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GODKJENNELSE AV MØTEPROTOKOLL - MØTE  14.01. OG 
22.01. 2013  2013  
 
Arkivsaksnr.: 13/38  Arkiv: 033 &17  
 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
10/13 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 04.02.2013 
 
Forslag til vedtak: 
 
Møteprotokollene for ovennevnte møter godkjennes. 
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REFERATSAKER     
 
Arkivsaksnr.: 13/39  Arkiv: 033 &17  
 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
11/13 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 04.02.2013 
 
Forslag til vedtak: 
 
Følgende saker tas til orientering: 
 
A Brev fra Miljø- og arealforvaltning, datert 15.01.2013 vedr. Gnr.103/65 – 
 Ringkollveien 107 
 
B Notat fra rådmannen, datert 21.01.2013 vedr. Arbeidet med Vannforskriften i 
 vannområdene i Ringerike kommune 
 
C Brev fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus, datert 18.01.2012 vedr. Markaloven - 
 Retningslinjer for saksbehandling for gjerder i Marka – Reguleringsplan – Spørsmål 
 om regler for gjerder i marka 
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GNR.31/26 - ELVIKA - DELING AV EIENDOM  
 
Arkivsaksnr.: 12/2060  Arkiv: BYG 39/2  
 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
12/13 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 04.02.2013 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning viser til søknaden om fradeling og til 
rådmannens saksframlegg. 
Hovedkomiteen finner at fordelene med å gi dispensasjon fra deleforbudet i 
kommuneplanbestemmelsenes § 2.1 er klart større enn ulempene, og at hensynene 
bak bestemmelsene i kommuneplanbestemmelsenes § 2.1 ikke blir vesentlig 
tilsidesatt. 

2. Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 gis dispensasjon fra deleforbudet i 
kommuneplanbestemmelsenes § 2.1. 

3. Fradelingen av parsell på ca 16 dekar med påstående fritidsbolig godkjennes i 
henhold til Plan- og bygningslovens § 20-1 m) og § 26-1. 

4. Under henvisning til jordlovens § 12 godkjennes fradeling av parsell på 16 dekar med   
påstående fritidsbolig fra Ringvold gård, gnr. 39, bnr. 2 i Ringerike. 

5. Myndighet til å viderebehandle saken etter Jordloven og Plan- og bygningloven, 
delegeres til rådmannen. 

 
Se vedlagte orientering om klageadgang. 
   
Utskrift sendes: 
-Gerd Strande, Ringvold, 3512 Hønefoss 
 
Sammendrag 
Ringvold gård søker fradelt en fritidseiendom på 16 dekar beliggende ved Elvika på østsiden 
av Steinsfjorden i forbindelse med forestående generasjonsskifte.  Parsellen er naturlig 
avgrenset av adkomstvei til eiendommen og Åsaveien.  
 
For at det skal kunne foretas en deling av eiendom må det foreligge tillatelse både etter 
Jordloven og Plan- og bygningsloven. 
 
Parsellen er unødig stor til å være en hyttetomt, men skogarealet som følger med er svært 
marginalt, og neppe mulig å drive med overskudd.  Rådmannen anbefaler derfor fradeling 
av fritidseiendommen som omsøkt.   
 
Beskrivelse av saken 
Landbrukseiendommen Ringvold omkranser Hønenkrysset i Norderhov, og er totalt på 2363 
dekar, hvorav 262 dekar fulldyrka jord og 1632 dekar produktiv skog.  Jordbruksarealet 
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benyttes til fruktdyrking, i hovedsak epler.  Gården består av mange parseller som ikke bare 
ligger inn under hovedbølet 39/2, men også eiendommen 31/26 som det nå søkes delt fra 
en del av. 
 
I forbindelse med forestående generasjonsskifte søker Gerd Strande fradelt et bolighus og 
en fritidshytte ved Steinsfjorden.  Søknad som også ble sendt inn for fradeling av en 
driftshytte/fritidshytte på Krokskogen, er trukket.  Søknaden som nå legges fram til 
behandling, gjelder saken om fradeling av fritidshytta ved Steinsfjorden. 
 
Eiendommen ligger helt nede ved vannet ved Elvika, på østsiden av Steinsfjorden, i 
tilknytning til en skogteig som strekker seg opp til Gyrihaugen.  Bebyggelsen består av en 
hytte og uthus/anneks.  Hytta har ingen funksjon i forhold til drift av skogen, og dette 
oppfattes som ren fritidsbebyggelse.     
Hytta søkes fradelt med en tomt på 16 dekar.    
 
