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GODKJENNELSE AV MØTEPROTOKOLL - MØTE 15.11.12.    
 
Arkivsaksnr.: 13/38  Arkiv: 033 &17  
 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
1/13 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 14.01.2013 
 
Forslag til vedtak: 
 
Møteprotokollen godkjennes. 
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DELEGASJONSSAKER  
 
Arkivsaksnr.: 12/31  Arkiv: 033 &17  
 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
2/13 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 14.01.2013 
 
Forslag til vedtak: 
 
Delegasjonssakene tas til orientering. 
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NATURSKADER  
 
Arkivsaksnr.: 12/5350  Arkiv: X53   
 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
3/13 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 14.01.2013 
 
Forslag til vedtak: 
 
Før eventuell etablering av nemnd for naturskader, herunder elveforebygging, skal 
rådmannen før sommeren 2013 komme tilbake med en egen sak som inneholder: 
 

• Oversikt over eksisterende kartlegginger med eventuelt forslag og behov for 
ytterligere kartlegginger 

• En klarlegging av ansvar og rutiner mellom kommune, grunneiere, forsikringsselskap, 
politi, NVE mv både for det forebyggende arbeidet og for større og mindre hendelser 

• En grov vurdering av økonomisk behov for 2014 og senere som innspill til arbeidet 
med budsjett 2014 

• Forslag til mandat for eventuell nemnd 
 
Innledning / bakgrunn 
Hovedkomiteen for miljø og arealforvaltning (HMA) ba i møte 15.november 2012 om en 
egen sak knyttet til eventuell reetablering av Elveforebyggingsnemnda. 
 
Beskrivelse av saken 
Naturskade i lovens forstand er skade på ting som direkte skyldes skred, storm, flom, 
stormflo, jordskjelv eller vulkanutbrudd. Å forebygge skred og flom langs elvene er ett av 
virkemidlene for å begrense faren for naturskade. 
 
Når HMA ønsker å reetablere Elveforebyggingsnemnda, vurderer rådmannen at det kan være 
hensiktsmessig å vurdere hele saksområdet knyttet til naturskader og ikke bare 
elveforebygging.   
 
Oppgavene knyttet til naturskade er: 
 

• Vedlikeholde eksisterende forebyggende tiltak 
• Vurdere nye risikoområder. Kartlegging.  
• Iverksette eventuelle forebyggende tiltak basert på risikovurdering (risiko for 

hendelse, konsekvenser, kostnader) 
• Gjennomføre øvelser 
• Håndtere hendelser 

 
I plansaker stilles det i dag krav til geologiske undersøkelser. Ut over dette, er det i dag lite 
med rutiner knyttet til det forebyggende arbeidet.  
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Det er også behov for å klarlegge ansvar og rutiner (også der det er gråsoner) mellom 
kommune, grunneiere, forsikringsselskap, politi, NVE mv både i det forebyggende arbeidet 
men også ved større og mindre hendelser.  
 
Eventuelle hendelser skal registreres i krisestøtteverktøyet DSB-CIM som er et dataverktøy 
som eies av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). 
 
Mulige aktiviteter i 2013 er derfor: 
 

• Klarlegge ansvarsforhold, etablere rutiner og foreslå organisering 
• Klarlegge behov for eget delegeringsvedtak fra kommunestyret til HMA 
• Lage plan for å kartlegge risikoområder 
• Fremskaffe oversikt over allerede kartlagte områder og iverksatte forebyggende tiltak 
• Vurdere oppgaver som bør gjøres fra 2014 og senere 
• Vurdere ressursbehov 2014 og senere 

 
Organisering 
HMA bør selv vurdere om det skal etableres en nemnd med et fåtall av HMAs medlemmer 
eller om befaringer og saker skal ivaretas av HMA som helhet. Rådmannens anbefaling vil 
være at HMA ivaretar dette selv. 
 
I skrivende stund er det ikke avklart hvorvidt opprettelse av nemnd forutsetter delegert 
vedtak fra kommunestyret. Dette må også avklares før det blir besluttet å opprette nemnd for 
naturskader.  
 
Rådmannen vil etablere en administrativ arbeidsgruppe bestående av for eksempel 
representanter fra miljø- og arealforvaltningen, teknisk drift, brann- og redning og 
beredskapsleder. Eksterne deltakere (som politi) kan også bli vurdert avhengig av resultatet 
fra kartleggingen av ansvar og rutiner mellom de ulike aktørene nevnt over. 
 
Internt vil oppgaven plasseres ved miljø- og arealforvaltningen. 
 
Økonomiske forhold 
Det er pr i dag ikke avsatt budsjett til formålet, hverken til kartlegging, planlegging eller 
iverksetting av forebyggende tiltak. Det er mulig å søke støtte hos NVE, men rådmannen 
vurderer at Ringerike kommune uansett må finansiere deler av arbeidet. 
 
Rådmannen foreslår derfor at 2013 benyttes til å kartlegge behov for og at eventuelle 
økonomiske konsekvenser drøftes i forbindelse med budsjett 2014 og senere. 
 
Rådmannens vurdering 
Rådmannen anbefaler at ansvar og rutiner mellom aktørene klarlegges før eventuell 
opprettelse av nemnd. 
 
Saksdokumenter 
Naturskadefondet: http://www.naturskade.no/no/Hoved/Naturskader/  
DSB: www.dsb.no  
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 Ringerike kommune, 19.12.2012 
 
 
 
 Wenche Grinderud 
 Rådmann 
 
 
 
Saksbehandler: Knut E. Helland 
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SØKNAD OM DISPENSASJON FRA MOTORFERDSELSFORBUDET TRANSPORT 
AV FUNKSJONSHEMMET 
 
Arkivsaksnr.: 12/5445  Arkiv: K01 &18  
 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
4/13 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 14.01.2013 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Med hjemmel i lov om motorisert ferdsel i utmark og vassdrag § 6 gis Ole Johnny 
Torstensrud tillatelse til ferdsel med 8-hjuls kjøretøy/Argo for deler av Vestre Ådal 
(eiendommene gnr. 294/3, gnr. 295/3 og 5, gnr. 294/1, gnr. 293/2, gnr. 293/1). 

2. Tillatelsen gjelder traser/poster/fiskeplasser i henhold til innsendte kart 
3. Tillatelsen gjelder fom. 01.01.2013 til 31.12.2014 
4. Det forutsettes at det føres kjørebok og at det foreligger samtykke fra berørte 

grunneiere 
 
Sammendrag 
Det søkes om fornyelse av kjøretillatelse for bruk av 8 hjuls kjøretøy for transport av 
funksjonshemmet i området Viker-Skarrud. Ulempene ved slik kjøring anses å være få 
sammenlignet ved de positive og velferdsmessige sidene. Det anbefales at det gis 
dispensasjon fra motorferdselsforbudet. 
 
Beskrivelse av saken 
Ole Johnny Torstensrud fikk dispensasjon fra motorferdselsloven for bruk av terrenggående 
motorkjøretøy første gang i 2004, og har hatt tillatelse for deler av Vestre Ådal siden dette. I 
brev av 12.12.2012 søkes det om fornyelse av denne tillatelsen for to nye år. 
 
Torstensrud er lam fra livet og ned etter en bilulykke. Før ulykken var Torstensrud svært 
engasjert i friluftsliv, jakt og fiske. Torstensrud besitter en 8-hjuls Argo som har lavt 
marktrykk og som setter svært lite spor etter seg. 
 
Torstensrud opplyser om at han har stort utbytte av dispensasjonen, både psykisk såvel som 
sosialt og at sekshjulingen nyttes daglig. Innsendt kjørebok viser mange turer på de 
forskjellige traseene som er faste ruter. Det opplyses også om at Torstensrud får positive 
tilbakemeldinger de gangene han har truffet folk på sine turer i marka, og at det blir få spor 
eller merker etter kjøring i naturen. Det er ingen endring i Torstensrud fysiske helsetilstand 
da han er varig rullestolbruker og lam fra livet og ned.  
 
Det er tidligere dokumentert at det foreligger samtykke fra berørte grunneiere i området til 
omsøkte motorferdsel.  
 
Vi mener å ha god kunnskap om motorferdselen og hvilke konsekvenser den kan ha for 
naturverdiene i området. Transport med åttehjulingen vil være en forbigående forstyrrelse og 
som vil sette noe spor etter seg. Dog vil kjøringen skje langs faste traseer og hovedsakelig 
traktorveier/stier. Det anses ikke å være fare for ukjente negative konsekvenser for 
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naturverdiene knyttet til omsøkt kjøring. Det er noe kjøring i området vinterstid, men streng 
dispensasjonspraksis begrenser omfanget. Sålangt vi vurderer vil kjøringen ikke medføre 
vesentlige skader eller ulemper på naturen og forholdet til Naturmangfoldloven, og især §§ 8-
12, synes uproblematisk i denne saken. 
 
Alternative løsninger 

1. Med hjemmel i lov om motorisert ferdsel i utmark og vassdrag § 6 avslås søknad om 
gis dispensasjon fra motorferdselsforbudet. 

  
Rådmannens vurdering 
I løpet av de seks år som Torstensrud har hatt kjøretillatelse har Ringerike kommune ikke 
mottatt noen klager på dette. Rådmannen er av den oppfatning at kjøretillatelsen har stor 
velferdsmessig betydning og gir økt livskvalitet for Torstensrud.  
 
De ulempene som motorisert ferdsel i utmark vil kunne ha, anses i denne saken å være svært 
beskjedne. Dette da kjøretøyet som nyttes setter få spor etter seg, og siden kjøringen finner 
sted på et lite og avgrenset område, hovedsakelig langs eksisterende stier/traseer.  
 
Rådmannen vil derfor anbefale at det gis fornyelse av kjøretillatelse.  
 
Saksdokumenter 
 
1. Søknad om dispensasjon fra motorferdselsforbudet, datert 12.12.12 
2. Kart som viser traseer som nyttes 
 
Uttrykte vedlegg: 
3. Kjørebok for perioden 01.01.2011 – 31.12.2012 
 
Ved behov for utrykte vedlegg, kontakt saksbehandler 
 
 
 
 Ringerike kommune, 20.12.2012 
 
 
 
 Wenche Grinderud 
 Rådmann 
 
 
Virksomhetsleder: Gunnar Hallsteinsen 
 
Saksbehandler: Heidi Skagnæs 
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SØKNAD OM DISPENSASJON FRA MOTORFERDSELSFORBUDET TRANSPORT 
AV UTSTYR TIL OG FRA GRØNKNUTKOIA 
 
Arkivsaksnr.: 12/5454  Arkiv: K01 &18  
 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
5/13 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 14.01.2013 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 
6 gis Ringerike Turistforening tillatelse til transport av utstyr til og fra Grønknutkoia 
med snøscooter i tidsrommet 15.01.2013 til 15.04.2013.  

2. Det forutsettes at det foreligger tillatelse fra Fylkesmannen til transport i 
verneområdet. 

 
Sammendrag 
Ringerike Turistforening søker om tillatelse til å transportere utstyr til og fra Grønknutkoia 
med snøscooter. Det er snakk om et begrenset antall turer. Det anbefales at det gis 
dispensasjon fra motorferdselsforbudet for omsøkt kjøring. 
 
Beskrivelse av saken 
Ringerike Turistforening søker i brev 19.12.2012 om tillatelse til snøscootertransport for å 
frakte utstyr inn og ut fra Grønknutkioa. Dette fordi koia ligger ulendt til og fordi det anses 
som nødvendig å kunne frakte utstyr på denne måten. Kjøringen er avhengig av 
kjøreforholdene, men månedskiftet mars/april kan være aktuelt. 
 
Ringerike Turistforening er en av landets eldste turistforeninger og har over 1 900 
medlemmer. I tillegg til turarrangement, merking av løyper og stier drifter også foreningen 
sju turistkoier. Grønknutkoia er tilgjengelig for alle og kan nyttes året rundt. 
 
Turistforeningen har tidligere år hatt tillatelse til transport av utstyr og ved. Traseen berører 
tre eiendommer, og det foreligger skriftlig samtykke fra samtlige hjemmelshavere.  
 
Vi mener å ha god kunnskap om motorferdselen og hvilke konsekvenser den kan ha for 
naturverdiene i området. Transport med snøscooter vil være en forbigående forstyrrelse som 
ikke setter varige spor etter seg. Det anses ikke å være fare for ukjente negative konsekvenser 
for naturverdiene knyttet til omsøkt kjøring. Det er noe kjøring i området vinterstid, men 
streng dispensasjonspraksis begrenser omfanget. Transport vinterstid etterlater få spor og er 
den beste metoden for transport i utmark. Kjøringen vil ikke medføre vesentlige skader eller 
ulemper på naturen og forholdet til Naturmangfoldloven, og især §§ 8-12, synes 
uproblematisk i denne saken. 
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Alternative løsninger 

1. Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 
6 avslås søknaden til Ringerike Turistforening om transport av utstyr til og fra 
Grønknutkoia med snøscooter. 

 
Rådmannens vurdering 
Rådmannen anser det som positivt at turistforeningen legger til rette for at allmennheten kan 
oppleve naturen og overnatte i koie. Da transporten finner sted vinterstid vil kjøringen ikke 
medføre kjøreskader, og siden omfanget av kjøringen begrenser seg til nyttekjøring og 
bruksfrekvens av koia, anses de samlede ulempene å være beskjedne. 
 
Rådmannen vil med bakgrunn i dette anbefale at Ringerike Turistforening gis tillatelse til 
transport av utstyr til Grønknutkoia for vinteren 2011. 
  
 
Saksdokumenter 

1. Søknad, datert 17.12.2012 
2. Kart som viser aktuell trasé 

 
 
 
 
 Ringerike kommune, 20.12.2012 
 
 
 
 Wenche Grinderud 
 Rådmann 
 
 
Virksomhetsleder: Gunnar Hallsteinsen 
 
Saksbehandler: Heidi Skagnæs 
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REGULERINGSPLAN - MOSSELIA - 1.GANGSBEHANDLING  
 
Arkivsaksnr.: 00/396  Arkiv: REG 328  
 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
6/13 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 14.01.2013 
 
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 
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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 
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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: 
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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. 
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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: 
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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 
 
 
Virksomhetsleder: Gunnar Hallsteinsen 
 
Saksbehandler: Lars Magnus Walløe 
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1.GANGSBEHANDLING 0605 - 369  DETALJREGULERING "HOFSFOSSVEIEN 3"  
 
Arkivsaksnr.: 11/4767  Arkiv: REG 369  
 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
7/13 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 14.01.2013 
 
Forslag til vedtak: 
 
 

1. Forslag til detaljregulering for 0605-369 Hofsfossveien 3 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 følgende gjeldende reguleringsplan: NR 127-3, 
Molvaldområdet, vedtatt 26.06.86, ved godkjenning av reguleringsplan nr 0605-369, 
Hofsfossveien 3 (ny plan). 
 

