
•
•
•
•

Kombinert 1.-10. trinn
Fulldelt
Elevtall 2014/2015: 365
Kapasitet: 370 elever

Stranden skole ble lagt ned fra høsten 2014. Elever fra Stranden skolekrets
sokner nå til Tyristrand.
Barnehage

•
•
•

Fegri familiebarnehage: privat, 10 plasser
Tyristrand barnehage: kommunal, 72 plasser
Solstad familiebarnehage: privat, 10 plasser

2.7.2 Utbyggingspotensial
Oversikt over utbyggingspotensial i gjeldende kommuneplan fra 2007, viser at det er potensial
for om lag 306 ytterligere enheter i området.
Med utgangspunkt i 2,6 personer per enhet kan dette romme 796 innbyggere.
Noen av områdene som har vært avsatt til boligformål i gjeldende kommuneplan har
imidlertid vist seg å være vanskelig å realisere. Disse områdene bør vurderes nærmere.
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2.7.3 Utbyggingsmønster – verdier og hensyn
Tyristrand er et etablert lokalsamfunn med et tettbygd sentrum, næringsvirksomhet, boligfelt
av eldre og nyere dato og et aktivt jordbruk.
I områdene rundt Tyristrand er bebyggelsen mer spredtbygd, men med konsentrert bebyggelse
på Ask og Nakkerud. Boligbebyggelsen ligger i hovedsak på mer uproduktiv mark, og har
opp gjennom åra skåna de mer produktive områdene slik at jordbruket kan driftes rasjonelt.
Samtidig har det ved de siste kommuneplanrevisjonene blitt tatt inn utbyggingsområder på
dyrka mark. Dette har bidratt til et press på å ta i bruk enda flere jordbruksarealer til
boligbygging.
Området har verdifulle jordarealer, både i form av dyrka og dyrkbar jord. Områder ved Ask
og Tyristrand er i jordfaglig vurdering definert som svært viktige landbruksområder (Aområde). Områder lenger sør ved Nakkerud er definert som viktige landbruksområder (Bområder). I A-områder skal landbrukshensynet skal veies tungt, og gå foran andre viktige
samfunnsinteresser. I B-områder bør landbrukshensynene ha en stor rolle, og det skal
foreligge tungtveiende årsaker for endra arealbruk.
Jordvernhensynet har gjennom åra kommet sterkere inn i arealplanleggingen, og det er nå en
nasjonal målsetting om å sikre og opprettholde matproduserende areal. Jordarealene er først
og fremst verdifulle på grunn av sitt produksjonspotensial, men også at de utgjør en del av
kulturlandskapet og huser en rekke kulturminner.
Tyristrand og Ask har også et kulturlandskap som er verdifullt å ta vare på, både av hensyn til
jordbruk og stedets identitet og tilhørighet.
Flere av innspillene til revisjon av kommuneplanen berører viktige jordbruksarealer og
verdifullt kulturlandskap. Flere av innspillene er uten sammenheng med de etablerte
boligfeltene i eksisterende kommuneplan. Slik utbygging vil være i strid med overordnede
målsettinger for området, og vil redusere områdets kvaliteter som kultur- og
jordbrukslandskap. I tillegg vil det kunne skape konflikt mellom drift og boligbebyggelse.
Utbygging uten sammenheng med etablerte boligfelt vil også gi et lite hensiktsmessig
utbyggingsmønster, der man har dårligere utgangspunkt for samlede løsninger av
infrastruktur, som skoleveg, tekniske anlegg og andre offentlige tjenester. Med bakgrunn i
dette anbefales det ikke å åpne for omdisponering til boligformål i slike områder.
I områder hvor det kan bli aktuelt å etablere nye boligområder, må sammenhengende
grøntdrag med turstier sikres i kommuneplanen og reguleringsplaner.
Av andre arealressurser nevnes vann og vassdrag, friluftsområder, skogområder og
masseforekomster.
Ved forrige kommuneplanrevisjon ble det skrevet følgende om boligarealer på Ask: Ved
vurdering av behovet for nye boligarealer på Ask legges det til grunn at det skal skje en
moderat utbygging som er tilpasset lokalsamfunnet og dagens infrastruktur.
Når det gjelder Tyristrand sto det følgende: Det bør legges til rette for god sentrumsutvikling.
Dette bør fortrinnsvis skje på det avgrensede platået. Her bør det gjennom ny reguleringsplan
legges opp til en relativt høy utnyttelse av de noe begrensede arealene. I neste planperiode
bør behovet for og lokalisering av boligområder rundt Tyristrand sentrum vurderes på nytt.
Ny reguleringsplan for Tyristrand sentrum ble vedtatt i 2006.
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84 Verneverdig bygdetun Svenskerud, Nakkerud
Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Eksisterende tun
LNF
Verneverdig industrimiljø
5 daa
Kaare Fleten som medlem av fortidsminneforeningen
268/9