Forholdet til overordnede planer 
Eiendommen ligger i LNF-område i kommuneplanen.  Siden dette anses å være en ren 
fritidseiendom, vil en fradeling normalt ikke kreve dispensasjon fra kommuneplanen, men 
fordi arealet som søkes fradelt er langt større enn hva som naturlig sogner til ei hytte, må 
det vurderes om dispensasjon er påkrevet.     
 
8.1.13 har Gerd Strande søkt om dispensasjon fra deleforbudet i 
kommuneplanbestemmelsenes § 2.1. Søknaden om fradeling av et «større areal enn hva 
som naturlig trengs» er begrunnet slik: 

«Området ligger mellom Steinsfjorden og Åsaveien og er en naturlig parsell til hytta.  
Området er svært bratt utmark med ikke drivverdig skog.  Gjennom området går det 
en atkomstvei til hytta, og opprettelse av denne veien er hovedbegrunnelse for 
søknaden. « 

 
Det er 8.1.13 lagt fram dokumentasjon på at naboer er varslet. 
 
Juridiske forhold  
Jordlovens § 12 omhandler deling av landbrukseiendom: 
 « Eigedom som er nytta eller kan nyttast til jordbruk eller skogbruk kan ikkje delast utan 
samtykke frå departementet. Med eigedom meiner ein òg rettar som ligg til eigedomen og 
partar i sameige. Forbodet mot deling gjeld òg forpakting, tomtefeste og liknande leige eller 
bruksrett til del av eigedom når retten er stifta for lengre tid enn 10 år eller ikkje kan seiast 
opp av eigaren (utleigaren). 
Departementet kan gi samtykke dersom samfunnsinteresser av stor vekt taler for det, eller 
deling er forsvarleg ut frå omsynet til den avkasting eigedomen kan gi. Ved avgjerd skal det 
mellom anna takast omsyn til om deling kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper for 
landbruket i området. Det skal òg takast omsyn til godkjende planer som ligg føre for 
arealbruken etter plan- og bygningslova og omsynet til kulturlandskapet. 
Samtykke til deling kan givast på slike vilkår som er nødvendige av omsyn til dei føremåla 
som lova skal fremja. 
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Føresegnene gjeld utan omsyn til om ein eigedom har fleire registernemningar når 
eigedomen eller ideell del av han er på same eigarhand og etter departementet sitt skjønn 
må reknast som ei driftseining. 
 
Rundskriv M-4/2003: 
«Omdisponering og deling» pkt. 8 fra Landbruks- og matdepartementet. 
 
Kommuneplanbestemmelsene: 
§2.1 (LNF-områder) har bestemmelser om tiltak innenfor LNF-område. 
 
 
Alternative løsninger 
 
Dersom hovedkomiteen er betenkt eller negativ til saken, kan det bli aktuelt å avslå den 
med henvisning til f. eks. at arealet som søkes fradelt er vesentlig større enn hva som 
forutsettes å ha vært benyttet til fritidsbebyggelsen.  Saken kan også utsettes for befaring, 
og uttalelse fra fylkesmannen kan evt. innhentes.  Det finnes også generelt en nødløsning 
med å legge ned deleforbud og å avklare saken ved en regulering.   
 
Rådmannens vurdering 
Jordlovens § 12 har et generelt forbud mot deling av landbrukseiendom. Det kan imidlertid 
gis tillatelse til deling dersom det foreligger samfunnsinteresser av stor vekt eller deling er 
forsvarlig ut ifra den avkastning eiendommen kan gi. I tillegg skal det tas hensyn til 1) fare 
for drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket, 2) godkjente planer for arealbruken og 
3) kulturlandskapet. 
 
Den omsøkte parsellen er på 16 dekar.  Dette er en stor hyttetomt, men søker begrunner 
dette med at veien ned til hytta bør følge med, da hovedbølet ikke har noen nytte av veien.  
Skrenten mellom Åsaveien og adkomstveien til hytta er ifølge søker svært bratt, og bør 
derfor også følge med. 
Området er befart, og det er riktig at det meste av arealet er så marginalt at det neppe er 
mulig å få til lønnsom drift.  Rådmannen vurderer således omsøkte fradeling som 
driftsøkonomisk forsvarlig. 
En eventuell fradeling medfører neppe noen fare for drifts- eller miljømessige ulemper for 
landbruket.  Arealbruken blir nok i praksis den samme, og kulturlandskapet forventes ikke å 
bli påvirket.  
Rådmannen har således ikke merknader til at hytta fradeles med tomt som omsøkt.  
 