4. Det tas sikte på å fjerne avkjørelsespil inn til Hofsfossveien 5 ved vedtak av reg. plan 
nr. 0605-369, med en mindre endring som vedtas delegert. Avkjøring blir ivaretatt i 
reg. plan nr. 0605-369. 

 
Sammendrag 
Eiendommene Hofsfossveien 3 og 5 er i dag bebygd med hver sin enebolig som planlegges 
revet. Hensikten med detaljplanen er å tilrettelegge for fortetting med nye boliger/ny 
blokkbebyggelse. Hofsfossveien 1 er tatt med i planen for å avklare avkjørsel til 
eiendommen. 

Innledning 
Hensikten med reguleringen er å tilrettelegge for nye boliger i form av blokkbebyggelse. 
Forslagstiller Hole Utbygging- og eiendomsselskap AS (HUES AS), har nylig ferdigstilt 2 
boligblokker i Soknedalsveien 10 og 12 og har kjøpt opp Hofsfossveien 3 og 5. HUES ønsker 
å utvikle Hofsfossveien 3 og 5 i tråd med nybyggene i Soknedalsveien 10 og 12. Dette er en 
fortetting som krever ny detaljplan.  
 
Beskrivelse av saken 
Dagens situasjon 
Planområdet ligger nordvest i Hønefoss innenfor et eksisterende boligområde med variert 
boligutnytting med både eneboliger og blokkbebyggelse. Planområdet er avgrenset av 
Soknedalsveien i vest og Hofsfossveien i øst. Planområdet er i dag bebygd med 3 eneboliger. 
Forslagstiller planlegger å rive 2 av eneboligene som har adresse Hofsfossveien 3 og 
Hofsfossveien 5.  
 
Planforslaget 
Forslag til reguleringsplan for Hofsfossveien 3 er mottatt fra HUES A/S.  
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Planforslaget som foreligger til behandling består av  
- Plankart ”Detaljregulering for Hofsfossveien 1,3 og 5” i målestokk 1:1000, datert 

19.11.12 
- Forslag til reguleringsbestemmelser datert 16.11.12. 
- Planbeskrivelse, datert 19.02.10. 

 
Gjeldende reguleringsplaner 
Planområdet er i dag regulert i reguleringsplan nr. 127-3, Molvaldområdet fra 26.06.86. 
Planområdet er i denne reguleringsplanen regulert til småhusbebyggelse på inntil ¼ del av 
tomtens totale areal, maks 2 etasjer eller maks gesimshøyde på 8 m.  
Gjeldende reguleringsplan foreslås opphevet og erstattet med foreliggende forslag til 
reguleringsplan for området.  
 
Plantype og avgrensning 
Planen fremmes som en detaljregulering. HUES A/S er forslagstiller.  
 
Eiendomsforhold 
Planområdet omfatter eiendommene: gnr./ bnr. 49/136, 49/124 og 49/125.   
 
Innkomne innspill til planoppstart 
Ringerike kommune og HUES A/S varslet, i henhold til plan- og bygningslovens 
bestemmelser, oppstart av planarbeidet til berørte parter i brev 17.02.12 og kunngjorde det i 
Ringerikes Blad samme dato, samt på kommunens nettsider. Planområdet ble utvidet til også 
å omfatte Hofsfossveien 1, og planen ble varslet på nytt 07.06.12. Det kom inn totalt 12 
uttalelser. Disse følger saken som uttrykte vedlegg. Hovedtrekkene i innspillene er referert og 
kommentert under. 
 
Forslagsstiller har mottatt følgende uttalelser ved 1. gangs varsel 

1. Buskerud Fylkeskommune    datert 17.02.2012 
2. Statens vegvesen      datert 03.03.2012 
3. Fylkesmannen i Buskerud    datert 05.03.2012 
4. NVE       datert 19.03.2012 
5. Ringerike kommune, kommunalteknisk tjeneste  datert 23.02.2012 
6. Ringerike kommune, trafikkrådet   datert 12.03.2012 
7. Ringerike kommune, Råd for funksjonshemmede datert 07.03.2012 
8. Ringeriks-Kraft Nett     datert 19.03.2012 

 
 
Uttalelse fra Buskerud Fylkeskommune, dato:17.02.12 
Fylkeskommunen kjenner ikke til automatisk fredete kulturminner i planområdet, men ber 
om at følgende tas inn i reguleringsbestemmelsene: 
”Dersom det under anleggsarbeid fremkommer automatisk fredete kulturminner, må arbeidet 
straks stanses og utviklingsavdelingen i fylkeskommunens varsles, jmf. Kulturminneloven § 
8, 2. ledd.” 
 
Forslagstillers kommentar: 
Fylkeskommunens innspill er imøtekommet i planforslaget. 
 
Rådmannens kommentar:  
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Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagstiller. 
  
Uttalelse fra Statens Vegvesen, dato:03.03.12 
Forholdet til kollektivtrafikk og trafikksikkerhet og evt. nødvendige endringer av veg- og 
trafikkforhold på riks-/fylkesvei må ivaretas i planarbeidet. Planområdet har atkomst via 
regulert atkomst i reguleringsplan for Soknedalsveien 5-7 der det er stilt krav om at før 
utbygging, skal det gjennomføres trafikkanalyse for å påvise at veisystemet ikke 
overbelastes, og Statens vegvesen ber om dokumentasjon på at dette er gjennomført. Statens 
vegvesen stiller krav om at planen ivaretar stenging av enkeltavkjørsler og at frisiktssoner 
inkluderes i planen. Det påpekes at det normalt også kreves at plangrensen legges til 
senterlinje i vei som berøres, slik at veg- og trafikkforholdene avklares entydig. Statens 
vegvesen krever at det legges inn som rekkefølgebestemmelse at planområdet knyttes til 
regulert atkomst fra Hofsfossveien i plan 319. 
Støyforhold må dokumenteres og nødvendige avbøtende tiltak må innarbeides i planen.  
Regulert støyskjerm langs fv. 35 må forlenges slik at hele boligområdet støyskjermes, jfr. T-
1442 og TA-2115. For konkret utforming av støyskjerm vises det til Statens vegvesens 
behandling av innsigelse til plan 319 i brev av 16.10.2006.  
Normal byggegrense er 50 m, men det er i tidligere planer i området akseptert byggegrense 
på 15 m. Dette forutsetter at støy og andre miljøforhold er tilfredsstillende. 
Dersom Statens vegvesens innspill ikke blir tilstrekkelig ivaretatt i planen, eller dokumentert 
i planen, uttaler Statens vegvesen at det vil kunne medføre innsigelse. 
Statens vegvesen ønsker at 49/125, Hofsfossveien 1 skal tas med i planarbeidet. 
 
Forslagstillers kommentar: 
Forholdet til kollektivtrafikk og trafikksikkerhet er beskrevet i planforslaget. Kjøre- og 
gangatkomst er ivaretatt i plan 319.  Atkomstforhold i denne planen er dimensjonert for det 
antall boenheter som foreslås i planen. Planen viser stenging av eksisterende avkjørsler til 
Hofsfossveien 5 samt atkomst til Hofsfossveien 1 ved utvidelser utover dagens arealbruk. 
Frisiktssoner er vist i plan 319, men også delvis vist i foreliggende plan.  
Rekkefølgebestemmelse vedr. adkomst er ivaretatt i planforslaget. 
Bebyggelsen foreslås lagt med samme avstand til fylkesvei 172 som tilliggende bebyggelse 
dvs. ca. 12,5 m til midt vei. Lik avstand fra fasadeliv til veg gir en estetisk god løsning for 
gaterommet i Hofsfossveien. Videre fortau på vestsiden av Hofsfossveien er allerede sikret i 
gjeldende reguleringsplan, og foreliggende plan endrer ikke på dette. Arealet mellom 
foreslått bebyggelse og Hofsfossveien/fv. 172 er ikke viktig som uteoppholdsareal, dvs. at 
foreslått plassering av bebyggelse/disponering av planområdet ikke er til hinder for en evt. 
veiutvidelse. Det antas at det er lite realistisk å kreve riving av tilliggende eiendommer. Dette 
tilsier at etablert byggegrense i området bør videreføres i planen. 
 
Rådmannens kommentar:  
Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagstiller. 
 
Uttalelse fra NVE, dato:19.03.12 
NVE opplyser at planområdet ligger i nærheten av 2 områder med risiko for kvikkleireskred, 
og det bør i forbindelse med planarbeidet avklares om det er fare for kvikkleire i 
planområdet. 
Plandokumentene må tydelig vise hvordan skred, flom og annen vassdragsrelatert fare er 
vurdert basert på foreliggende krav og retningslinjer.  
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Forslagstillers kommentar: 
Geostrøm har utarbeidet rapport som omfatter geotekniske forhold (se vedlegg 2). Rapporten 
konkluderer med at grunnforholdene er tilfredsstillende i forhold til planlagt bebyggelse. 
Se kap vedr. flomfare. 
 
Rådmannens kommentar:  
Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagstiller. 
 
Uttalelse fra Ringerike Kommune, kommunalteknisk tjeneste, dato:23.02.12 
Ny boligbebyggelse forutsetter muligens støyutredning. 
Atkomstmulighet fra Hofsfossveien over planområdet for gnr. 49/bnr. 125 (Hofsfossveien 1) 
må sikres. 
Krav til avstand fra bygg og kommunale VA-ledninger er 4 m. Dersom avstanden blir 
mindre, må ledningene evt. flyttes. Kravet til brannvann er 50l/s med maks. slangeutlegg på 
100m. Det opplyses at begge kravene over ser ut til å være ivaretatt. 
Kommunen ønsker tilknytning til kommunens vann- og avløpskummer nordvest for 
Hofsfossveien 3 og 5. 
Det vises til at fremføring av fjernvarme til området er under prosjektering. 
 
Forslagstillers kommentar: 
De 2 første punktene er ivaretatt i planarbeidet. Øvrige punkter følges opp i byggesaken. 
 
Rådmannens kommentar:  
Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagstiller. 
 
Uttalelse fra Ringerike Kommune, trafikkrådet, dato:12.03.12 
Det må etableres gangfelt for kryssing av Hofsfossveien 
 
Forslagsstillers kommentarer: 
Forslagsstiller mener at gangfelt kan etableres uten reguleringsplan, og er åpen for at 
trafikkmyndigheten etablerer dette. 
 
Rådmannens kommentar:  
Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagstiller. 
 
Uttalelse fra Ringerike Kommune, Råd for funksjonshemmede, dato:07.03.12 
Råd for funksjonshemmede tar saken til orientering. 
 
Uttalelse fra Ringeriks-Kraft Nett, dato:19.03.12 
Ringeriks-Kraft Nett har ledningsnett i kanten av planområdet og ber om å bli informert 
videre i prosessen for evt. endringer. 
 
Forslagsstiller har mottatt følgende uttalelser ved 2. gangs varsel 
Statens vegvesen      datert 03.07.2012 
Fylkesmannen i Buskerud     datert 18.06.2012 
Ringerike kommune ved Kommuneoverlegen  datert 25.06.2012 
Ringerike kommune ved miljøvernrådgiver/forurensning datert 25.06.2012 
 
Uttalelse fra Statens Vegvesen, dato:03.07.12 
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Det ble etter 1. gangs varsling av planarbeidet (02.05.2012) avholdt møte med Statens 
vegvesen der det ble avtalt at det skulle utarbeides en ny støyutredning som skulle sendes 
Statens vegvesen ved varsel om ny oppstart.  
Statens vegvesen ber om at innpill i uttalelse av 02.03.2012 blir lagt til grunn for 
planarbeidet.  Og viser i tillegg til nye retningslinjer for støy og luftkvalitet. 
Statens vegvesen mener at oversendt støyutreding er mangelfull, og ut fra oversendt materiale 
krever Statens vegvesen fortsatt at direkte atkomst fra fv. 35 stenges og at eksisterende 
støyskjerm forlenges slik at hele boligområdet nå støyskjermes.  
Det er skifte av fartsgrense ved innkjøring til eiendommen 49/125 (Hofsfossveien 1) og 
Statens vegvesen mener at bruken av eiendommen synes å ikke være i tråd med gjeldende 
plan (enebolig). Faktisk bruk av eiendommen tilsier at det må reguleres 4x70 m frisikt. 
Det må inngås gjennomføringsavtale med Statens vegvesen om evt. forlengelse av 
støyskjerm. 
 
Forslagsstillers kommentarer: 
Nye retningslinjer for støy og luftforuresning er lagt til grunn for planen.  
Ved gjennomføring av ny bebyggelse i Hofsfossveien 3 og 5 vil ikke støyskjerm forlenges 
langs Soknedalsveien utover allerede regulert støyskjerm. Det er i planen lagt til grunn en 
frisikt på 4x40 m, dvs. ca. det som vil være mulig å få til med etablerte støyskjermer.  
 
Rådmannens kommentar:  
Rådmannen registrerer at Statens vegvesen mener at støyskjerming og frisikt er mangelfullt 
utredet, og vil be om ytterlige utredninger i høringsperioden.  
 
Uttalelse fra Fylkesmannen i Buskerud, dato:18.06.12 
Fylkesmannen viser til tidligere uttalelse ved 1. gangs varsel om oppstart. I tillegg vises det 
til T-1520 om luftkvalitet i arealplanlegging. 
 
Forslagsstillers kommentarer: 
Luftkvalitet er utredet og er ikke i konflikt med grenseverdiene i retningslinje T-1520. 
 
Rådmannens kommentar:  
Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagstiller. 
 