Beskrivelse: Foreslår at tunet får status som verneverdig industrimiljø. Forslagsstiller viser til
plan- og bygningsloven (pbl.) § 12-5 pkt 5 vern av kulturmiljø eller kulturminne.
Eiendommen er i privat eie. Forslagsstiller representerer også Tyristrand historielag, som har
en avtale med grunneier om blant annet vedlikehold av bygg, arrangementer og skilting.
Kriterier

Begrunnelse

Konsekvenser

Lokalisering Nakkerud
Landskap,
natur og
kulturmiljø
Konklusjon

Buskerud fylkeskommune har vurdert Svenskerud til å ha
svært høy verneverdi (brev 21.02.2005).
Forslagsstiller har sendt inn ønske om vern på innspillskjema
til kommuneplanrevisjonen, og viser til § 12-5 i pbl. som
omhandler arealformål i reguleringsplan. Kommuneplanen har
begrensa virkemidler når det gjelder vern og restriksjoner
knytta til kulturminner. Paragraf som forslagsstiller viser til
gjelder reguleringsplaner. Dersom det er ønske om å starte opp
en reguleringsplanprosess må forslagsstiller ta kontakt med
kommunen og be om et oppstartsmøte. Reguleringsplaner skal
utarbeides av fagkyndige. Det er utarbeida en temautredning
om kulturminner i forbindelse med kommuneplanrevisjonen.
Utredninga er imidlertid avgrensa til Hønefoss-området og
nyere tids kulturminner. Satsingsområdene i
kommuneplanarbeidet er befolkningsvekst, næringsutvikling
og effektiv arealdisponering. Etter kommunevalget skal det
utarbeides en planstrategi for hvilke planer som skal prioriteres
i neste 4-årsperiode. Kommunen vil da vurdere om det er
behov for å arbeide mer med kulturminner for øvrige deler av
kommunen.

-
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85 Verneverdig nikkelverk, Nakkerud
Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Verneverdig industrimiljø
125 daa
Kaare Fleten som medlem av fortidsminneforeningen
270/9

Beskrivelse: Forslagsstiller beskriver ønsket arealbruk slik: Konsekvensutredning turisme
eller aktiv mineralutvinning. Statsskog har som grunneier i mai 2015 lagt eiendommen ut til
salgs. Det er 7 festetomter i området, i form av fritidsboliger og bolighus. Det foreligger en
avtale om tilrettelegging med turstier i området.
Kriterier

Begrunnelse

Lokalisering

Nakkerud

Konklusjon

Forslagsstiller har sendt inn ønske om vern på
innspillskjema til kommuneplanrevisjonen.
Kommuneplanen har begrensa virkemidler når det gjelder
vern og restriksjoner knytta til kulturminner. Dersom det er
ønske om å starte opp en reguleringsplanprosess må
forslagsstiller ta kontakt med kommunen og be om et
oppstartsmøte. Reguleringsplaner skal utarbeides av
fagkyndige. Det er utarbeida en temautredning om
kulturminner i forbindelse med kommuneplanrevisjonen.
Utredninga er imidlertid avgrensa til Hønefoss-området og
nyere tids kulturminner. Satsingsområdene i
kommuneplanarbeidet er befolkningsvekst,
næringsutvikling og effektiv arealdisponering. Etter
kommunevalget skal det utarbeides en planstrategi for
hvilke planer som skal prioriteres i neste 4-årsperiode.
Kommunen vil da vurdere om det er behov for å arbeide
mer med kulturminner for øvrige deler av kommunen.