Fradeling av et areal til uendret bruk anses ikke å kreve dispensasjon fra deleforbudet i 
kommuneplanbestemmelsenes § 2.1.  Men bare en mindre del av de omsøkte 16 dekar 
forutsettes å ha vært i bruk til fritidsboligen, resten forutsettes i hovedsak å ha tjent 
funksjoner i landbruks- og natursammenheng. Søknaden innebærer derfor en overføring fra 
LNF-område til bruk som er i strid med kommuneplanen.  Søknaden rammes følgelig av 
forbudet i § 2.1 mot fradeling til formål fritidsbebyggelse.  
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Det er søkt om dispensasjon fra deleforbudet i kommuneplanbestemmelsenes § 2.1.  
Rådmannen finner i dette konkrete tilfellet at det er et viktig moment at det omsøkte 
arealet ikke synes egnet til landbruksformål.   
 
Rådmannen finner å kunne anbefale hovedkomiteen å godkjenne søknaden og å gi 
dispensasjon fra § 2.1 for fradeling av tomt større enn nødvendig for fritidsbolig.  Samtidig 
anbefales myndighet delegert til administrasjonen vedrørende viderebehandling av saken 
etter jordloven og Plan- og bygningsloven. Dette innebærer fastsetting av nærmere 
betingelser, oppmålingsmessig videre arbeid og ilegging av gebyrer for både 
landbrukskontorets, byggesaksavdelingens og oppmålingskontorets arbeid med saken.  
 
 
Saksdokumenter 
Trykte vedlegg: 
- søknad om fradeling, datert 16.04.2012 
- situasjonskart M 1:2000 
- situasjonskart M 1:3000 som viser omsøkt areal, 31/26 og 39/2 
- faktainformasjon om bygg, bygning 159323366 – Hytter, sommerhus, frititdsbygg 
 
 
 
 Ringerike kommune, 9.1.2013 
 
 
 
 Wenche Grinderud 
 Rådmann 
 
 
Virksomhetsleder: Gunnar Hallsteinsen 
 
Saksbehandler etter jordloven:                       Åge Geir Hanssen 
Saksbehandler etter plan- og bygningsloven: Arne Hellum 
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GNR.39/2 - RINGVOLD - DELING AV EIENDOM  
 
Arkivsaksnr.: 12/2061  Arkiv: BYG 39/2  
 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
13/13 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 04.02.2013 
 
Forslag til vedtak: 
 
 
Hovedkomiteen viser til søknad om fradeling av bolig, til søknad om dispensasjon fra 
deleforbudet i kommuneplanbestemmelsenes § 2.1 og til rådmannens saksframlegg. 
 
1.  Etter en helhetsvurdering finner hovedkomiteen at hensynene bak deleforbudet i    
     kommuneplanbestemmelsenes § 2.1 ikke blir vesentlig tilsidesatt.  Videre anses 
fordelene  
    ved å gi dispensasjon å være så mye større enn ulempene at det kan dispenseres. 
 
2.  Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 19-2 godkjennes søknad om dispensasjon fra   
      kommuneplanbestemmelsenes § 2.1. 
 
3.   Søknaden om fradeling av tomt for eksisterende bolighus slik at det blir en 
boligeiendom 
       med en enebolig, godkjennes i henhold til Plan- og bygningslovens § 20-1 m. 
 
4.  Under henvisning til jordlovens § 12 godkjennes fradeling av bolighus med tomt inntil  
     ca  1,3 dekar som omsøkt fra Ringvold gård, gnr. 39, bnr. 2 i Ringerike. 
 
5.  Arealet skal være som vist på vedlagte kart M 1:500, ca 1.300 m². 
 
6.  Behov for å sikre eventuelle rettigheter til vei, vann og/eller avløp forutsettes å kunne 
tas  
      inn i skjøtet. 
 