 
Uttalelse fra Ringerike Kommune ved kommuneoverlegen, dato:25.06.12 
Kommuneoverlegen ber om at fellesarealene tilrettelegges med felles uteplasser for 
rekreasjon og sosiale møteplasser, trygge lekeplasser skjermet for forurensning og med 
akseptable sol- og skyggeforhold og i le for vær og vind. Utearealene må utformes med 
universell utforming, herunder allergivennlig beplantning. En andel leiligheter må være 
universelt utformet. 
Det sies videre at planarbeidet må sikre trygg gang- og sykkelvei til Hønefoss sentrum, og at 
ivaretakelse av vassdrag og grøntområder må ivaretas for å sikre rekreasjon. 
 
Forslagsstillers kommentarer: 
Planforslaget ivaretar alle kommuneoverlegens innspill, med unntak av det som berører gang 
og sykkelvei til Hønefoss sentrum, da det ikke anses at det er relevant at en så liten plan skal 
ivareta en så stor planoppgave. 
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Rådmannens kommentar:  
Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagstiller. 
 
Uttalelse fra Ringerike Kommune ved miljøvernrådgiver/forurensing, dato:25.06.12 
Da det er funnet forurensning i grunnen på omkringliggende tomter, må dette undersøkes. 
 
Forslagsstillers kommentarer: 
Det er stilt krav i planbestemmelsene om at jordforurensning skal kartlegges ved søknad om 
rammetillatelse. 
 
Rådmannens kommentar:  
Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagstiller. 
 
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. 
 
Det aktuelle området er i Grønn plakat for Hønefoss angitt som område med en del verdi. I 
henhold til retningslinjer for saksbehandling skal det i plansaken inngå en vurdering av 
tiltakets konsekvenser for grønnstrukturen. 
 
Det aktuelle området omfattes av Kommunedelplan for gående og syklende i 
Hønefossområdet. Det er vist en trasé langs Hofsfossveien som er navngitt Rute 5 og er en 
trasé fra Meieriet – Begnamoen og er planlagt med 2 – sidig fortau. Fortau på østsiden av 
Hofsfossveien er opparbeidet, mens fortau på vestsiden er regulert i reguleringsplan for 
Movald, 127-05, men er ikke opparbeidet. 
 
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 blokkbebyggelse og eneboliger. Valg av boligtype, som 
forslagstiller ser for seg, passer bra inn i området som fra før har variert bebyggelse av både 
eneboliger og blokkbebyggelse. Planen vil øke strøkets karakter i en positiv retning og vil 
bidra til en fortetting av sentrumsnære boliger.  
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Rådmannen er ikke i tvil om det er rett å rive bygningene som står på tomtene i dag for å få 
til et helhetlig boligmiljø i Hofsfossveien.   
 
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 planområdet er vist i planforslaget. Det vil også være mulig for beboere å bruke 
lekeplass og område avsatt til lekeareal i Soknedalsveien 10-12.   
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 
Planen vil få utkjøring til fylkesvei Hofsfossveien. Avkjøringen vil benyttes sammen med 
prosjektet Soknedalsveien 10-12. Reg. plan: 319 Soknedalsveien 10-12. 
Parkering og adkomst for de eksisterende boligene vil ikke bli berørt av planen. 
Det kan ikke gis igangsettingstillatelse for bygninger før det er dokumentert at 
brannvannforsyningen tilfredsstiller brannvesenets krav. 
Planområdet ligger innenfor konsesjonsområde for fjernvarme.  
 
Naturmangfold og grøntstruktur 
Planområdet er vestvendt og har gode solforhold. Planområdet har vært benyttet som 
boligtomt, men er en tidligere jernbanefylling. Luftdrag langs Begna bidrar til god 
luftgjennomstrømning og luftkvalitet. Det er innenfor planområdet ikke registrert prioriterte 
arter, truede arter eller nær truede arter.  
 
Konsekvensutredning og ROS – analyse 
Grunnforhold: 
Forslagstiller har fått utarbeidet en rapport av Geostrøm som omfatter geotekniske forhold. 
Rapporten konkluderer med at grunnforholdene er tilfredsstillende i forhold til planlagt 
bebyggelse.  
Flom: 
Ved en eventuell vannføring på 1100m3/sek i Begna (tilsvarende 200-årsflom), vil vannstand 
ved målepunkt V.M 5 ligge på kote 89.46. 
Bebyggelsen i Hofsfossveien 3 og 5 med laveste gulvnivå på ca. kote 90.5, vil fortsatt ligge 
betryggende over flomvannet. Det er i reguleringsplanen stilt krav om tilrettelegging for 
vannbåren varme og at takvann og overvannshåndtering i størst mulig grad skal skje på egen 
grunn. 
Støy: 
Det er i bestemmelsene presisert at det stilles krav om at minimum ett soverom i hver 
leilighet skal tilfredsstille kravet om 55 dB utenfor soverom. I tillegg stilles det krav 
om at det skal installeres balansert ventilasjon i alle leilighetene. Det foreslås støyskjerm 
langs nabogrensen mot Hofsfossveien 1. Dersom denne bygges i 2 m høyde, vil utearealene 
på Hofsfossveien 3-5 i sin helhet bli skjermet, men for å oppnå tilfredsstillende lydnivå på 
balkong og utenfor soverom mot sørvest i 3. etg., må støyskjerm mot Soknedalsveien og i 
nabogrense mot Hofsfossveien 1 ha høyder på 0,5-1,0 m høyere enn dagens støyskjerm mot 
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Soknedalsveien (høyest i grensen mot Hofsfossveien 1). 
Luftkvalitet:  
Det er gjort beregninger av luftforurensning. Beregningsresultatene viser at planområdet 
ligger langt under grenseverdiene som er fastlagt i de nye retningslinjene for behandling av 
luftkvalitet i arealplanlegging (T-1520). 
 
Rådmannen anser at utredningsplikten er oppfylt, herunder at samtlige utredninger og 
vurderinger beskrevet i planprogrammet er tilfredsstillende gjennomført.  
 
Samlet vurdering: 
Rådmannen er positiv til utvikling av Hofsfossveien 3, som vil kunne gi sentrumsnære 
boliger i et område som har blitt jevnlig utbygd de senere år. Utbygging av Hofsfossveien 3 
vil bidra til fortetting i et område som er sentralt og med kort vei til både by og friluftsliv. 
Planområdet ligger i umiddelbar nærhet til tog og busstasjon, og bruk av kollektiv trafikk 
ligger da godt til rette for boligene.  
Planen vil bidra til tilskudd av boliger i et sentrumsnært område i Hønefoss. 
 
Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler Rådmannen at planforslaget 0605_369 
detaljregulering for ”Hofsfossveien 3” fremmes og legges ut til offentlig ettersyn. 
 
Saksdokumenter 
Ved behov for utrykte vedlegg, kontakt saksbehandler 
Trykte vedlegg: 

1. Forslag til plankart, datert 19.11.12 
2. Forslag til reguleringsbestemmelser, datert 16.11.12 
3. Planbeskrivelse, datert 19.02.10 

 
Utrykte vedlegg: 

4. Støyutredning og utredning av luftforurensing, datert 02.11.12 
5. Geoteknisk rapport, datert 22.05.12 
6. ROS – analyse, datert 20.09.12 
7. Tinglyst heftelse som sikrer felt B1 veirett over gnr. 49 bnr. 2. 
8. Reguleringsplan 127-3, Molvaldområdet med tilhørende bestemmelser, vedtatt 

26.06.86. 
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. 
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 Ringerike kommune, 27.11.2012 
 
 
 
 Wenche Grinderud 
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Virksomhetsleder: Gunnar Hallsteinsen 
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RINGERIKE KOMMUNE 


Miljø- og arealforvaltning, areal- og byplankontoret 


 


REGULERINGSBESTEMMELSER  


for reguleringsplan nr. 369 HOFSFOSSVEIEN 1, 3 og 5  
 


Utarbeidet av Link Arkitektur AS  16.11.2012 


 


 


1.gangs behandling i planutvalget DATO, sak SAKNR 


Offentlig høring DATO - DATO. 


2.gangs behandling i planutvalget  DATO, sak SAKNR 


Formannskapet  DATO, sak SAKNR 


Vedtatt av kommunestyret DATO, sak SAKNR 


 


 


Endringsliste: 


Nr  endring  dato  sign 


01    


    


 


§ 1.  Reguleringsformål 
Området som er regulert er innenfor den reguleringsgrense som er vist på plankartet. 


Området reguleres til følgende formål, jf. Pbl § 12-5: 
 


1. Bebyggelse og anlegg,   


- Boligbebyggelse- blokkbebyggelse – felt B1 


- Boligbebyggelse- frittliggende småhusbebyggelse – felt B2 


2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 


- Kjørevei 1 og2 


- Annen veggrunn 


 


I parentes i hvert underpunkt i reguleringsbestemmelsene vises det til underpunkter 1-14 i 


plan- og bygningslovens § 12-7. 


 


§ 2. Bebyggelse og anlegg  
§ 2.1 Bebyggelse og anlegg – blokkbebyggelse – felt B1 


 


1. Formål (1) 


Området skal nyttes til formål boligbebyggelse. 


 


2. Boligtype (1,5) 


Innenområdet skal det oppføres boligblokker med til sammen 14 leiligheter.  


     


3. Utnyttingsgrad (1) 


Grad av utnytting beregnes som maks. BRA. Maks tillatt grad av utnytting for hele 


planområdet er angitt på plankartet.  
 







4. Byggegrense (2) 


Trapper i terrenget, markterrasser og levegger på bakkeplan kan ligge utenfor byggegrense, 


men skal ha minimum avstand til nabogrense på 1 m.  


Balkonger kan ligge utenfor byggegrense mot sørvest med inntil 2,5 m. Bygg for 


avfallshåndtering skal plasseres nær innkjørsel, og kan ligge utenfor byggegrense.  


 


5. Byggehøyde (1) 


Maks gesimshøyder er angitt på plankartet. Heis, trapp og oppbygg for tekniske installasjoner 


kan ha en maks. høyde på 1, 0 m over maks. gesimshøyde angitt på plankartet.   


 


6. Takform/utforming (1) 


Bebyggelsen skal ha flate tak. Trappoppgang skal ha en materialbruk som bidrar til en at 


bebyggelsen visuelt fremstår som 2 bygg. Materialbruk og fargebruk skal også brukes som 


virkemiddel for videre underdeling av volumene. Bebyggelsen skal oppføres i mur/puss med 


innslag av tre. 
 


7. Uteareal (2) 


Det skal anlegges et felles uteareal på bakkeplan som lekeareal på minimum  350 m2. Alle 


boenheter skal ha balkong eller privat markterrasse. Private utearealer kan innglasses. 


Takvann og overvannshåndtering i størst mulig grad skal skje på egen grunn.  


 


8. Parkering(7)  


Det skal opparbeides 1 parkeringsplass pr. boenhet. Minimum 1 av plassene skal være HC-


plass. 


 


9. Vannbåren varme (8) 


Boligene skal tilrettelegges for vannbåren varme. Bygget skal tilknyttes Hønefoss Fjernvarme. 
 


10. Støytiltak (3 og 4) 


Det skal beskyttes mot støy på uteareal i henhold til Miljøverndepartementets retningslinje T-


1442, tabell 2. men med følgende presiseringer: 


Min. 1 soverom i hver leilighet skal tilfredsstille kravet om 55 dB utenfor soverom. Det skal 


installeres balansert ventilasjon i alle leilighetene. 


For å ivareta støykrav på utearealer etableres kombinert støyvoll/støyskjerm mot 


Soknedalsveien og støyskjerm i nabogrense mot felt B2.  
 


11. Forurensning (3 og 4) 


Det skal i forbindelse med rammesøknad utredes om det foreligger jordforurensning på tomta. 


Evt. forurenset masse skal håndteres forskriftsmessig. 
 


12. Byggesøknad (1 og 2) 


Sammen med søknad om rammetillatelse skal det sendes inn en utomhusplan i målestokk 


1:200 som redegjør for den ubebygde delen av tomta inkl. parkering, frisikt, sykkelparkering, 


lekearealer/utearealer for boligene, vegetasjon og evt. murer, gjerder og støyskjermingstiltak.  


 


13. Automatisk fredete kulturminner (6) 


Dersom det under anleggsarbeid fremkommer automatisk fredete kulturminner, må arbeidet 


straks stanses og utviklingsavdelingen i fylkeskommunen varsles, jmf. Kulturminnelovens § 


8, 2. ledd. 
 







§ 2.2 Bebyggelse og anlegg – frittliggende småhusbebyggelse – felt B2 
 


1. Formål (1) 


Området skal nyttes til formål boligbebyggelse (jf. pbl § 12-5, pkt. 1). 


 


2. Boligtype (1,5) 


Innen området tillates én boenhet med tillegg av bileilighet på inntil 65 m² BRA. Bileilighet 


tillates ikke utskilt som egen eierseksjon. (jf. pbl § 12-7, pkt.1). 


       


3. Utnyttingsgrad (1) 


Grad av utnytting beregnes som maks. BYA. Maks tillat grad av utnytting for feltet er angitt 


på plankartet.  
 


4. Byggegrense (2) 


Bygninger skal plasseres innenfor byggegrense og formålsgrense mot vei. Trapper i terrenget, 


markterrasser og levegger kan ligge utenfor byggegrense, men skal ha minimum avstand til 


nabogrense på 2 m og minimum 12,5 m til midt vei mot Hofsfossveien.  


 


5. Byggehøyde (1) 


Bebyggelsen reguleres med maks gesims- og mønehøyde iht. eksisterende situasjon.   


 


6. Takform/utforming (1) 


Bebyggelsen reguleres med eksisterende takform. 
 


7. Støytiltak (3 og 4) 


Ved etablering av flere boenheter enn angitt over, skal det utføres støytiltak i henhold til 


Miljøverndepartementets retningslinje T-1442, tabell 2.   


Ved etablering av flere boenheter i felt B2 og etablering av atkomst til felt B2 over felt B1, 


skal det etableres støyskjerm mellom felt B2 og Soknedalsveien med nødvendig høyde for å 


ivareta støyforhold  i felt B2 og for å ivareta ovennevnte krav til bebyggelse på felt B1 ved 


åpning i støyskjerm mellom felt B1 og B2.  