Konsekvenser

-
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86 Boliger Nakkerudgata, Nakkerud
Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Jorde / skog, ubebygd
LNF
Boligbebyggelse
17 daa
Lars Thomasrud
262/22

Kriterier

Begrunnelse

Lokalisering

Nakkerud, ikke prioritert lokalsamfunn.

-

Infrastruktur

Nakkerudgata er kommunal. V/A-ledninger krysser det
aktuelle jordet.

+

Fulldyrka jord og skog av middels bonitet.
Bekk i området.

-

Landskap,
natur og
kulturmiljø
Aktivitet for
alle
Behov
Konklusjon

Nærhet til Tyrifjorden og friluftsområder.
Gangavstand til Nakkerud sentrum og kollektivforbindelse.
Ikke gangavstand til skole og barnehage.
Nakkerud har ubebygde boligområder i gjeldende
kommuneplan.
Område nord for Nakkerudgata kan vurderes da det ikke er i
konflikt med dyrka mark, og ligger nær etablert
infrastruktur.

Konsekvenser

?
Nei
?
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87 Bolig Engene vei, Nakkerud
Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Fritidsbolig
LNF
Boligbebyggelse
Ikke angitt
Hans Damstuen c/o Elisabeth Damstuen
269/39

Kriterier

Begrunnelse

Lokalisering

Nakkerud, ikke prioritert lokalsamfunn.

Konsekvenser
-

Infrastruktur
Landskap,
natur og
kulturmiljø
Aktivitet for
alle

Skog av låg bonitet.

Behov

Nakkerud har ubebygde boligområder i gjeldende
kommuneplan.
Innspillet gjelder endring av en enkelt fritidseiendom til
boligeiendom i LNF-område. Anbefales ikke. Eier kan evt.
kontakte byggesakskontoret og søke om bruksendring. Dette
krever dispensasjon fra kommuneplanen.

Konklusjon

Nei
-
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88 Boliger Solumveien/Engene vei, Nakkerud
Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Skog, ubebygd
LNF
Boligbebyggelse
Ikke angitt
Even Stillerud og Christian Saupstad
269/1 og 269/3,4

Kriterier

Begrunnelse

Lokalisering

Nakkerud, ikke prioritert lokalsamfunn.
Grenser mot områder avsatt til idrettsanlegg og boligområde
i gjeldende kommuneplan.
Nær eksisterende infrastruktur.

Infrastruktur
Landskap,
natur og
kulturmiljø
Aktivitet for
alle

Skog av middels og høg bonitet.
Ca halve området er dyrkbar jord.
Bekk i området.

Behov

Nakkerud har ubebygde boligområder i gjeldende
kommuneplan.
Anbefales ikke ut fra lokalisering, dyrkbar jord og behov.

Konklusjon

Konsekvenser
+
-

Nei
-
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89 Boliger Nedre Fegriveien A, Tyristrand
Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Jorde
LNF
Boligbebyggelse
8 daa
Kari Hamremoen, Berit Johannessen, Sonja Burud og Tore Opsahl
244/57

Kriterier

Begrunnelse

Lokalisering

Tyristrand er et prioritert lokalsamfunn. Området ligger
nordøst for sentrum. Ligger nær mulig korridor for Rv35
(vist uten rettsvirkning i gjeldende kommuneplan).
Nær eksisterende infrastruktur. Nedre Fegriveien er privat.
V/A-ledninger i området.

Infrastruktur
Landskap,
natur og
kulturmiljø
Aktivitet for
alle
Behov
Konklusjon

Konsekvenser
?
+

Fulldyrka jord.
Nærhet til Tyrifjorden og friluftsområder.
Gangavstand til Tyristrand sentrum med skole og barnehage
(ca. 1,5 km), med sammenhengende G/S-forbindelse.
Tyristrand har ubebygde boligområder i gjeldende
kommuneplan som kan dekke behovet.
Anbefales ikke pga. jordvern og behov.
Innspillet ble vurdert ved forrige kommuneplanrevisjon, og
ikke tatt med videre fra grovsilinga pga. ønske om fortetting
og miljøgate i sentrum før det åpnes for nye byggeområder i
utkanten av sentrum.

