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REGULERINGSPLAN  - MOSSELIA – 1. GANGSBEHANDLING  
 
Forslag til vedtak: 
 
1. Forslag til detaljregulering for Mosselia sendes på høring og legges ut til offentlig 

ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10. 
 
2. Rådmannen skal før 2. gangsbehandling kvalitetssikre planen når det gjelder innhold og 

framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 
 

3. Det tas sikte på å oppheve deler av følgende gjeldende reguleringsplan: NR 19, 
Mosseområdet, vedtatt 07.10.55, ved godkjenning av reguleringsplan nr 328, Mosselia 
(ny plan). 

 

4. Rådmannen vil sette som krav at grunnforholdene på tomten må undersøkes nærmere før 
2. gangsbehandling. 

 
 
Sammendrag 
 
Reguleringsplan for området ble startet i 2006.  
Siste formelle behandling var i 2007, sak 21/07 der saken ble lagt ut til offentlig ettersyn i 
perioden 17.02.07-10.03.07. 
Før dette har forslagstiller siden 1997 forsøkt å byggeanmelde en 6-mannsbolig.  
 
Plan & Oppmåling fremmet i 2006 en plan på vegne av Sønsterud Invest AS. Planen besto 
av 2 stk firemannsboliger med felles lekeareal og parkering. Jfr plankart av 27.10.2006. 
 
Etter at saken ble lagt ut til offentlig ettersyn kom det inn merknader med innsigelse fra 
fylkesmannen (16.03.2008) vedrørende dokumentasjon av landskapsmessige konsekvenser 
og bestemmelser tilknyttet ivaretakelse av universell utforming og tilgjengelighet for alle. 
Naboene klaget også over for tett utnyttelse av tomta. 
 
Konsulent Bjørn Leifsen har på vegne av Sønsterud Invest A/S laget et nytt planforslag som 



ligger til grunn for ny reguleringsplan av Mosselia, på bakgrunn av tidligere 
innspill/innsigelser og møter med Ringerike kommune. 
 

Innledning 
Hensikten med reguleringen er å tilrettelegge for 3 stk. tomannsboliger. 
Det har tidligere vært sendt inn materiale for en høyere utnytting på tomten, men 
forslagstiller har endret på dette i nytt planforslag.  
 
Tidligere behandlinger og vedtak 
Hovedkomitéen for miljø – og arealforvaltning/ formannskapet meldte i møte i 2007, sak 
21/07, oppstart av detaljregulering for Mosselia, samt vedtok å legge planprogram ut til 
offentlig ettersyn.  
 
Beskrivelse av saken 
Dagens situasjon 
Området er i dag bebygd med eneboliger og konsentrert småhusbebyggelse. Tomten er 
bebygd med en enebolig i dag som forslagstiller ser for seg revet for å få plass til ny 
bebyggelse i form av 3 stk. tomannsboliger. Vest for planområdet ligger det en 
nærlekeplass. Området er for øvrig et etablert boligstrøk med generelt eldre bebyggelse.  
 
Planforslaget 
Forslag til reguleringsplan for Mosselia er mottatt fra konsulent Bjørn Leifsen.  
Planforslaget som foreligger til behandling består av  

- Plankart ”Detaljplan for GNR86/113 Mosseveien 28” i målestokk 1:1000, datert 
21.11.12. 

- Forslag til reguleringsbestemmelser datert 26.11.12. 
- Planbeskrivelse datert 26.11.12. 

 
Gjeldende reguleringsplaner 
Deler av planområdet er i dag regulert i reguleringsplan nr. 19, Mosseområdet fra 07.10.55. 
Planområdet er i denne reguleringsplanen regulert til boligområde. 
I kommuneplanens arealdel 2007-2019 er området avsatt til bolig. Tillatt utnyttelsesgrad er 
25 % BYA.  
 
Plantype og avgrensning 
Planen fremmes som en detaljregulering. Sønsterud Invest A/S er forslagstiller.  
 
Eiendomsforhold 
Planområdet omfatter eiendommene: gnr./ bnr. 86,113, med vist frisiktsone inn på 
naboeiendommene, gnr./bnr. 87/332 i nord og gnr./bnr. 86/484 i syd. 
 
Innkomne innspill til planoppstart 
De innkomne merknader gjelder en noe annen planutforming, men har fortsatt relevans til 
planlegging på tomten. Hovedtrekkene i innspillene er referert og kommentert under. 
Det kom inn totalt 4 uttalelser.  
 
 
Innsigelse fra Fylkesmannen i Buskerud, dato:16.03.07 



Påviser at området er «svært bratt» og kan egne seg som grøntområde mellom eksisterende 
bebyggelse med verdi for landskap, biologisk mangfold og lekearealer. Bifaller forslaget fra 
Barnerepresentanten om at eksisterende lekeplass i nærheten må rustes opp, ev med 
rekkefølgebestemmelse. Påpeker at området skal planlegges med vekt på universell 
utforming og at dette må komme frem i bestemmelsene. 
Fremmer innsigelse mot manglende dokumentasjon av landskapsmessige konsekvenser og 
bestemmelser tilknyttet ivaretakelse av prinsippene om universell utforming og 
tilgjengelighet for alle. 
 