7.  Saken oversendes til rådmannen (v/ oppmålingskontoret) for videre behandling. 
 
8.  Myndighet til å viderebehandle saken inkludert ilegging av saksbehandlingsgebyrer,    
     delegeres til rådmannen. 
 
Dette vedtaket kan etter forvaltningslovens bestemmelser påklages. Klagen må fremmes 
innen tre uker fra brevet er mottatt. En eventuell klage rettes til Fylkesmannen i Buskerud, 
men sendes via Ringerike kommune og Landbrukskontoret for Ringerike og Hole. Se 
vedlagte orientering om klageadgang etter plan- og bygningsloven. 
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Utskrift sendes: 
Gerd Strande, Ringvold, 3512 Hønefoss 
 
Sammendrag 
Landbrukseiendommen Ringvold gård har 4 bolighus.  Et av disse ligger  i utkant av 
tunområdet, og søkes fradelt i forbindelse med forestående generasjonsskifte, da det ikke 
vurderes å være driftsmessig behov for mer enn 2 bolighus på eiendommen. 
Rådmannen har etter en samlet vurdering funnet å kunne anbefale fradeling, selv om 
nærheten til tunet/driftssenteret på Ringvold kan være uheldig med tanke på mulige 
konflikter ved fremtidig drift av Ringvold gård.  
 
For at det skal kunne foretas en deling av eiendommen må det foreligge tillatelse både 
etter Jordloven og Plan- og bygningsloven.   
 
Beskrivelse av saken 
Landbrukseiendommen Ringvold omkranser Hønenkrysset i Norderhov, og er totalt på 2363 
dekar, hvorav 262 dekar fulldyrka jord og 1632 dekar produktiv skog.  Jordbruksarealet 
benyttes til fruktdyrking, i hovedsak epler.   
I forbindelse med forestående generasjonsskifte søker Gerd Strande fradelt et bolighus og 
en fritidshytte ved Steinsfjorden.  Denne behandlingen gjelder fradeling av bolighuset. 
 
Ringvold har våningshus og kårbolig på tunet.  På nordsiden av E16, ca. 200 m nordvest for 
Hønenkrysset ligger også et bolighus tilhørende Ringvold.  Like øst for tunet, på andre siden 
av kommunal vei ligger det fjerde bolighuset, og det er denne boligen, med ca. 2 dekar 
tomt, som søkes fradelt. 
Parsellen grenser mot Kirkeskolen i sør, mot eget jordbruksareal i øst, mot 
gårdsplass/kjølelager i nord og mot kommunal vei i vest.    
Den har avkjøring til kommunal vei, og er tilknyttet offentlig vann og avløpsnett. 
 
Forholdet til overordnede planer 
Eiendommen ligger i LNF-område i kommuneplanen, hvor det ikke er tillatt med oppføring 
av ny boligbebyggelse, eller fradeling til slikt formål uten dispensasjon.   
Den ligger videre innenfor et A-område i den Jordpolitiske arealvurderinga (JAV) for 
Ringerike.  I dette ligger at hensynet til landbruksvirksomheten, på eiendommen og i 
området, skal veie svært tungt.   
 
Juridiske forhold  
Jordlovens § 12 omhandler deling av landbrukseiendom: 
  
Rundskriv M-4/2003: 
«Omdisponering og deling» pkt. 8 fra Landbruks- og matdepartementet. 
 
Kommuneplanbestemmelsene: 
§2.1 (LNF-områder) har bestemmelser om tillatte tiltak innenfor LNF-område. 
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Tidligere behandlinger og vedtak 
Høsten 2010 ble søknad om fradeling av et annet bolighus et annet sted på samme 
eiendom godkjent i arkivsaksnr. 10/2514.  Fradelingen ble vurdert som relativt 
uproblematisk av hensyn til Jordlovens bestemmelser, og ble derfor godkjent på delegert 
myndighet. 
 
Alternative løsninger 
«Under henvisning til jordlovens § 12 og kommuneplanbestemmelsenes § 2.1 avslår 
Ringerike kommune fradeling av omsøkte parsell med påstående bolighus fra Ringvold, gnr. 
39, bnr. 2 i Ringerike. 
Avslaget begrunnes med påregnelig fare for drifts- og miljømessige ulemper for hovedbølet 
ved etablering av en fritt omsettelig boligeiendom like ved driftssenteret, og at fradeling til 
boligformål i LNF-område ikke er i samsvar med kommuneplanens bestemmelser.»   
 
Rådmannens vurdering 
Jordlovens § 12 har et generelt forbud mot deling av landbrukseiendom. Det kan imidlertid 
gis tillatelse til deling dersom det foreligger samfunnsinteresser av stor vekt eller deling er 
forsvarlig ut ifra den avkastning eiendommen kan gi. I tillegg skal det tas hensyn til 1) fare 
for drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket, 2) godkjente planer for arealbruken og 
3) kulturlandskapet. 
 