?
Nei
-
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90 Boliger Nedre Fegriveien B, Tyristrand
Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Område A er et jorde, område B er består av skog.
LNF
Boligbebyggelse
7 daa + 13 daa = 20 daa
Helge Bakken
244/160 og 244/45

Beskrivelse: Antall tomter må vurderes nærmere. Ønsker i første omgang å få skilt ut 1 tomt
på 2 mål.
Kriterier

Begrunnelse

Lokalisering

Tyristrand er et prioritert lokalsamfunn. Området ligger
nordøst for sentrum. Ligger nær mulig korridor for Rv35
(vist uten rettsvirkning i gjeldende kommuneplan).
Flere mulige adkomstveger. V/A-ledninger i området.

Infrastruktur

Konsekvenser
?

+
Landskap,
natur og
kulturmiljø
Aktivitet for
alle
Behov
Konklusjon

Område A er fulldyrka jord, område B skog av middels
bonitet.
Nærhet til Tyrifjorden og friluftsområder.
Gangavstand til Tyristrand sentrum med skole og barnehage
(ca. 1,5 km), med sammenhengende G/S-forbindelse.
Tyristrand har ubebygde boligområder i gjeldende
kommuneplan som kan dekke behovet.
Område B bør vurderes nærmere. Forhold til korridor for
Rv35 må avklares.
Område A anbefales ikke av hensyn til jordvern.

?
Nei
?
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91 Boliger Hovli, Tyristrand
Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Jorde, skog, ubebygd
LNF
Boligbebyggelse
15 daa
Randi Synnøve Rørholt
244/109

Kriterier

Begrunnelse

Lokalisering

Tyristrand er et prioritert lokalsamfunn.
Mulig korridor for Rv35 går gjennom området (vist uten
rettsvirkning i gjeldende kommuneplan).
Nær eksisterende infrastruktur.

Infrastruktur

Konsekvenser
?
+

Landskap,
natur og
kulturmiljø
Aktivitet for
alle
Behov
Konklusjon

Skog av høg bonitet og fulldyrka jord (ca 3 daa).
Bekk i området.
Nærhet til Tyrifjorden og friluftsområder. Støy fra Rv35,
store deler av området er innenfor gul støysone.
Gangavstand til Tyristrand sentrum med skole og
barnehage, med sammenhengende G/S-forbindelse.
Tyristrand har ubebygde boligområder i gjeldende
kommuneplan som kan dekke behovet.
Anbefales ikke av hensyn til behov, jordvern og støy.

?
Nei
131

92 Boliger Skjærdalen bruk, Tyristrand
Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Jorde, noe skog i nord.
LNF.
Boligbebyggelse
64 daa
Roar Jørgensen AS på vegne av Skjærdalen eiendom
244/17

Beskrivelse: Forslagsstiller opplyser at arealet har vært leid ut i ca 40 år. Ca. 75 % av arealet
nyttes til korndyrking, og resten av området ligger brakk.
Kriterier

Begrunnelse

Lokalisering

Tyristrand er et prioritert lokalsamfunn.
Området ligger i tilknytning til sentrum, i øst.
Området grenser mot områder avsatt til industri/erverv.
Atkomst til området via kommunal veg, Skjærdalen.
Kryssløsning mot Rv35 må vurderes nærmere.
V/A-ledninger i området.
I hovedsak fulldyrka jord, noe innmarksbeite og skog av
høg bonitet. Ca 12 daa dyrkbar jord. Registrert rødlisteart
innenfor området.
Nærhet til Tyrifjorden og friluftsområder.
Gangavstand til Tyristrand sentrum med skole og
barnehage, med sammenhengende G/S-forbindelse.
Tyristrand har ubebygde boligområder i gjeldende
kommuneplan som kan dekke behovet.
Anbefales ikke ut fra behov, jordvern og nærhet til jernbane
og industri.
Innspillet ble vurdert ved forrige kommuneplanrevisjon, og
ikke tatt med fra grovsilinga: Ønsker fortetting av
Tyristrand sentrum og miljøgate før det åpnes for nye
byggeområder i utkanten av sentrum.