Forslagstillers kommentar: 
Tomta er allerede bebygd i dag og kan ikke uten offentlig ervervelse kunne bli en del av 
grønnstrukturen i området. Det er også en ønsket utvikling i byen at områder fortettes. 
Ny plan vil være småhusbebyggelse i tre tomannsboliger, som med mindre bygg kan 
tilpasses terrenget i større grad enn 2 stk. firemannsboliger. Dette er nå dokumentert ved 
snitt. Et punkt om universell utforming er nå med i de nye planbestemmelsene. 
 
Rådmannens kommentar:  
Planforslaget ivaretar landskapsmessige konsekvenser slik planen nå er fremmet. Universell 
utforming løses i de nye planbestemmelsene, og at boenhetene sikres planløs tilkomst. 
Innspillet er for øvrig tilstrekkelig kommentert av forslagstiller. 
  
Uttalelse fra naboer, dato:12.03.07 
Mener eiendommen gir plass til en enebolig og at området skal fortsatt være 
småhusbebyggelse. Imot boligblokker. Mener utkjøringen er trafikkfarlig og ikke egnet for 
mye mer trafikk.  
 
Forslagstillers kommentar: 
Nytt planforslag ligger under definisjonen småhusbebyggelse. Det blir i så fall 6 boenheter 
contra 8 som da var foreslått. 
Utkjøringa er grei mht. sikt, men stigningen i Mosseveien er noe brattere (ca. 10 %) enn det 
som anbefales. Dette er det ikke mulig å endre. 
 
Rådmannens kommentar:  
Før 2.gangsbehandling skal det detaljeres innkjøring til planområdet for å sikre at tilkomst 
til tomten blir utført etter gjeldende lovverk. Innspillet er for øvrig tilstrekkelig kommentert 
av forslagstiller.   
 
Uttalelse fra kommunalteknisk tjeneste, dato:19.03.07 
Ønsker at områdene i feltet ikke planlegges til å bli offentlige. Trafikkarealene er bratte og 
det er ikke vist snuplasser. Foreslår at det foretas en tappetest i Mosseveien mht. 
brannvannuttak og hva det medfører av trykktap i Rabbaveien. 
Overvann må forsøkes løst ved drenering i grunnen. 
 
Forslagstillers kommentar: 
Ny plan viser ingen offentlige arealer i boligområdet. Snitt viser at atkomstvegen frem til 
siste innkjøring/til øvre hus ikke trenger å bli brattere enn 8 %. Deretter kan den stige frem 
til turvegen som jo er enda brattere. 
Det vil være rikelig med snumuligheter på den viste gårdsplassen. Overvann kan løses på 
tomta. 



 
Rådmannens kommentar:  
Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagstiller. 
 
Uttalelse fra Buskerud fylkeskommune, dato:05.03.07 
Positive til at området fortettes. Stiller noen spørsmål vedrørende siktkrav, geometrisk 
utforming, snumuligheter og felles opplegg for avfall og sortering.  
 
Forslagstillers kommentar: 
Nevnte innspill til veggeometri er løst i ny plan.  
 
Rådmannens kommentar: 
Veggeometri bør detaljeres mer. Snumuligheter kan løses på egen tomt som vist i 
planforslag. Det er avvist plass til felles opplegg for avfall og sortering på egen grunn, vist i 
planforslag.   
 
Varsel om innsigelse til forrige planforslag 
Fylkesmannen i Buskerud hadde innsigelse mot manglende dokumentasjon av 
landskapsmessige konsekvenser og bestemmelser tilknyttet ivaretakelse av prinsippene om 
universell utforming og tilgjengelighet for alle. 
 
Nytt forslag til reguleringsplan for området ivaretar temaene i innsigelsene fra 
Fylkesmannen i Buskerud bedre i nytt planforslag og bestemmelser enn i forrige planforslag.  
 
Forholdet til overordnede planer 
I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.07 er området avsatt til bolig. Planforslaget er i 
hovedtrekk i tråd med overordnete planer.  
 
Juridiske forhold 
Naturmangfoldloven 
De miljørettslige prinsippene §§ 8 – 12 i naturmangfoldloven, av 19.06.09, skal legges til 
grunn som retningslinjer ved alle enkeltvedtak, herunder vedtak av område – og 
detaljreguleringer. Det skal i saksdokumentene redegjøres for hvordan disse er fulgt opp. 
Det skal i saken fremgå hva slags kunnskap om naturmangfold beslutningen bunner i. Det er 
søker som har hovedansvaret for å fremskaffe kunnskapsgrunnlaget. Dersom 
kunnskapsgrunnlaget skulle vise seg å være mangelfullt, skal tiltaket vurderes i henhold til 
føre – var – prinsippet. Man skal i saken innta en økosystemtilnærming og samlet belastning 
av tiltak i området skal vurderes. 
 
Økonomiske forhold 
Planen utløser trolig ingen økonomiske belastninger for Ringerike kommune. 
 