 


 


§ 3. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur   
 


Anlegg langs Soknedalsveien som Statens vegvesen /kommunen skal overta/og eller ha 


vedlikehold av, skal utføres i henhold til planer som på forhånd er godkjent av Statens 


vegvesen. 


 


§ 4. Hensynssoner   
 


§ 4.1 Hensynssone Frisikt -  H190_1 og H190_2 (2, 4) 


Innenfor frisiktssonen skal det være fri sikt i en høyde på 0,5 m over tilstøtende vegers 


planum.  
 


 


§ 5. Rekkefølgebestemmelser   
 


§5.1. Brannvern (10) 







Det kan ikke gis igangsettingstillatelse for bygninger før det er dokumentert at 


brannvannforsyningen tilfredsstiller brannvesenets krav. 


 


§ 5.2. Utomhusarealer (10) 


Før det gis midlertidig brukstillatelse skal utearealene være opparbeidet iht. godkjent 


utomhusplan. Dersom boligene ferdigstilles vinters tid, skal utearealene ferdigstilles senest 


nærmeste1. mai etter at brukstillatelse er gitt. 
 


§ 5.3. Stengig av eksisterende avkjørsel til felt B2/opparbeiding av ny avkjørsel til felt B2 


over felt B1. (10) 


Dagens kjøreatkomst fra Soknedalsveien opprettholdes inntil det tillates flere enn regulert 


antall boenheter på felt B2/Hofsfossveien 1. Dersom dette skjer skal det kunne etableres 


avkjørsel til felt B2 over felt B1, via felt Fa1 i reguleringsplan for Soknedalsveien 10 og 12. 


(planid 319) Økning av antall boenheter på felt B2 tillates ikke uten ny reguleringsplan. 
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PLANBESKRIVELSE 
 
 
 
1. Kort presentasjon av planområdet 
 
 
 
a. Bakgrunn for planarbeidet- historikk 


Planområdet ligger mellom Hofsfossveien og Soknedalsveien.. Hole Utbygging- og 
Eiendomsselskap as (HUES) har nylig ferdigstilt 2 boligblokker i Soknedalsveien 10 og 
12, og har også kjøpt opp Hofsfossveien 3 og 5. Grunneier ønsker nå å fremme forslag 
om å utvikles Hofsfossveien 3 og 5 i tråd med nybyggene i Soknedalsveien 10 og 12.  
En fortetting som ønsket krever ny detaljplan. 


 
b. Hovedintensjonen i planen 


Eiendommene Hofsfossveien 3 og 5 er i dag bebygd med hver sin enebolig som 
planlegges revet.  


 Hensikten med detaljplanen er å tilrettelegge for fortetting med nye boliger/ny 
blokkbebyggelse. Hofsfossveien 1 er tatt med i planen for å avklare avkjørsel til 
eiendommen.  


 
c. Planavgrensning 


 
 
  Planen forholder seg til plangrensene i reguleringsplan for Movald mot Hofsfossveien og 


krysset Hofsfossveien/Soknedalsveien og til plangrense/eiendomsgrense mot Reguleringsplan 
for Soknedalsveien 10-12 mot vest. Hofsfossveien er tatt med i planen for å avklare evt. 
stenging av atkomst fra Soknedalsveien med mer. 


 
 
d. Eiendomsforhold  
 
 Tomten eies Hole Utbygging- og Eiendomsselskap AS 
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e. Tiltakshaver(e)/ konsulent 
 
 Tiltakshaver:  Hole Utbyggings- og Eiendomsselskap AS  
     v/Jan Solberg Fossveien 5, 3510 Hønefoss 
     Tel.:900 13 344. 
 
 Konsulent:  Link arkitektur AS  
    v/Oddveig Foss,  
    Elveveien 81, 1326 Lysaker,  
    Tel.: 67 12 43 11/91 76 46 31. 
 
 


2. Dagens situasjon 
 
Planområdet ligger nordvest for Hønefoss sentrum innenfor et eksisterende boligområde, 
og er avgrenset av Soknedalsveien i vest og Hofsfossveien i øst. 
 
a. Eksisterende bebyggelse og anlegg 


Planområdet er i dag bebygd med 3 eneboliger. Boligene er i 2 etasjer + 
sokkeletasje. Boligenes underetasje ligger inn mot en fylling som ble etablert i 
forbindelse med et tidligere jernbanespor. 
 


  
Hofsfossveien 5                                          Hofsfossveien 3 
Mønehøyde C+ 100,2    Mønehøyde C+ 101,1 


 
Hofsfossveien 1 (Gesimshøyde C+ 99,2) 
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Stasjonsområdet og næringsarealer preger nærområdet i vest, mens øst for 
planområdet ligger et nyere boligområde (blokker i 3 og 4 etasjer) mellom 
Hofsfossveien og Begna. 


 
Planområdet til venstre i bildet, - næringsarealene og NSB sine arealer til høyre. 
 


 
Bygg som er revet og erstattet med ny blokkbebyggelse. 
Planområdet og nærområdet midt i bildet og nyere boligområde øst for 
Hofsfossveien til høyre i bildet. (Bildet er tatt før oppføring av ny bebyggelse i 
Soknedalsveien 10 og 12). 
 
Blokkbebyggelsen i Soknedalsveien 10 og 12 er oppført i 4 etasjer og  har 
gesimshøyder på henholdsvis  C+102,9  og C+103,6. 
Ny bebyggelse i Soknedalsveien 10 og 12 og eksisterende bebyggelse langs 
vestsiden av Hofsfossveien er organisert i forhold til tilliggende vei. Eks. 
boligbebyggelse i planområdet ligger med ryggen til Hofsfossveien og har sin 
hovedhenvendelse mot vest. 
 


b. Samferdsel og teknisk infrastruktur  
Planområdet ligger i umiddelbar nærhet til Hønefoss tog-  og busstasjon. 
Hofsfossveien 3 og 5 har atkomst fra Hofsfossveien sammen med Soknedalsveien 
10 og 12. Hofsfossveien 1 har direkte atkomst fra Soknedalsveien. 
Det er etablert buss-stopp på hver side av Soknedalsveien i krysset 
Hofsfossveien/Soknedalsveien.  
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Utsnitt av ledningsplan på kommunens nettside. 
 
 


c. Barn og unge, mye trafikanter og skolevei 
Det er opparbeidet gang- og sykkelvei langs vestsiden av Soknedalsveien og fortau 
langs østsiden Hofsfossveien. Regulert fortau langs vestsiden av Hofsfossveien er 
ikke opparbeidet.  
Fortau langs østsiden av Hofsfossveien leder til bussholdeplassene. 
 
Skolen for barnetrinnet vil være Veien skole og for ungdomstrinnet Veienmarka 
ungdomsskole. Begge skolene ligger med en avstand på ca. 1 km fra planområdet. I 
forbindelse med planarbeidet for Soknedalsveien 10 og 12, ble det avklart at 
skolevei skulle være langs Hofsfossveien, via Åsveien, over jernbanen og langs sti 
til Ludvik Grønvolds vei. 
 
 


d. Grønnstruktur/ vegetasjonstyper 
Planområdet har i dag et grønt preg og er opparbeidet med private hager. 
 
 


e. Vann og vassdrag, strandsone m.v 
Planområdet grenser ikke til vassdrag. 
 
 


f. Landskap/ landskapskarakter, topografi, høyde, helning/ retning 
Planområdet ligger i et relativt åpent landskapsrom med et relativt flatt terreng men 
Planområdet har begrenset fjernvirkning. Det lokale landskapsrommet er preget av 
elverommet langs Begna og NSBs sporområde. Eksisterende boliger i planområdet 
ligger på en fylling (tidligere jernbanefylling) mot Hofsfossveien, mens arealene 
vest i planområdet er flate. 
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Landskap 


 
 


g. Grunnforhold  
Iht. skredatlas.no ligger området i nærheten av et område der det er registrert lav 
(gul sone) eller middels grad (oransje sone) av faregrad for kvikkleire. 


 
Utsnitt fra nettside på skredatlas.no 
 
Uførte geotekniske undersøkelser viser at grunnforholdene er gode i forhold til 
planlagt bebyggelse. 
 


h. Kulturminner  
Det er ingen registrerte kulturminner, men på kommunens kartside er det avmerket 
flere bygninger med bevaringsverdi sør for Soknedalsveien. 
 


i. Sol-/ vindforhold, lokalklima 
Planområdet er vestvendt og har gode solforhold. 
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j. Miljøforhold (jord, luft, vann, støy) 


Planområdet har vært benyttet til boligtomt, men er en tidligere jernbanefylling. Området 
er noe støyutsatt for støy fra biltrafikk langs Hofsfossveien og Soknedalsveien.  
Luftdrag langs Begna bidrar til god luftkvalitet. 
I Hofsfossveien 5 er det, en 800 l oljetank som må saneres i forbindelse med 
utbyggingen. 
 


k. Dyre og planteliv – biologisk mangfold 
Det er innenfor planområdet ikke registrert prioriterte arter, truede eller nær truede 
arter på Direktoratet for naturforvaltningsnettside  ”Artskart/Artsdatabanken”,  
 


 
”Artskart 1.6”: Utdrag fra Direktoratet for naturforvaltnings nettside 
  


 
Naturtyper: Utdrag fra Direktoratet for naturforvaltnings nettside 
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3. Forholdet til gjeldende planer og retningslinjer  
 


a. Rikspolitiske retningslinjer (RPR) 
 
Rikspolitiske retningslinjer for barn og unges interesser i planleggingen (1995) 
Retningslinjen stiller bl.a. krav til at det skal tilrettelegges arealer for barn og unge, og at 
disse arealene skal være skjermet for støy, luftforurensing og trafikkfare. 
Utearealer for barn og unge er ivaretatt innenfor tomta. Utearealene er skjermet for støy, 
luftforurensning og trafikkfare. Det er relativt langt til opparbeidede lekeplasser, 
idrettsarealer (se ”Grønn plakat” nedenfor), men relativt kort til naturområder langs elva 
mm. 
 
Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging (1993) 
Retningslinjen gir planmessige føringer som tilsier at det skal tas sikte på å begrense 
biltrafikk ved å prioritere utbygging med høy arealutnyttelse innenfor byggesonen og å 
legge til rette for god tilgjengelighet for kollektive reisemidler. 
Foreslått fortettingsprosjekt ligger i umiddelbar nærhet til Hønefoss togstasjon og 
busstasjon.  
Det er 700 m i luftlinje til Hønefoss sentrum som har et bredt utvalg av offentlig og privat 
service. Boligfortetting i Hofsfossveien legger derfor til rette for å begrense 
transportbehovet. 
 
Nasjonal transportplan 2006- 2015  
Planforslaget har ingen konsekvenser i forhold til Nasjonal transportplan. 
 
Stortingsmelding nr. 29 
I Stortingsmeldingen fremgår det bl.a. at i byer og tettbygde områder skal det legges større 
vekt på å utvikle et miljøvennlig utbyggingsmønster og transportsystem, med sikring av 
grønne områder. Byutviklingen må legge til rette for at kollektivtransporten kan ta en 
større andel av transportarbeidet. Boligbygging må i større grad finne sted innenfor 
allerede bebygde områder. Kvalitet i bebyggelse, utemiljø og stedsforming må sikres og 
sammen med lokale tjenester og aktiviteter danne ramme for et godt hverdagsliv og 
oppvekstmiljø.  
 
Planforslaget ivaretar alle disse målsettingene da fortetting innenfor byggesonen og nær 
sentrum reduserer transportbehovet 
 


b. Universell utforming   
Planforslaget ivaretar bestemmelsene i TEK vedr. krav til tilgjengelig boenhet og 
utearealene er flate og lett tilgjengelig for rullestolbrukere mm.  
 


c. Fylkesdelplan for byggegrenser og avkjørsler 
  Se uttalelse og forslagsstillers kommentar til uttalelse fra Statens vegvesen. 
 


d. Kommuneplan for Ringerike 
 Eiendommene er avsatt til bolig i kommuneplanens arealdel. Planområdet ligger ikke 


innenfor sentrumsområdet i kommuneplanen, men det har den senere tiden skjedd en 
transformasjon av nærområde, fra eneboliger til blokkbebyggelse (Soknedalsveien 10 og 
12 og  Planen inneholder bestemmelser om at det skal avsettes min. 25 m² pr. bolig til 
støyskjermede lekeplasser. Annet felles uteoppholdsareal kommer i tillegg. 
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e. Gjeldende reguleringsplan 


 
 


Planområdet  ligger innfor plan 127-3 Molvaldområdet og er regulert til 


småhusbebyggelse på inntil ¼-del av tomtens totale areal, maks. 2 etasjer eller maks 


gesimshøyde på 8 m. Det åpnes for sokkeletasjer der terrenget legger til rette for det. 


Gjeldende reguleringsplan foreslås opphevet og erstattet med foreliggende forslag til 
reguleringsplanen for planområdet. 
 


 


 
Gnr. 49, bnr. 36 og 124 har regulert atkomst gjennom reguleringsplan for Soknedalsveien 
10-12. Atkomst til disse eiendommene er opparbeidet iht. planen. 
Reguleringsplan for Soknedalsveien 10 og 12 åpner også for at gnr. 49 bnr. 125 skal ha 
atkomst via felles avkjørsel, men denne eiendommen har avkjørsel fra Soknedalsveien i 
dag. 


 
f. Grønn plakat 


Planområdet er i Grønn plakat angitt med ”en del verdi”.  
Planområdet er angitt som boligområde uten tilgang til lekearealer innenfor en avstand på 
200 i ”temaplan Nærlekeplasser” i Grønn plakat. 
Planområdet er ikke avmerket med særlige hensyn på ”temakart Landskap” i Grønn plakat. 
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g. Kommunedelplan for gående og syklende  
I Kommuneplan for gående og syklende vedtatt 1995 er det vist en tracé langs 
Hofsfossveien forbi planområdet Tracéen er navngitt som Rute 5 og er en tracé fra 
Meieriet – Begnamoen og er planlagt med 2-sidig fortau med en samlet bredde på 
kjørebane og fortau på10,5 m. 
 


  


 
 
Fortau på østsiden av Hofsfossveien er opparbeidet, mens fortau på vestsiden er regulert i 
reguleringsplan for Movald (plan nr. 127-05) men er ikke opparbeidet.  