Infrastruktur
Landskap,
natur og
kulturmiljø
Aktivitet for
alle
Behov
Konklusjon

Konsekvenser
+
?
+
Nei
-
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93 Boliger Justisveien, Tyristrand
Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca
Forslagsstiller
Gnr/bnr

2 eneboliger, veg og skog
LNF
Boligbebyggelse
20 daa (inkl. eksisterende veg og 2 eneboliger)
Odd Skarvhellen
255/5

Beskrivelse: Forslagsstiller antyder 6-9 enheter. Alt er ikke utbyggbart, da eiendommen er
bratt. Forslagsstiller opplyser at ca 1,5 daa kan dyrkes, men at det er leire og grunt jordsmonn.
Dette har ligget brakk i 25 år.
Kriterier

Begrunnelse

Lokalisering

Tyristrand er et prioritert lokalsamfunn. Området ligger sør
for sentrum, ved nedkjøring til fengselet.

Infrastruktur

Landskap,
natur og
kulturmiljø
Aktivitet for
alle

Behov
Konklusjon

Enebolig i vest har i dag atkomst via Justisvegen som er
kommunal, og videre på privat veg Tyristien. Enebolig i øst
har atkomst via Justisvegen og videre om vegen Haga bru,
som er kommunal. Det er V/A-ledninger i Justisveien som
går gjennom området.
Skog av låg bonitet, og noe anna jorddekt fastmark.

Konsekvenser
+

+

?
Nærhet til Tyrifjorden og friluftsområder.
Gangavstand til Tyristrand sentrum med skole og barnehage
(ca. 1,5 km), med sammenhengende G/S-forbindelse.
Det planlegges et større massedeponi ved Kind gård, som
vil medføre betydelig tungtrafikk i området.
Tyristrand har ubebygde boligområder i gjeldende
kommuneplan som kan dekke behovet.
Bør vurderes nærmere ut fra lokalisering og infrastruktur.

?
Nei
?
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94 Boliger Kindsåsveien, Tyristrand
Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Eksisterende småbruk og jorde
LNF
Boligbebyggelse
14 daa
Ivan Fossum
251/29 og 254/64

Beskrivelse: Forslagsstiller samarbeider med Ole Hermann Hollerud (255/1) om utvikling av
felles atkomst til Hageneiendommen og til Hollerud Bolig (255/1) som er avsatt til
boligformål i gjeldende kommuneplan. I gjeldende kommuenplan er det fourtsatt atkomst til
Hollerud bolig via gnr/bnr 251/29.
Kriterier

Begrunnelse

Lokalisering

Tyristrand er et prioritert lokalsamfunn.
Området ligger i Kindsåsen, sørvest for sentrum.

Infrastruktur
Landskap,
natur og
kulturmiljø
Aktivitet for
alle
Behov
Konklusjon

Grenser til Kindsåsveien som er kommunal øst for
eiendommen, og privat i nord. V/A-ledninger i området, og
vannledning krysser eiendommen.
I hovedsak fulldyrka jord, og noe anna jorddekt fastmark.
Det går en bekk i eiendomsgrensa i sør.
Nærhet til Tyrifjorden og friluftsområder.
Gangavstand til Tyristrand sentrum med skole og barnehage
(ca. 1,5 km), med sammenhengende G/S-forbindelse.
Behov for å få etablert atkomstveg til framtidig boligområde
Hollerud.
Bør vurderes nærmere ut fra behov. Området må da ses på i
sammenheng med Hollerud-feltet.

Konsekvenser
+
+
+
Ja
?
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95 Boliger Vælerenveien, Tyristrand
Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Eksisterende boligeiendommer med 2 eneboliger.
LNF
Boligbebyggelse
8 daa
Ulrik Dybdal
251/75 og 76

Kriterier

Begrunnelse

Lokalisering

Ca 2 km nordvest for Tyristrand sentrum. Ikke i tråd med
ønska utbyggingsmønster.

?

Atkomst fra Tyristrand sentrum via kommunal veg.
Ikke V/A-anlegg i området.

-

Infrastruktur
Landskap,
natur og
kulturmiljø
Aktivitet for
alle
Behov
Konklusjon

Konsekvenser

Innmarksbeite og skog av høg bonitet.
Nærhet til Tyrifjorden og friluftsområder.
Gangavstand til Tyristrand sentrum med skole og barnehage
(ca. 2 km). Ikke sammenhengende G/S-forbindelse.
Innspillet er av lite omfang. Tyristrand har ubebygde
boligområder i gjeldende kommuneplan som kan dekke
behovet.
Anbefales ikke pga. lokalisering og utbyggingsmønster.