Rådmannens vurdering 
Byggeplanene 



Området har fra før en blanding av eneboliger og konsentrert småhusbebyggelse. Valg av 
boligtype, som er tenkt med tilrettelegging av 3 tomannsboliger, passer bra inn i området 
forøvrig. Tiltaket vil bidra til økt trivsel og med planen vil en få til økt fortetting i et 
attraktivt boligområde sentralt i Hønefoss.  
Den eksisterende bygningen er ikke verneverdig og tiltaket vil bidra til økt trivsel i 
gaterommet, og bebyggelsen generelt i området. Rådmannen er ikke i tvil om det er rett å 
rive bygningen.  
 
Innkomne merknader 
Vurdering av de enkelte innkomne merknader fremgår av ovenstående kommentarer. 
Omfanget er beskjedent, og de viktigste merknadene er innarbeidet i planforslaget som nå 
foreligger. 
 
Lekeplasser 
Lekeplass for småhusområdet er vist i planforslaget. Planen har også bestemmelser som 
sikrer opparbeidelse av dette før det gis brukstillatelse for boligene. 
Før det gis midlertidig brukstillatelse skal utearealene være opparbeidet iht. godkjent 
utomhusplan. Dersom boligene ferdigstilles vinters tid, skal utearealene ferdigstilles senest 
nærmeste 1. mai etter at midlertidig brukstillatelse er gitt.  
 
Infrastruktur 
Mosseveien er kommunal veg med offentlig vegforbindelse til Hengsleveien og videre mot 
Rabbaveien, Lagesens gate, Hammerbrogate som fører til Nordre Torv.  
Parkering og adkomst for de eksisterende boligene skjer delvis på egen eiendom med 
garasje, og delvis i gaterommet. 
Planområdet ligger innenfor konsesjonsområde for fjernvarme. Utbyggingsprosjektet faller 
ikke innunder tilknytningsplikten.  
 
Konsekvensutredning og ROS – analyse 
Sjekkliste for risiko- og sårbarhetsanalyse er fylt ut og følger som et eget vedlegg. Det er 
ikke nødvendig med særskilte utredninger, men det mest potensielle kritiske temaet i planen 
er grunnforholdene, og det vil her det bli satt som krav at dette skal undersøkes før det 
bygges ut mer på tomten.  
Dersom det i forbindelse med bygg- og anleggsarbeid blir funnet automatiske fredete 
kulturminner skal arbeid på tomten straks stanses og kulturminnemyndigheten i Buskerud 
fylkeskommune skal varsles.  
Trafikkmengdene i området er så lave at støy ikke overskriver grenseverdiene i T-1521. Det 
finnes heller ikke andre støykilder i området som vil gi nevneverdig støy. Støyutredning er 
det derfor ikke behov for.  
Ny bebyggelse vil ikke påvirke viltkorridorer eller viktige grøntdrag.  
 
Rådmannen anser at utredningsplikten er oppfylt, herunder at samtlige utredninger og 
vurderinger beskrevet i planprogrammet er tilfredsstillende gjennomført. I forslag til vedtak 
settes det som krav at det undersøkes mer om grunnforholdene på tomten før 2. 
gangsbehandling.   
 
Samlet vurdering: 
Rådmannen er positiv til utvikling av Mosselia som vil kunne gi sentrumsnære boliger i et 
område som ellers er godt etablert med eneboliger og konsentrert småhusbebyggelse. 



Planene kan videre forventes å gi positive ringvirkninger for Ringerike kommune i form av 
tilskudd på sentrumsnære boliger med nærhet til både friluftsliv, men også til Hønefoss 
sentrum.  
 
Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler Rådmannen at planforslaget 0605_328 
detaljregulering for ”Mosselia” fremmes og legges ut til offentlig ettersyn. 
 
Saksdokumenter 
Ved behov for utrykte vedlegg, kontakt saksbehandler 
 
Trykte vedlegg: 
1.  Plankart med planavgrensning, datert 21.11.12 i målestokk 1:1000. 
2.  Forslag til reguleringsbestemmelser, datert 26.11.12. 
3.  Planbeskrivelse, datert 26.11.12. 
 
Utrykte vedlegg: 
4.  Sjekkliste ROS – analyse, datert 28.11.12 
5.  Innsigelse fra Fylkesmannen i Buskerud, datert 16.03.08 
6.  Plankart av dato 27.10.06 
7.  Reguleringsplan Nr. 19 med tilhørende bestemmelser, vedtatt 07.10.55 
8.  Melding om politisk vedtak – offentlig ettersyn av detaljregulering for Mosselia i møte 

12.02.07, sak 21/07 
9.  Grønn plakat for Hønefoss, vedtatt 30.11.00 
10. Kommunedelplan for gående og syklende i Hønefossområdet, vedtatt 29.06.95 
11. Kommuneplanens arealdel 2007-2019, vedtatt 30.08.2007, med tilhørende 

bestemmelser. 
12. Energi – og klimaplanen for Ringerike kommune, vedtatt 02.12.10. 
 
 
 
 
 
 Ringerike kommune, 30.11.2012 
 
 
 
 Wenche Grinderud 
 Rådmann 
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