 
 
 


4. Hovedinnhold i planen 
 


 
a. Bebyggelse og anlegg (valg av bygningstype, antall, bygningsstruktur, 


funksjoner, kvalitet) 
 


Hofsfossveien 3 og 5 – felt B1: 


Eksisterende eneboliger i Hofsfossveien 3 og 5 foreslås revet og erstattet med 2 
sammenbygde boligblokker (lavblokker) med til sammen 14 boenheter. Lavblokken 
foreslås lagt med lengderetningen langs Hofsfossveien og ca. i fasadelinje med 
tilliggende bebyggelse mot Hofsfossveien. (Avstand til midt vei i Hofsfossveien er 
ca. 12.5 m), 
Illustrasjonsprosjektet viser boligene med en hovedhenvendelse mot solrike 
hagearealer vest for boligene. Alle boliger og balkonger er vestvendte og vil få gode 
solforhold.  
Boligbygget foreslås med 2 etasjer mot Hofsfossveien og 2 etasjer + underetasje 
mot vest. Underetasjen inneholder 2 leiligheter, Inngang til felles trapperom, boder 
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og parkering.  Parkering etableres delvis i åpne underetasjen, delvis som 
bakkeparkering. 
Boligbygget, bod for søppelhåndtering og parkering på bakkeplan (6 p-plasser) vil 
ha et bruksareal på 1750 m2 BRA. (BRA-arealet omfatter også all parkering, både i 
U.- etg. og på terreng, samt arealer på balkong). Se vedlagte BRA-beregning 
 
Bebyggelsens plassering er sikret gjennom byggegrenser på plankartet. Trapper i 
terrenget, markterrasser og levegger på bakkeplan kan ligge utenfor byggegrense, 
men skal ha minimum avstand til nabogrense på 1 m.  
Balkonger kan ligge utenfor byggegrense mot sørvest med inntil 2,5 m. Bygg for 
avfallshåndtering skal plasseres nær innkjørsel, og kan ligge utenfor byggegrense.  
 
Heis, trapp og oppbygg for tekniske installasjoner kan ha en maks. høyde på 1, 0 m 
over maks. gesimshøyde. 


 
BRA-arealer i illustrasjonsprosjektet i felt B1 


 
3.etg   579,0 m2 
2.etg   579,0 m3 
1.etg     498,0 m2 
6 P-plasser på terreng   78,2 
Bod                 14,5 m2 
Tot              1748,7 m2 


 
Estetikk  
I illustrasjonsprosjektet er det vist et boligbygg med et tidstypisk arkitektonisk 
uttrykk. Det er i reguleringsbestemmelsene stilt krav om at bebyggelsen skal ha flate 
tak, at materialbruk og fargebruk skal brukes som virkemiddel for å underdele 
volumene, samt at bebyggelsen skal oppføres i mur/puss med innslag av tre. 
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Hofsfossveien 1- felt B2: 


Hofsfossveien 1 er i dag uregulert, men tas med i planen for å sikre eiendommen 
veirett over  felt B1 i en evt. fremtidig situasjon der antall boenheter i Hofsfossveien 
1 økes i forhold til dagens situasjon. Reguleringsforslaget legger opp til at tilnærmet 
dagens status på eiendommen legges inn i reguleringsforslaget, dvs. at eiendommen 
foreslås regulert til småhusbebyggelse; med én hovedboenhet + en bileilighet på 
inntil 60 m². Dersom antall boenheter skal økes i forhold til dagens situasjon, må det 
fremmes ny reguleringsplan for eiendommen. 
 
Uteoppholdsarealer (Felt B1- Hofsfossveien 3 og 5) 
Hofsfossveien 3-5 vil ha et tomteareal på over 200 m², men arealet mot 
Hofsfossveien er bratt. Utearealene mot sør og vest er relativt flate, og har solrik 
beliggenhet. Felles utearealer med god brukbarhet vurderes derfor til å være ca. 380 
m², dvs. et felles uteareal pr. boenhet på i overkant av 27 m²  pr. boenhet. Basert på 
illustrasjonsprosjektet stilles det krav om et felles uteareal på bakkeplan på 25 m² 
pr. boenhet. I tillegg er det stilt krav om private balkonger/privat uteareal på 
bakkeplan for leiligheter i 1. etg. Private uteareal på balkong/terrasse kan innglasses. 
Illustrasjonsprosjektet viser et todelt uteareal på bakkeplan som kombinert 
lekeplass/felles uteoppholdsareal sørvest for boligene. Det største utearealet på 
bakkeplan vil ligge lengst mot sør. Lekearealene/felles utearealer har en solrik 
beliggenhet, og vil være skjermet i forhold til støy fra veitrafikk.  
 


 


 
 
Skisse som viser utearealkravet kan oppfylles. 
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b. Samferdsel og teknisk infrastruktur (legger man vekt på noe spesielt? Kan 
man fokusere spesielt på gang/ sykkel/ kollektiv transport?) 
 
Atkomst og parkering 
Atkomst til planområdet legges fra felles avkjørsel (Fa1) regulert i reguleringsplan 
for Soknedalsveien 10-12. Alle eiendommene innenfor planområdet er sikret rett til 
atkomst over Fa1 i denne planen.  
Foreliggende reguleringsforslag foreslår at dagens avkjørsel fra Soknesdalsveien til 
Hofsfossveien 1 (gnr. 49 bnr. 125) opprettholdes, men at atkomsten stenges dersom  
Hofsfossveien 1, gjennom en ny reguleringsplan, gis tillatelse til utvidelse med flere 
boenheter enn dagens småhusbebyggelse.  I en slik situasjon gis Hofsfossveien 1 rett 
til atkomst over felt B1. Atkomst til Hofsfossveien 1 kan da legges  mellom ny 
bebyggelse i felt B1 og parkeringsplass/lekearea/felles uteoppholdsareal for feltet.  
 
Det er avsatt plass for renovasjon ved innkjøring til felt B1. Det er ikke plass til å 
snu renovasjonsbil/flyttebil inne på felt B1, men renovasjonsbil og flyttebiler kan 
snu på felles avkjørsel innenfor reguleringsplan for Soknedalsveien 10 og 12. 
(Renovasjonsbil rygger inn på gårdsplassen til B1). 
 
Det foreslås parkeringsdekning iht. gjeldende parkeringsvedtekt, dvs. 1 p-plass pr. 
boenhet. Minimum 1 av plassene skal være HC-plass. 
 


Vegretter, tinglyst heftelse og trafikkbelastning på regulert avkjørsel ut i 
Hofsfossveien 
Eiendommene Hofsfossveien 1,3 og 5 er sikret rett til atkomst over Fa1 i 
reguleringsplan for Soknedalsveien 10-12. Forslag til reguleringsplan innebærer en 
økning i antall boenheter i forhold til den veiretten som er sikret over felt Fa1 i 
reguleringsplan for Soknedalsveien 10-12. Felles avkjørsel Fa1 ligger på gnr. 49 
bnr. 2, og det er tinglyst en heftelse på  gnr. 49 bnr. 2 som gir gnr. 49 bnr.124 
(Hofsfossveien 3) og gnr. 49 bnr.136 (Hofsfossveien 5) veirett over eiendommen. 
Se tinglyst erklæring, vedlegg 1. 


Opparbeidet avkjørsel ut i Hofsfossveien er dimensjonert for 10 boenheter flere enn 
det som ble bygd i Soknedalsveien 10 og 12. Planforslaget innebærer etablering av 
14 nye boenheter, mens 2 eksisterende boenheter rives. Gjennomføring av 
foreliggende reguleringsforslag innebærer en økning på kun 2 boenheter i forhold til 
de antall boenhetene som var forutsatt å bruke atkomtsten i reguleringsplan for 
Soknedalsveien 10 og 12. En så liten økning vil ikke ha konsekvenser for 
trafikksikkerheten eller dimensjonering av atkomsten for øvrig. 


Oppheving av regulert atkomst til Hofsfossveien 5 


I reguleringsplan for Soknedalsveien 10 og 12, er det regulert egen atkomst til 
Hofsfossveien 5. I foreliggende planforslag blir denne atkomsten overflødig og 
foreslås opphevet. 
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c. Grønnstruktur/ ”vegetasjonstypevalg” (overordnet/ lokal) 
Utbyggingsforslaget i Hofsfossveien 3-5 er i dag eneboligtomter med private hager, 
og utomhusarealene i planforslaget vil opprettholde området grønne preg.  
 


d. Landskapsvirkning (nær/ fjern) 
Planområdet har begrenset fjernvirkning. Foreslått bebyggelse er både lavere og 
består av mindre volumer enn boligbebyggelsen i Soknedalsveien, og vil derfor ikke 
fremstå som en dominerende utbygging i forhold til nærområdet. 


Fotomontasjer som viser forholdet til eksisterende bebyggelse.  
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e. Terrengbehandling, landskapsforming  
Eksisterende boliger i Hofsfossveien 1-5 ligger delvis inn i en tidligere 
jernbanefylling. Eksisterende terreng opprettholdes, og boligenes plassering på 
tomta og innpassing av parkering i underetasje, gir god terrengtilpasning.  
 


 
Snitt som viser tilpasning i forhold til eksisterende terreng og eksisterende 
bebyggelse.  
 
 


f. Samfunnssikkerhet (skred/ ras, flom) 
 
Geoteknikk 
Geostrøm har utarbeidet rapport som omfatter geotekniske forhold (se vedlegg 2). 
Rapporten konkluderer med at grunnforholdene er tilfredsstillende i forhold til 
planlagt bebyggelse. 
 
Flom 
Det er ikke utarbeidet Flomsonekart oppstrøms Hønefossen. NTH Vassdrags- og 
Havnelab.  gjorde i 1975 et omfattende modellforsøk av beregnede vannstandskoter 
i forbindelse med utbyggingen av ny kraftstasjon i Hønefossen.  (Relevante deler av 
rapporten er vedlagt). Dette viser at ved en vannføring på 1100m3/sek i Begna 
(tilsvarende 200-årsflom) vil vannstand ved målepunkt V.M 5 ligge på kote 89.46. 
Bebyggelsen i Hofsfossveien 3 og 5 med laveste gulvnivå på ca. kote 90.5 vil 
fortsatt ligge betryggende over flomvannet.  Se for øvrig vedlagte ROS-analyse. 


  


g. Klimatilpasning  
 Det er i reguleringsplanen stilt krav om tilrettelegging av vannbåren varme. 


Det er også stilt krav om at takvann og overvannshåndtering i størst mulig grad skal 
skje på egen grunn.  
 


h. Forurensning og miljøtilpasning/ funksjons- og kvalitetskrav til bygninger; 
anlegg og utearealer 


 
Støy 
I forbindelse med bygging av boligene i Soknedalsveien 10 og 12 er det allerede 
oppført støyvoll/støyskjerm langs Soknedalsveien 10-12 og langs Hofsfossveien 3, 
samt litt inn på Hofsfossveien 1.  Dagens støyvoll/støyskjerm har en topp høyde på 
ca. kote c+  93,5 dvs. en netto høyde på ca 3,5 m i forhold til utearealene på 
Hofsfossveien 3, men denne skjermer ikke foreslåtte boliger i Hofsfossveien 3 og 5 
i tilstrekkelig grad.  
Pga. terrengformasjonene er det vanskelig å støyskjerme i forhold til trafikk fra 
Hofsfossveien. Det er ikke mulig å støyskjerme alle fasadene og det er i 
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bestemmelsene presisert at det stilles krav om at minimum ett soverom i hver 
leilighet skal tilfredsstille kravet om 55 dB utenfor soverom. I tillegg stilles det krav 
om at det skal installeres balansert ventilasjon i alle leilighetene. 
Det foreslås støyskjerm langs nabogrensen mot Hofsfossveien 1. Dersom denne 
bygges i 2 m høyde, vil utearealene på Hofsfossveien 3-5 i sin helhet bli skjermet, 
men for å oppnå tilfredsstillende lydnivå på balkong og  utenfor soverom mot 
sørvest i 3. etg., må støyskjerm mot Soknedalsveien og i nabogrense mot 
Hofsfossveien 1 ha høyder på 0,5-1,0 m høyere enn dagens støyskjerm mot 
Soknedalsveien (høyest i grensen mot Hofsfossveien 1). 
Tiltakshaver har planer om innglassing av balkongene. Innglassing vil også kunne 
støyskjerme i forhold til lydnivå utenfor soverom mot sørvest. Dersom dette 
gjennomføres, vil støyskjerm i 2 m høyde  i grensen mot Hofsfossveien 1 mest 
sannsynlig være høyt nok for å ivareta støykravene også for støy utenfor soverom i 
3. etg. Detaljerte beregninger for støy utenfor soverom mot sør/støy på utearealer i 
forhold til høyde på støyskjermer må avklares i rammesøknad. 
 


Illustrasjonsprosjektet viser en situasjon med 2 m støyskjerm i grensen mot 


Hofsfossveien, støyskjerm mot Soknedalsveien 0,5 høyere enn dagens skjerm for å 


støyskjerme utearealet. samt innglassing av balkongene for å ivareta støyskjerming 


av balkonger og tilfredsstillende lydnivå utenfor soverom. 


 


I en situasjon med evt. utbygging i Hofsfossveien 1 med atkomst over 
Hofsfossveien 3-5 vil støyskjerm i grensen mellom eiendommen kuttes. I denne 
situasjonen sikrer planen at det skal etableres støyskjerm mellom Hofsfossveien 1 
og Soknedalsveien som gir nødvendig støyskjerming både for felt B2 
(Hofsfossveien 1) og felt B1 (Hofsfossveien 3 og 5). 
Se vedlagte utredning av støy utført av sivilingeniør Bjørn Leifsen. 


 
Luftkvalitet 
Det er gjort beregninger av luftforurensning. Beregningsresultatene viser at 
planområdet ligger langt under grenseverdiene som er fastlagt i de nye 
retningslinjene for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (T-1520).  
Se vedlagte utredning av luftforurensning utført av sivilingeniør Bjørn Leifsen. 


 


Jordforurensning 
Det skal i forbindelse med rammesøknad utredes om det foreligger jordforurensning 
på tomta. 