?
Nei

-
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96 Hytte Hjelleveien, Ask
Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Fritidseiendom
Boligområde framtidig, deler av eiendommen er LNF
Ikke angitt
4 daa
Jannicke Hølen
80/72

Beskrivelse: Forslagsstiller viser til målebrev med utvidelse og justering av gammel grense.
Det er ønskelig at avgrensning i kommuneplanen justeres i tråd med ny eiendomsgrense.
Kriterier

Begrunnelse

Konsekvenser

Lokalisering
Infrastruktur
Landskap,
natur og
kulturmiljø
Aktivitet for
alle
Behov
Konklusjon

Formålsgrense i kommuneplanen bør justeres i tråd med ny
eiendomsgrense.

+
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97 Boliger Ask sentrum
Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Skog og jorde, ubebygd
LNF
Boligbebyggelse
40 daa
Anders Ødegaard
80/6 og 80/12

Beskrivelse: Forslagsstiller skisserer makeskifte og opplegg for å få løst
rekkefølgebestemmelse om etablering av nytt kryss og avkjørselssanering i gjeldende
kommuenplan.
Kriterier

Begrunnelse

Lokalisering

Sentralt på Ask, nær eksisterende boligfelt.

+

Infrastruktur

I tilknytning til eksisterende infrastruktur.

+

Landskap,
natur og
kulturmiljø
Aktivitet for
alle
Behov

Skog av høg bonitet og fulldyrka jord.

Konklusjon

Konsekvenser

Nærhet til Tyrifjorden og friluftsområder.
Ikke gangavstand til skole. Støy fra Rv35.
Behov for å få innfridd rekkefølgebestemmelse om kryss og
adkomst til nytt boligområde i gjeldende kommuneplan.
Bør vurderes nærmere, som en del av en helhetsvurdering
av Ask sentrum og mulige løsninger for vegsystemet i
området.
Deler av eiendommen ble avsatt til boligformål ved forrige
kommuneplanrevisjon. Begrunnelsen var flere tomter som
kan fordele kostnader på ny adkomstveg.

?
Ja
?
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98 Masseuttak Prestmoen
Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Skog, friluftsliv og eksisterende deponi og masseuttak
LNF
Råstoffutvinning
800 daa
Opplysningsvesenets fond
42/1

Kriterier

Begrunnelse

Lokalisering

Ved fylkesveg 162 Busundveien, mellom Botilrud og Snyta.
Ca 2 km til rv35 i vest, og ca 3 km til E16 i øst.
Nær eksisterende vegnett.

Infrastruktur
Landskap,
natur og
kulturmiljø
Aktivitet for
alle
Behov
Konklusjon

Skog av høg bonitet, unntatt eksisterende deponi og
uttaksområde. I hovedsak dyrkbar jord. Elv nordøst og sør
for området. Flere registreringer av rødlistearter i området.
Flere automatisk fredete kulturminner i området, og noen
med uavklart status.
Klassifisert som C-område i kartlegging av bynære
friluftsområder 2014.
Fv162 er skoleveg uten G/S. Flere bolighus langs Fv162.
Behov for oppdatering av planformål ift. dagens bruk.
Registrert som meget viktig sand- og grusforekomst av
NGU.
Planformål bør oppdateres i forhold til dagens bruk.
Framtidig utvidelsesområde må vurderes nærmere.
Hensyn til dyrkbar jord må avveies.

Konsekvenser
+
+
-

Ja
?
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99 Næring Styggedalskrysset
Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Skog, ubebygd
LNF
Næring
60 daa
Opplysningsvesenets fond
42/1

Beskrivelse: Forslagsstiller ønsker næringsformål, og nevner bensinstasjoner og vegkroer
som aktuelle virksomheter.
Kriterier

Begrunnelse

Lokalisering

Nær E16 og en av hovedinnfartene til Hønefoss.

Infrastruktur

Ligger mellom eksisterende veg og jernbane.
Ringeriksbane og ny E16 med innfart til Hønefoss by vil
trolig komme i dette området.
Skog av høg bonitet.