 
Sol- og skyggeforhold 
Vedlagte sol- og skyggediagrammer viser at uteoppholdsarealer og balkonger vil få 
gode solforhold. 
 


 
a. Universell utforming 


Utearealene på vestsiden er tilnærmet flate og vil ha universell utforming for 
rullestolbrukere/bevegelseshemmede. Teknisk forskrift stiller krav til heis og krav 
om tilgjenglig boenhet (Dvs. at planløsning skal være tilpasset for rullestolbrukere). 
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5. Virkninger av planen 
 


a. Forholdet il overordnede planer 
Planforslaget bidrar til måloppnåelse av overordnede føringer i rikspolitiske 
retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging og kommuneplanens 
føringer om at hovedtyngden av boligutviklingen skal skje nær kollektivårene og 
nær Hønefoss sentrum. Nærområdet gjennomgår en transformasjon med 
boligfortetting. Forslaget bygger opp under denne utviklingen. 
 


b. Bebyggelsesstruktur, høyder og estetikk 
Foreslåtte boliger har en grunnflate, høyder og volum som er godt tilpasset høyder 
og målestokk i tilliggende blokkbebyggelse: Gesimshøyde på foreslått bebyggelse 
har samme høyde som mønehøyde på blokkbebyggelsen øst for Hofsfossveien og er 
ca. 3 m lavere enn gesimshøyde på blokkbebyggelsen i Soknedalsveien 10. 
Høydemessig vil foreslått bebyggelse også ha en god tilpasning til eksisterende 
bolig i Hofsfossveien 1 og nabobygg i Hofsfossveien 7, da gesimshøyde på foreslått 
gesimshøyde ligger kun 1 m over henholdsvis gesimshøyde og mønehøyde i 
Hofsfossveien 1 og 7.  (Se vedlagte snitt og oppriss). 
Gesimshøyde på foreslått ny bebyggelse ligger lavere enn mønehøyde på 
eksisterende bebyggelse i Hofsfossveien 3 og 5 (Bygg som rives). 
Foreslått bebyggelsesstruktur der boligene legges med ca. samme avstand som 
tilgrensende bebyggelse, er i tråd med eksisterende bebyggelsesmønster og 
forsterker Hofsfossveien som ”gaterom”.  
 
Bebyggelsen vil få svært begrenset landskapsvirkning, all den stund de nye boligene 
har volumer og høyder som glir godt inn tilgrensende bebyggelse. 
Krav om underdeling av volumene ved hjelp av material- og fargebruk vil bidra til 
at volumet på ny bebyggelse blir mindre dominerende.  
 
 


 
Snitt som viser høyder i forhold til tilliggende bebyggelse. 
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c. Sol- og skyggeforhold – konsekvenser for tilliggende bebyggelse 
Med unntak av den laveste solen i desember, vil ikke utbyggingen ha konsekvenser 
for sol- og skyggeforhold for boligbebyggelsen øst for Hofsfossveien . 
Hofsfossveien 1 ligger sør for foreslått utbygging, og vil ikke bli berørt av 
utbyggingen mht. solforhold. 
 
 


d. Trafikale konsekvenser 
Reguleringsplan for Soknedalsveien 10 og 12 la opp til 10 flere boenheter enn det 
som ble bygd. Hofsfossveien 1,3 og 5 hadde atkomst til Hofsfossveien via denne 
planen. Foreliggende planforslag legger opp til 14 nye boenheter, mens 2 rives, dvs. 
at planen åpner for 2 flere boenheter enn det som var forusatt i reguleringsplan for 
Soknedalsveien 10 og 12. Trafikkøkningen som genereres av økning av 2 boenheter 
gir ingen merkbare trafikale konsekvenser, verken i forhold til avkjørsel ut til 
Hofsfossveien eller konsekvenser for trafikkavvikling på veinettet i nærområdet.  
 
Etablert fortau langs østsiden av Hofsfossveien ivaretar trafikksikker gangatkomst 
til bussholdeplasser i krysset Hofsfossveien/Soknedalsveien. Skolevei ble vurdert i 
forbindelse med reguleringsplan for Soknedalsveien 10 og 12. For å bedre 
trafikksikkerheten for myke trafikanter bør det opparbeides gangfelt. (Dette kan 
opparbeides uten reguleringsplan). 
  
 


e. Konsekvenser for vann og vassdrag 
Planforslaget berøres ikke av vann og vassdrag. 
 


f. Konsekvenser i forhold til forurensning og miljøtilpasning 
Støy og luftkvalitet 
Planforslaget innebærer en økning på 2 boenheter i forhold til forutsetningene som 
lå til grunn for reguleringsplan for Soknedalsveien. En slik økning vil ikke generere 
økt biltrafikk som vil gi merkbar endring i luftkvalitet og veitrafikkstøy for 
nærområdet. Se også vedlagte utredning av støy og luftkvalitet fra siv.ing.Bjørn 


Leifsen. 


 
Overvann 
Reguleringsplanens krav om fordrøyning av overflatevann, bidrar til mindre risiko 
for oversvømmelser også for naboområdene. 
 


g. Konsekvenser for grønnstruktur 
Planforslaget berører ikke av noen av temaplanene under ”Grønn plakat”, og har 
derfor ingen konsekvenser for vedtatte grønnstrukturer. Grønne utomhusarealer 
sikrer at områdets grønne preg opprettholdes. 
 


h. Konsekvenser for biologisk mangfold/ forholdet til naturmangfoldsloven 
For alle saker som berører naturmangfold følger det av naturmangfoldlovens § 7 at 
prinsippene i naturmangfoldslovens §§ 8-12 skal legges til grunn for som 
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retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet, og det skal fremgå av 
beslutningen hvordan disse prinsippene er vurdert og vektlagt i saken. 
Når det gjelder kravet til kunnskap om naturmangfold, (jf. Naturmangfoldslovens § 
8) vises det til at planområdet omfatter eksisterende boligtomter med bolig og 
garasje, og der ubebygde arealer består av gruslagte flater, plener med busker og 
enkeltstående trær. 
Det er innenfor planområdet ikke registrert prioriterte arter, truede eller nær truede 
arter, utvalgte naturtyper eller truede eller nær truede naturtyper på Direktoratet for 
naturforvaltningsnettside. Dermed er det ikke påvist mulige effekter av tiltaket på 
naturmangfold. Kravet i naturmangfoldslovens § 8 om at saken skal baseres på 
eksisterende og tilgjengelig kunnskap, er dermed oppfylt. 
I og med at naturmangfold i liten grad berøres av planforslaget, og det ikke kan 
påvises effekt av tiltaket på verdifull natur, er det iht. naturmangfoldsloven ikke 
nødvendig å foreta vurderinger etter de andre miljøprinsippene i 
naturmangfoldsloven §§ 9-12 
 


i. Helse og fritid (friluftsliv/ jakt, idrett/ lek) 
Planområdet er ikke tilgjengelig for allmennheten i dag, og berører ingen planer for 
sikring av friluftsarealer, lekearealer eller idrettsarealer for allmennheten.  
 


j. Kulturminner/ kulturmiljø 
 Planforslaget berører ikke kulturminneverdier sør for Soknedalsveien. 


 
k. Konsekvenser for barn og unge 


Planforslaget berører ikke eksisterende lekearealer med mer, og har derfor ikke 
konsekvenser for barn og unge utenfor planområdet. 
Barn og unges interesser er ivaretatt i planen mht. tilgang til utearealer.  
 


l. Skolekapasitet, barnehagetilhørighet 
Erfaringsmessig er det seniorer som selger rekkehus/eneboligene sine som flytter 
inn i nye sentrumsnære boligblokker. Dette har bl.a. vært tilfelle i Soknedalsveien 
10 og 12. Det er derfor grunn til å tro at det samme vil skje i nybygg i Hofsfossveien 
3 og 5. Dvs. at etablering av 12 nye boenheter ikke vil ha konsekvenser for skole- 
og barnehagekapasitet ved innflytting av leilighetene.  
 


m. Konsekvenser for samfunnssikkerhet - Oppsummering av ROS-analyse 
 


Gjennomgangen av risikofaktorene viser at planen generelt ikke er risikopreget. 
 
De viktigste uønskete hendelsene for planen vil være:  


• Ulykker i anleggsfasen som involverer barn i nærområdet. 
• Økt mengde av overvann som følge av økt nedbørsmengder. 
• Støy på utearealer og støy på fasade. 


 
Risikoreduserende tiltak 


1. For å hindre ulykke med barn på anleggsområdet, må området inngjerdes og 
ellers være godt sikret etter arbeidstid.(Sikres i byggesaken) (Inngår  i HMS-
delen i tilbudsunderlaget til entreprenørene) 
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2. For å hindre oversvømmelser i forbindelse med økte nedbørsmengder, stilles det 
krav om at overvann i størst mulig grad skal håndteres på egen grunn. 


 
3. For å hindre uønsket støy på fasade og på utearealer, stilles det krav til 


støyskjerming.  
 
Risikoreduserende tiltak 2 og 3 er tatt inn som krav i reguleringsplanen. Tiltak 1 
håndteres i forbindelse med byggesaken. Se vedlagte ROS-analyse. 
 
 


6. Varsel oppstart av planarbeid og innkomne forhåndsuttalelser 
 
Oppstart av planarbeid for Hofsfossveien 3- 5 ble kunngjort i Ringerike blad 17.02.2012. 
Planarbeidet ble også kunngjort på kommunens nettside. Brev til naboer og offentlige 
instanser ble sendt sammen dag. Planområdet ble utvidet til å også omfatte Hofsfossveien 1, 
og planen ble varslet på nytt 07.06.2012 
 
Forslagsstiller har mottatt følgende uttalelser ved 1. gangs varsel 


1. Buskerud Fylkeskommune    datert 17.02.2012 
2. Statens vegvesen      datert 03.03.2012 
3. Fylkesmannen i Buskerud    datert 05.03.2012 
4. NVE       datert 19.03.2012 
5. Ringerike kommune, kommunalteknisk tjeneste  datert 23.02.2012 
6. Ringerike kommune, trafikkrådet   datert 12.03.2012 
7. Ringerike kommune, Råd for funksjonshemmede datert 07.03.2012 
8. Ringeriks-Kraft Nett     datert 19.03.2012 


 
Buskerud Fylkeskommune 


Fylkeskommunen kjenner ikke til automatisk fredete kulturminner i planområdet, men ber om 
at følgende tas inn reguleringsbestemmelse: 
”Dersom det under anleggsarbeid fremkommer automatisk fredete kulturminner, må arbeidet 
straks stanses og utviklingsavdelingen i fylkeskommunens varsles, jmf. Kulturminneloven § 
8, 2. ledd.” 
 


Forslagsstillers kommentarer: 
Fylkeskommunens innspill er imøtekommet i planforslaget. 


 
Statens vegvesen 


Forholdet til kollektivtrafikk og trafikksikkerhet og evt. nødvendige endringer av veg- og 
trafikkforhold på riks-/fylkesvei må ivaretas i planarbeidet. Planområdet har atkomst via 
regulert atkomst i reguleringsplan for Soknedalsveien 5-7 der det er stilt krav om at før 
utbygging skal det gjennomføres trafikkanalyse for å påvise at veisystemet ikke overbelastes, 
og Statens vegvesen ber om dokumentasjon på at dette er gjennomført. Statens vegvesen 
stiller krav om at planen ivaretar stenging av enkeltavkjørsler og at frisiktssoner inkluderes i 
planen. Det påpekes at det normalt også kreves at plangrensen legges til senterlinje i vei som 
berøres, slik at veg- og trafikkforholdene avklares entydig. Statens vegvesen krever at det 
legges inn som rekkefølgebestemmelse at planområdet knyttes til regulert atkomst fra 
Hofsfossveien i plan 319. 
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Støyforhold må dokumenteres og nødvendige avbøtende tiltak må innarbeides i planen.  
Regulert støyskjerm langs fv. 35 må forlenges slik at hele boligområdet støyskjermes, jfr. T-
1442 og TA-2115. For konkret utforming av støyskjerm vises det til Statens vegvesens 
behandling av innsigelse til plan 319 i brev av 16.10.2006.  
Normal byggegrense er 50 m, men det er i tidligere planer i området akseptert byggegrense på 
15 m. Dette forutsetter at støy og andre miljøforhold er tilfredsstillende. 
Dersom Statens vegvesens innspill ikke blir tilstrekkelig ivaretatt i planen, eller dokumentert i 
planen, uttaler Statens vegvesen at det vil kunne medføre innsigelse. 
Statens vegvesen ønsker at  49/125, Hofsfossveien 1 skal tas med i planarbeidet 
 
 


Forslagsstillers kommentarer: 
Forholdet til kollektivtrafikk og trafikksikkerhet er beskrevet i planforslaget. Kjøre- og 
gangatkomst er ivaretatt i plan 319.  Atkomstforhold i denne planen er dimensjonert 
for det antall boenheter som foreslås i planen. Planen viser stenging av eksisterende 
avkjørsler til Hofsfossveien 5 samt atkomst til Hofsfossveien 1 ved utvidelser utover 
dagens areakbruk. Frisiktssoner er vist i plan 319, men også delvis vist i foreliggende 
plan.  
Rekkefølgebestemmelse vedr. atkomst er ivaretatt i planforslaget. 
Bebyggelsen foreslås lagt med samme avstand til fylkesvei 172 som tilliggende 
bebyggelse dvs. ca. 12,5 m til midt vei. Lik avstand fra fasadeliv til veg gir en estetisk 
god løsning for gaterommet i Hofsfossveien. Videre fortau på vestsiden av 
Hofsfossveien allerede sikret i gjeldende reguleringsplan, og foreliggende plan endrer 
ikke på dette. Arealet mellom foreslått bebyggelse og Hofsfossveien/fv. 172 er ikke 
viktig som uteoppholdsareal, dvs. at foreslått plassering av bebyggelse/disponering av 
planområdet ikke er til hinder for en evt. veiutvidelse.og er evt. behov for veiutvidelse 
ivaretatt. Det antas at det er lite realistisk å kreve riving av tilliggende eiendommer. 
Dette tilsier at etablert byggegrense i området bør videreføres i planen. 
 


NVE 
NVE opplyser at planområdet ligger i nærheten av 2 områder med risiko for kvikkleireskred, 
og det bør i forbindelse med planarbeidet avklares om det er fare for kvikkleire i planområdet. 
Plandokumentene må tydelig vise hvordan skred, flom og annen vassdragsrelatert fare er 
vurdert basert på foreliggende krav og retningslinjer.  
 


Forslagsstillers kommentarer: 
Geostrøm har utarbeidet rapport som omfatter geotekniske forhold (se vedlegg 2). 
Rapporten konkluderer med at grunnforholdene er tilfredsstillende i forhold til planlagt 
bebyggelse. 
Se kap vedr. flomfare. 
 


 
Ringerike kommune, kommunalteknisk tjeneste  


• Ny boligbebyggelse forutsetter muligens støyutredning. 
• Atkomstmulighet fra Hofsfossveien over planmrådet for gnr. 49/bnr. 125 


(Hofsfossveien 1) må sikres. 
• Krav til avstand fra bygg og kommunale VA-ledninger er 4 m. Dersom avstanden blir 


mindre, må ledningene evt. flyttes. Kravet til brannvann  50l/s med maks. langeutlegg 
på 100. Det opplyses at begge kravene over ser ut til å være ivaretatt. 







4223- Planbeskrivelse                                                                                                                  hmm 19.02.10 


• Kommunen ønsker tilknytning til kommunens vann- og avløpskummer nordvest for 
Hofsfossveien 3 og 5. 


• Det vises til at fremføring av fjernvarme til området er under prosjektering. 
 


Forslagsstillers kommentarer: 
 De 2 første punktene er ivaretatt i planarbeidet. Øvrige punkter følges opp i 
byggesaken. 


 
 
Ringerike kommune, trafikkrådet 
Det må etableres gangfelt for kryssing av Hofsfossveien 
 


Forslagsstillers kommentarer: 
Forslagsstiller mener at gangfelt kan etableres uten reguleringsplan, og er åpen for at 
trafikkmyndigheten etablerer dette. 


 
Ringerike kommune, Råd for funksjonshemmede 
Råd for funksjonshemmede tar saken til orientering. 
 
Ringeriks-Kraft Nett  
Ringeriks-Kraft Nett har ledningsnett i kanten av planområdet og ber om å bli informert 
videre i prosessen for evt. endringer. 
 
 
Forslagsstiller har mottatt følgende uttalelser ved 2. gangs varsel 
Statens vegvesen      datert 03.07.2012 
Fylkesmannen i Buskerud     datert 18.06.2012 
Ringerike kommune ved Kommuneoverlegen  datert 25.06.2012 
Ringerike kommune ved miljøvernrådgiver/forurensning datert 25.06.2012 
 
Statens vegvesen 
Det ble etter 1. gangs varsling av planarbeidet (02.05.2012) avholdt møte med Statens 
vegvesen der det ble avtalt at det skulle utarbeides en ny støyutredning som skulle sendes 
Statens vegvesen ved varsel om ny oppstart.  
Statens vegvesen ber om at innpill i uttalelse av 02.03.2012 blir lagt til grunn for planarbeidet.  
Og viser i tillegg til nye retningslinjer for støy og luftkvalitet. 
Statens vegvesen mener at oversendt støyutreding er mangelfull, og ut fra oversendt materiale 
krever Statens vegvesen fortsatt at direkte atkomst fra fv. 35 stenges og at eksisterende 
støyskjerm forlenges slik at hele boligområdet nå støyskjermes.  
Det er skifte av fartsgrense ved innkjøring til eiendommen 49/125 (Hofsfossveien 1) og 
Statens vegvesen mener at bruken av eiendommen synes å ikke være i tråd med gjeldende 
plan (enebolig). Faktisk bruk av eiendommen tilsier at det må reguleres 4x70 m frisikt. 
Det må inngås gjennomføringsavtale med Statens vegvesen om evt. forlengelse av støyskjerm. 
 


Forslagsstillers kommentarer: 
Nye retningslinjer for støy og luftforuresning er lagt til grunn for planen.  
Ved gjennomføring av ny bebyggelse i Hofsfossveien 3 og 5 vil ikke støyskjerm forlenges 
langs Soknedalsveien utover allerede regulert støyskjerm. Det er i planen lagt til grunn en 
frisikt på 4x40 m, dvs. ca. det som vil være mulig å få til med etablerte støyskjermer.  
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Fylkesmannen i Buskerud 
Fylkesmannen viser til tidligere uttalelse ved 1. gangs varsel om oppstart. I tillegg vises det til 
T-1520 om luftkvalitet i arealplanlegging. 
 
Forslagsstillers kommentarer: 


Luftkvalitet er utredet og er ikke i konflikt med grenseverdiene i retningslinje T-1520. 
 


Kommuneoverlegen 
Kommuneoverlegen ber om at fellesarealene tilrettelegges med felles uteplasser for rekreasjon 
og sosiale møteplasser, trygge lekeplasser skjermet for forurensning og med akseptable sol- og 
skyggeforhold og i le for vær og vind. Utearealene må utformes med universell utforming, 
herunder allergivennlig beplantning. En andel leiligheter må være universelt utformet. 
Det sies videre at planarbeidet må sikre trygg gang- og sykkelvei til Hønefoss sentrum, og at 
ivaretakelse av vassdrag og grøntområder må ivaretas for å sikre rekreasjon. 
 


Forslagsstillers kommentarer: 
Planforslaget ivaretar alle kommuneoverlegens innspill, med unntak av det som 
berører gang og sykkelvei til Hønefoss sentrum, da det ikke anses at det er relevant at 
en så liten plan skal ivareta en så stor planoppgave. 


 
Ringerike kommune ved miljøvernrådgiver/forurensning 
Da det er funnet forurensning i grunnen på omkringliggende tomter, må dette undersøkes. 
 


Forslagsstillers kommentarer: 
Det er stilt krav i planbestemmelsene om at jordforurensning skal kartlegges ved 
søknad om rammetillatelse. 


 
 
26.11.2012, Lysaker 
Link arkitektur AS 
 
Vedlegg: 


1. Detaljregulering, plankart (pdf- og SOSI-format) 
2. Forslag til bestemmelser 
3. Illustrasjonsprosjekt som er lagt til grunn for planforslaget inkl. sol- og 


skyggediagrammer 
4. Tinglyst heftelse som sikrer felt B1 veirett over gnr. 49 bnr. 2. 
5. Geoteknisk rapport utarbeidet av Geostrøm datert 22.05.2012 
6. Utdrag fra rapport vedr. flomfare fra NTH Vassdrags- og Havnelab. 
7. Støyutredning og utredning av luftforurensning utarbeidet av siv.ing Bjørn Leifsen 


datert 02.11.2012 
8. ROS-analyse datert 20.11.2012 
9. Dokumentasjon på varsling av planarbeidet 
10. Uttalelser ved 1. gangs varsel om oppstart av planarbeid 
11. Uttalelser ved 2. gangs varsel om oppstart av planarbeid 
12. Møtereferat 02.05.2012 – Møte med Statens vegvesen 
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RINGERIKE KOMMUNE 


MILJØ- OG AREALFORVALTNING, AREAL- OG BYPLANKONTORET 


 


REGULERINGSBESTEMMELSER  
0605_328 Detaljplan for Mosselia 


 


Forslag pr 26.11.12 
 
1.gangs behandling i planutvalget xxxx 
Offentlig høring xxxx 
2.gangs behandling i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning xxxxx 
Formannskapet xxxxx 
Vedtatt av kommunestyret xxxxx 
 


 
REGULERINGSFORMÅL 
 
Regulert område vises med reguleringsgrense på plankart.  
 
Området reguleres til følgende formål, jf. Pbl §§ 12-5 og 12-6: 
          
1. Bebyggelse og anlegg,   


– Boligbebyggelse-frittliggende småhusbebyggelse BF1-3 
– Lekeplass      LEK1-2 
– Parkeringsanlegg      GB1 
– Annen bebyggelse     ABB1 


 
 
2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 


– Veg       V1-2 
 
3. Grønnstruktur 


– Turveg       TV1 
 


4. Hensynssone  
– Sikringssone frisikt 


 
   


I parentes i hvert underpunkt i reguleringsbestemmelsene vises det til underpunkter 1-14 i 
plan- og bygningslovens § 12-7.  
 
 


 
§ 1. BEBYGGELSE OG ANLEGG  
 
§1.1 Felles bestemmelser 
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1. Byggegrense (2) 
 
Bygninger skal plasseres innenfor byggegrense. Byggegrenser er vist på plankartet.  
 
 
2. Lekeplass (4) 
 
Det skal det opparbeides felles lekearealer på minimum 25 m2 per boenhet. 
 
Lekearealene skal være av type sandlekeplass. Nærlekeplass finnes i nabolaget. 
 
 
3. Radon.  (4) 
 
Det skal gjøres nødvendige tiltak for å beskytte mot radon i varig oppholdsareal. 
 
 
4. Støy  (3).   
 
Et flertall av rom for varig opphold, inkludert alle soverom, skal sikres vindu i fasade med 
grenseverdier i tråd med tabell 2 i Miljøverndepartementets retningslinje T-1521.  
 
Grenseverdiene skal også tilfredsstilles for utvendig oppholdsplass. Dokumentasjon som viser 
at foranstående er ivaretatt og at støytiltak er prosjektert kan bli forlangt medsendt 
rammesøknad.  
 
 
5. Utearealer.  (4) 
 
Utforming, bruk og behandling av ubebygd areal i byggeområder skal være dokumentert ved 
utomhusplan som framlegges ved byggesøknad. Felles uteoppholdsareal skal innbefatte 
lekeplass. Universell utforming skal legges til grunn for utforming av felles 
uteoppholdsarealer. 
 


For boliger skal det anlegges uteoppholdsareal som følger: 
- Minste totale uteoppholdsareal skal være 25 m2 pr. boenhet (medberegnet balkonger) 
- Minste uteoppholdsareal skal være 10 m2 pr. boenhet. 


 
 


6. Grunnforhold 
 
Før områdene kan bebygges skal grunnforholdene være kartlagt mht sikkerhet for bygg og 
uteområder. Kommunen kan kreve utredninger fra faglig kompetente mht dette. 
 
 
7. Overvann 
 
Overvann fra tak og gårdsplasser skal ivaretas lokalt på tomta. 
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§ 1.2 Bebyggelse og anlegg – boligbebyggelse. 
 
1. Frittliggende småhusbebyggelse BF1-3 


Områdene BF1-2 skal nyttes til frittliggende boligbebyggelse. Område BF3 er ubebygd 
boligareal for gnr. 87/322 som her er frisiktsone til avkjørselen. 
    
1a. Utnyttelse (1) 
 
Maksimalt tillatt prosentvis bebygd areal % BYA skal totalt være 45 %.  
 
Den delen av areal avsatt til bebyggelse som ikke bebygges kan benyttes til lek og 
opphold/rekreasjon i den grad det er hensiktsmessig 
 
 
1b. Byggehøyde (1) 
 
Bygning oppføres med saltak. Gesimshøyde for ferdig utplanert terreng skal i gjennomsnitt 
være maksimalt 5m. Tilsvarende maksimal mønehøyde skal være 7,5 m. 


 
 


1c. Bebyggelsens utforming (1) 
 
Fasader skal utformes slik at delområdet samlet fremstår med et helhetlig arkitektonisk 
uttrykk. 
 
 
1d. Parkering (4 og 7) 
 
Parkeringsdekning skal være som angitt i kommunal vedtekt. Parkering tilpasset 
bevegelseshemmede skal opparbeides iht. TEK § 10-2. 
 
For boligene plasseres det 2 stk sykkelparkeringer. 


 
 


§1.3 Lekeplass 
 
1. Formål (1) 


 
Områdene LEK1-2 skal nyttes til felles lek og oppholdsareal.  


 
 


2. Utforming/bruk (4) 
 
Utforming, bruk og behandling av lekeareal skal være dokumentert ved utomhusplan som 
framlegges ved byggesøknad.  
 
Områdene skal inneholde sandkasser og lekeapparater. 
 
Universell utforming skal legges til grunn for utforming av felles uteoppholdsarealer. 
 
Lekearealene stilles til disposisjon for beboere i nærområdet.  
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§1.4 Parkeringsanlegg 
 
1. Formål (1) 


 
Områdene G1 skal nyttes til felles garasjeanlegg og parkering.  


 
 


2. Utforming/bruk (4) 
 
Utforming, bruk og behandling av lekeareal skal være dokumentert ved utomhusplan som 
framlegges ved byggesøknad.  
 
Garasjeanlegget skal bygges inn i terrenget og på taket skal det opparbeides parkeringsplasser. 
 
Områdene stilles til disposisjon for beboere i nærområdet.  
 
 
§1.5 Annen bebyggelse 
 
3. Formål (1) 


 
Område ABB1 skal nyttes til felles avfallshus. 


 
 


4. Utforming/bruk (4) 
 
Utforming, bruk og behandling av lekeareal skal være dokumentert ved utomhusplan som 
framlegges ved byggesøknad.  
 
 
  
§2 SAMFERDSEL OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 
  
§2.1  Fellesbestemmelser 
 
1. Vegstandard (4) 
 


Vegenes standard skal godkjennes av kommunen.  Sidearealene skal behandles tiltalende. De 
skal tilpasses bevegelseshemmede i hht. TEK § 10-2. 
 


 
§2.2  Veg 
 
1. Formål  
 
Veg V1 er kommunal veg Mosseveien. Veg V2 skal nyttes til felles veg i området. 
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§3 GRØNNSTRUKTUR 
 
§3.1 Turveg 
 
1. Formål.  (1) 
 
Område TV1 skal nyttes til felles turveg.  


 
 


2. Utforming/bruk (4) 
 
Dette området kan bearbeides mht nevnte bruk og gis harde flater.  
 
 
§4 HENSYNSSONER 
  
§4.1 Sikringssone frisikt (2/4) 
 
Sikringssone frisikt skal ivareta nødvendig frisikt ved avkjørsler. I frisiktsonen skal det ikke 
forekomme vegetasjon eller annet høyere enn 0,5 m over tilliggende vegnivå.  
 