Landskap,
natur og
kulturmiljø
Aktivitet for
alle
Behov
Konklusjon

Konsekvenser
+
?
-

Forslagsstiller opplyser at det ikke er kjent at området
brukes til friluftsliv.
Næringsutvikling er et satsingsområde i planarbeidet.
Det kan i framtida bli et behov for næringsarealer knytta til
hovedvegsystemet.
Kan vurderes nærmere i sammenheng med planer for
Ringeriksbane og ny E16, og ikke nå som en del av
kommuneplanen.

?

-
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Bolig
Bolig
Bolig
Bolig
LNF

ReguleringsplanPlan-ID
Ja
153
Ja
277
Nei
Nei
Ja
85
Nei
Ja
249
Ja
59
Ja
125
Underarb
396
Ja
160
Ja
Ja
315 og 44
Ja 187-01,187-04,145-01
Arbeidmed rp stansa.
Ja
44-08
Nei
Nei
Ja
384
Ja
233-01
Ja
202-06
Ja
177-03
Ja
297-01
Ja
280
Underarb
373
Underarb
378

Bolig
Ja
245-02
Bolig
Ja
346-02
Bolig
Ja
325
Bolig
Ja
312-06
Senterområde Underarb
271
Off. bygninger Underarb
364
Senteromr/bolig Ja
358
Bolig
Underarb
394
Bolig/erverv
Ja
7
Bolig/friomr/LNF Ja
368
Bolig
Ja
317
Senterområde Underarb
395
Senterområde Ja
64-02
Bolig
Ja
369
Annetbyggeomr Underarb
330
Bolig
Ja
359
Bolig
Ja
268-02
Senterområde Underarb
387
Senterområde Ja
314-01
Senterområde Underarb
371
Senterområde Arb med rp avventer 370
Bolig
Ja
120-03
Senterområde Ja
313-01
Bolig
Underarb
399
K.delplanu/arb Delvisferdig
356-01
Bolig
Ja
192m.fl.
Bolig
Nei
Bolig
Nei
Senteromr/bolig Ja
276-01
Senteromr/bolig Ja
276-01
Bolig
Nei
Bolig
Ja
80
Bolig
Ja
151
Bolig
Ja
320-01
Bolig
Ja
355
Bolig
Nei
Bolig
Nei
273
Bolig
Ja
138-02

SAKSFRAMLEGG
Formannskapet

Arkivsaksnr.: 15/4953-2

Arkiv: U62 &18

Salgsbevilling - Coop Øst SA.
Forslag til vedtak:
Coop Øst SA org.nr 948 432 617 gis salgsbevilling for alkoholholdig drikk med høyst 4,7
volumprosent alkohol.
Bevilling gis for resten av inneværende periode, som utgår 30. juni 2106.
Bevillingen gis for følgende butikker.
Coop Marked Nes i Ådal, Hedalsveien 1, 3524 Nes i Ådal
Coop Extra Tyristrand, Vikersundveien 235, 3533 Tyristrand
Coop Marked Hallingby, Ådalsveien 153, 3525 Hallingby
Coop Mega Hønefoss, Industrigaten 1, 3515 Hønefoss
Coop Extra Heradsbygda, Valhallveien 1, 3518 Hønefoss
Bevillingen gis i henhold til tidligere innsendte tegninger.
Styrer og stedfortreder for styrer er de samme som tidligere.

Sammendrag
Coop Østafjells SA er innfusjonert i Coop Øst SA, og har i henhold til alkohollovens § 1-10
søkt om bevilling for Coop Øst SA org.nr 915 402 356.

Juridiske forhold
Bevillingen faller bort ved overdragelse av virksomheten. Det samme gjelder ved
overdragelse av alle eller en dominerende andel av aksjene eller andelene i et selskap som
eier slik virksomhet. Virksomheten kan likevel fortsette på den tidligere bevilling i inntil tre
måneder, så fremt bevillingsmyndigheten er underrettet om dette og det søkes om ny
bevilling uten ugrunnet opphold, og senest innen 30 dager, etter overdragelsen.

Rådmannens vurdering
Det er ikke fremkommet noen negative merknader til noen av utsalgsstedene i
bevillingsperioden. Rådmannen anbefaler at søknaden imøtekommes.

Ringerike kommune, 26.05.2015

Tore Isaksen
rådmann

saksbehandler: Kari Véien Denné