 
 
§5 TILGJENGELIGHET- UNIVERSELL UTFORMING (4) 
 
1. Det skal legges vekt på universell utforming. Allment tilgjengelige anlegg innenfor både 


offentlig veganlegg og de private byggeområdene skal utformes slik at de kan benyttes på 
like vilkår av så mange som mulig.  


 
 


 
§6 REKKEFØLGEBESTEMMELSER 
  
Bestemmelsene i §5 rekkefølgebestemmelser stilles med hjemmel i PBL §12-7 pkt. 10. 
 
1 Utbyggingsavtale og godkjenning av tekniske planer. 


 
2 Dersom kommunen skal overta tekniske anlegg, må utbyggingsavtale og godkjenning av 


tekniske planer mellom utbygger og kommunen foreligge før det gis 
igangsettingstillatelse for disse anleggene.  
 


3 Det kan ikke gis brukstillatelse for bygninger før anlegg som skal overtas av kommunen 
er i samsvar med utbyggingsavtale og godkjent og overtatt av kommunen.   
 


4 Felles uteoppholdsareal, inkludert lekeplass skal være ferdigstilt og godkjent av 
kommunen før brukstillatelse for boliger kan gis. 


 
5 Ved byggesøknad skal følgende være dokumentert:  


Husplassering, tilpasning til omgivelsene, planlagt gjerde med høyde over 0,5 meter, 
utnyttelse av ubebygd areal, adkomst, parkeringsareal inkl sykkelparkering og lekeplass. 
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1. Bakgrunn 


 
Denne planen ble startet i 2006 og er behandlet av kommunen over lang tid, frem til 2007. 
Siste formelle behandling var i 2007, sak 21/07 der saken ble lagt ut til offentlig ettersyn. 
 
Til da hadde saken siden 1997 forsøkt byggeanmeldt med 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) vedr dokumentasjon av landskapsmessige konsekvenser og 
bestemmelser tilknyttet ivaretakelse av universell utforming og tilgjengelighet for alle. 
Naboene klaget også over for tett utnyttelse av tomta. 
 
Innkomne merknader er kommentert i denne oversendelsen.  
 
Undertegnede har behandling laget nytt planforslag, på bakgrunn av tidligere 
innspill/innsigelse samt møter med kommunen om endret utforming. 
 
Planforslaget fremmes av Sønsterud Invest AS og Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS har vært 
planfaglig rådgiver. 
 
 
Hønefoss, 26.11.2012 
 
Bjørn Leifsen 
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2. Beskrivelse av dagens situasjon i planområdet 


2.1. Beliggenhet 


 
Planområdet omfatter gnr 86/113 med vist frisiktsone3 inn på nabotomtene, gnr 87/332 i 
nord og gnr 86/484 i syd. Se plankartet. 
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2.2. Planstatus 


 
Området er i gjeldene kommuneplan for Ringerike avsatt som boligområde, med båndlegging etter 
annet lovverk, som i dette tilfellet gjelder Hønefoss sentrumsområder.  
 
Det er aktuelt i forbindelse med denne planen å oppheve gjeldende reguleringsplan nr 19 
«Mosseområdet» vedtatt 07.10.55. 
 


3. Innkomne merknader. 
 
De innkomne merknader gjelder en noe annen planutforming, men har fortsatt relevans til 
planleggingen på tomta. 
 
Fylkesmannen i Buskerud. Brev av 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.  
 
Anfører innsigelse mot manglende dokumentasjon av landskapsmessige konsekvenser og 
bestemmelser tilknyttet ivaretakelse av prinsippene om universell utforming og tilgjengelighet for 
alle. 
 
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.  
 
 
10 naboer. Brev av 12.03.07. 
 
Mener eiendommen gir plass til en enebolig til og at området skal fortsatt være småhusbebyggelse. 
Imot boligblokker.  
 
Mener utkjøringa et trafikkfarlig og ikke egnet for mye mer trafikk. 
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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. 
 
 
Kommunalteknisk tjeneste. Brev av 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. 
 
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. 
 
 
Buskerud Fylkeskommune. Brev av 05.03.07. 
 
Positive til at området fortettes. Stiller noen spørsmål vedr siktkrav, geometrisk utforming, 
snumuligheter og felles opplegg for avfall og sortering. 
 
Ba om midler til registrering av automatisk fredede kulturminner. De har seinere meddelt at de ikke 
har noen merknader til planen (Brev av 11.10.07). 
 
Kommentar: 
 
En mener at nevnte innspill til veggeometri er løst i ny plan. 
 
                   --------------------------------- 
 
På bakgrunn av innkomne merknader ba kommunen tiltakshaverne å vise planen i en 3D-modell 
samt revurdere tiltaket da det ville være uheldig mot landkapsvirkningen. 
 
Etter et par arbeidsmøter ble det avholdt nytt møte med kommunen 23.10.12: 
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Møte med kommunen 23.10.12. Referat fra samme dato.  
 
Konsulent la fram utkast til ny plan for ny 1.gangs behandling.  
 
Planavgrensning blir tomtegrense pluss midten av Mosseveien.  
 
Ikke nødvendig med konsekvensutredning, men det er listet opp en del tema som må 
kommenteres/utredes: 
 


1. Trafikk, -sikkerhet, 
2. Støy 
3. Vann og avløp, 
4. Overvann 
5. Atkomstveg 
6. Geoteknikk/grunnboringer 
7. Flomfare 
8. Naturmangfoldloven 
9. Eksisterende vegetasjon 
10. Radon 
11. Forurensning i grunnen 
12. Leke- og uteområder 
13. Grønnstruktur 
14. Skolekapasitet 
15. Universell utforming 
16. Evt. Hensynssoner 
17. Spesifikke bestemmelser i kommuneplanen; §1.0.2 (Utbyggingsrekkefølge). 


 
I tillegg ble det stilt en del krav til innhold til innlevert materiale. 
 
Lista er av en noe generell art men temaene er utredet/kommentert i det påfølgende. 
 
 


4. Reguleringsplanforslaget. 


Foran og i vedlegg er vist nytt planforslaget. 
 


4.1. Bebyggelse 


 
Tomta foreslås bebygd med frittliggende boligbebyggelse. Det er tre bygninger med 
tomannsboliger, beliggende slik at de er bedre terrengtilpasset enn tidligere forslag. Men 
noe utplanering trengs, mest for de øvre/østre husene der terrenget må tas ned et par meter 
i bakkant. For å dokumentere bygningenes og prosjektets landskapsvirkning er det laget 
snitt i to retninger, som også viser de nærmeste nabohusene. Se egen illustrasjon. 
 
Felles garasjeanlegg er forutsatt senket litt og det foreslås å ha parkering oppå taket. På den 
måten utnyttes tomta bedre mht å gi mer plass til lekeområder og grønne uteområder. 
Terrenginngrepene blir dermed også mindre. 
 
Det er satt en utnyttelse på BYA=45%. Den er så vidt høy fordi planen deler feltene opp i 
mindre enheter, og da blir byggeområdene (gule felter) kun områdene rundt bygningene. 
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Også parkeringsanlegget GB1 er gitt utnyttelsesgrad da den kan bebygges med garasje og 
felles søppelskur. Utnyttelsesgraden, BYA=35% avspeiler hva garasjebygget vil oppta av 
arealet, ikke parkeringsområdene. (Skulle de vært tatt med ville BYA blitt nær 100 %). 
 
Maks mønehøyde er satt til 7,5m og maks gesimshøyde 5,0m.  
 
 


4.2. Trafikk. 


 
Planområdet omfatter i hovedsak en eiendom nord for Hengsle, med etablert atkomst til 
Mosseveien, en mindre tverrvei av samme veg som går fra Rabbaveien ned til Hengsle.  
 
Se oversiktskartet her som viser eiendommen opplyst med lyseblå firma. 
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Vegnettet omkring planområdet: 
 


 
 
 
 
Mengder 


 
Hvor mye trafikk det er i denne gata er ikke dokumentert. Kommunen har ingen tellinger 
her. I området er det mest trafikk i Rabbaveien og Hengsleveien. Førstnevnte hadde syd for 
innkjøringen til Hengsle i 2007 en ÅDT på ca 1750 kjt/d. Oppgradert til 2012 vil det tilsi 
ca 2000 kjt/d. 
 
Denne veien fungerer som atkomst til denne eiendommen pluss en til på den andre siden, 
men det er noe gjennomkjøring til/fra Hengsle da dette er en snarvei for de som skal eller 
kommer fra nord fra Hengsle. Trafikkmengdene i denne armen av Mosseveien er neppe 
over ÅDT=500 kjt/d. 
 
Denne utbyggingen påvirker trafikkmengdene svært begrenset. 6 boenheter gir et bidrag til 
ÅDT på ca 25 kjt/d. Det er derfor ingen grunn til videre å vurdere trafikk i forhold til 
mengder. 
 
 
Atkomst 
 
Eneste atkomstmulighet er til nevnte arm av Mosseveien. Den har en stigning på ca 10% 
der avkjørselen er. Dette er noe mer enn ønskelig, men ikke mulig å endre. 
Fellesatkomstens stigning er dokumentert i snitt A-A’. Den er justert fra dagens 
atkomstveg ved at en har 3% i en billengde ut fra Mosseveien og 8% videre frem til siste 
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innkjøring. Dette er gjort ved å senke dagens veg for å få best mulig stigning. Derfra og 
opp mot stien øker stigningen, men denne stien er allikevel bratt i fortsettelsen. 
 
Det er vist siktsoner på reguleringskartet. Disse berører naboeiendommene, men dette er 
krav som også gjelder for dagens bolig, så det det er kun en formalisering når den nå 
reguleres. 
 
 
Parkering. 
 
Parkeringsbehov for de nye boligene innenfor planområdet ivaretas med to 
biloppstillingsplasser per boenhet på egen tomt. Dvs 6 stk. En av dem i garasje. Men 
området avsatt til felles parkeringsanlegg vil kunne romme flere plasser, ved behov. 
 
Det er også rikelig plass til sykkelparkering. Da dette er tomannsboliger har en ikke avsatt 
egen plass til det. 
 
 
Interntrafikk. 
 
Atkomstvegen går langs garasjeanlegget med tilhørende kjøre- og parkeringsarealer for de 
to øverste husene. Nedre/første hus har egne parkeringsarealer. Mellom garasjene og øvre 
bygg er det rikelig plass for å snu for bl.a avfallsbilene. Alle husene har tilgang med bil, 
selv om løsningen er basert på at bilene skal parkere nærmest/i garasjene. 
 
 
Kollektivtilbud 
 
Nærmeste busstopp er i Rabbaveien. En buss hver vei på hverdager. 
 
 
Gående og syklende. 
 
Det er ingen fortau eller gang-/sykkelveger i Mosseveien. Langs Hengsleveien er det 
fortau. 
 


4.3. Strøm, og vann- og avløpsnett 


 
Det antas at det er tilstrekkelig kapasitet på eksisterende strøm og VA-nett i området for 
denne beskjedne utbyggingen.  
 
Det er satt krav i bestemmelsene til at bebyggelsen skal kobles til det eksisterende 
ledningsnettet. 
 
 


4.4. Barn- og unges interesser 


 
Boligene vil ligge i et etablert boligområde, med et større lekeområde rett i nabolaget. 
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I kommuneplanens bestemmelser settes det krav til at det ved utarbeidelse av 
reguleringsplaner skal avsettes minimum 25m2 pr bolig til felles lekeplass. I denne saken 
vil det tilsvare 150m2. Det er avsatt til sammen ca 615 m2 felles leke- og uteområder. 
 
I tillegg er det satt i bestemmelsene at det skal være sandlekeplasser i tilknytning til 
husene. 
 


4.5. Universell utforming 


Bebyggelse og tilhørende utearealer skal utformes etter prinsippene om universell 
utforming. Uteområdene har slik stigning at de i stor grad innfrir dette. Eneste avvik er at 
høydeforskjellen mellom øvre og nedre bygg tilsier at stigningene her er for store. Men 
stigningene fra atkomstvegen og inn på tomtene har lite stigning. Det er satt krav i 
bestemmelsene om universell utforming. 
 


4.6. Grunnforhold 


Det er ikke utført særskilte geotekniske undersøkelser av planområdet. Byggegrunnen forventes 
i hht NGU-kartlegging å være), hav- og fjordavsetninger.   
 
Dette regnes i utgangspunktet så kunne inneholde ustabile masser, men det er ingen registrerte 
problemer her lokalt. Men for å være sikre mht geotekniske krav og eventuelle rasproblemer er 
det satt krav til geotekniske undersøkelser før tomta kan bebygges ytterligere enn den er i dag. 
 


4.7. Kulturminner 


I forbindelse med oppstart av med reguleringsplanen har Fylkeskommunen gitt 
tilbakemelding om at det ikke er nødvendig med sjakting av området mht automatisk 
fredede kulturminner. Men dersom det i forbindelse med bygg- og anleggsarbeid blir 
funnet automatisk fredete kulturminner skal arbeid straks stanses og 
kulturminnemyndighetene i Buskerud fylkeskommune skal varsles. 
 


4.8. Risiko og sårbarhet 


Sjekkliste for risiko- og sårbarhetsanalyse er fylt ut, og følger som eget vedlegg.  
 
Området tilsier ikke at det er nødvendig med særskilte utredninger. Det potensielt mest 
kritiske tema er grunnforholdene, men de skal undersøkes før det bygges.  
 
 


4.9. Miljøkonsekvenser 


 
Støy: 
 
Trafikkmengdene i området er så lave at støy ikke vil være et problem, dvs at en 
overskrider grenseverdiene i T-1521. Det finnes heller ikke andre støykilder i området som 
avgir nevneverdig støy. 
 
Det er derfor ikke behov for å utfør støyberegninger.  
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Biologisk mangfold: 
 
Området er i dag bebygd, og ligger i et gammelt boligområde. Vegetasjonen er preget av 
dette. 
 
Tilgjengelige naturdatabaser har ingen opplysninger om spesielle interessante naturtyper 
eller arter her. 
 
Ny bebyggelse vil ikke påvirke viltkorridorer eller viktige grøntdrag.  
 
En ser derfor ingen grunn til å øke kunnskapsgrunnlaget (§8), innføre føre-var-tiltak (§9), 
utrede belastningen på økosystem (§10), kostnader ved miljøforringelse (§11) eller omtale 
mulige miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder (§12). 
 