Søknaden begrunnes med:  

- at Ringvold har våningshus og kårbolig på tunet, pluss et bolighus på oversiden av E 
16.  Det er derfor ikke behov for ytterligere et bolighus på eiendommen. 

- at fradelingen ikke vil svekke Ringvold som landbrukseiendom. 
 

Om det foreligger samfunnsinteresser av stor vekt 
I denne konkrete saken kan rådmannen ikke se at det foreligger samfunnsinteresser av stor 
vekt. 
 

Om deling er forsvarlig ut ifra den avkastning eiendommen kan gi 
Driftsenheten er ifølge gårdskart fra Skog og landskap totalt på 2368 dekar, hvorav 262 
dekar fulldyrka jord og 1632 dekar produktiv skog.  Driftsopplegget er basert på frukt, med 
hovedvekt på produksjon av epler.   
Eiendommen har, foruten bolighuset som søkes fradelt, våningshus og kårbolig i tilknytning 
til tunet.  Boligen som søkes fradelt er således ikke nødvendig for fremtidig drift av 
eiendommen, og rådmannen vurderer fradelingen som driftsøkonomisk forsvarlig.   
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Fare for drifts- eller miljømessige ulemper 
Boligens beliggenhet, på andre siden av veien for tunet/driftssenteret på Ringvold, 
oppfattes som uheldig med tanke på fremtidig drift.  Selv om det gamle kjølelageret, som 
ligger i umiddelbar nærhet av parsellen, opplyses å være svært lite i bruk, vurderes 
muligheten for at det vil oppstår drifts- og miljømessige ulemper ved etablering av en fritt 
omsettelig boligeiendom her som påregnelig.  På den annen side grenser parsellen mot 
Kirkeskolen i syd, og det er således allerede etablert annen «virksomhet» enn landbruk i 
området, noe som krever at spesielle hensyn må tas.  Fradeling av den aktuelle boligen vil 
derfor neppe bety store endringer i forhold til de hensyn som må tas ved drift av Ringvold 
gård i dag i forhold til naboskapet med Kirkeskolen.  
Faren for påregnelige drifts- og miljømessige ulemper som følge av en fradeling vurderes 
således ikke å være av et slikt omfang at en av den grunn bør avslå søknaden.                                                                                  
 
Godkjente planer for arealbruken 
Det omsøkte området er i kommuneplanen avsatt som landbruks-, natur- og friluftsområde 
(LNF-område).  Oppføring av ny boligbebyggelse, eller fradeling til slikt formål, er ikke tillatt 
ifølge kommuneplanbestemmelsenes § 2.1.    
I den jordpolitiske arealvurderinga for Ringerike (JAV) er området klassifisert som A-
område. Dette er et område med meget sterke landbruksinteresser, og fradeling til spredt 
boligbygging i slike områder skal kun unntaksvis anbefales. 
For at det skal kunne gis dispensasjon fra LNF-formålet og samtykke til deling etter 
Jordlovens § 12 må det foreligge spesifiserte, klare grunner av en slik karakter og tyngde at 
de kan slå igjennom ovenfor de hensyn Jordloven skal ivareta.  
I de tilfeller det ikke er et driftsmessig behov for bolig nr. 3, og den har en egnet 
beliggenhet, gis det normalt tillatelse til fradeling.  Selv om Ringvold har mange 
sesongarbeidere ansatt deler av året, er det neppe grunnlag for å hevde at det er et 
driftsmessig behov for denne boligen, da disse er bosatt andre steder. 
 
Hensynet til kulturlandskapet 
Det forventes ikke at en fradeling til boligformål vil få betydning for kulturlandskapet i 
området. 
 
Antall boliger øker ikke.  Det vurderes å være positivt at det blir ryddet opp i en situasjon 
med overtallige boenheter på landbrukseiendommen. Nærheten til skole og meget godt 
utbygget gang-/sykkelveinett på stedet er positivt. Ved at det er offentlig vann- og avløp, 
tilfredsstilles nok en av de generelle bestemmelsene i kommuneplanens § 1.0.2. Det er ikke 
varslet noen naboer. Kommunen er nabo i sør, ellers vurderes ingen naboers interesser 
berørt. I henhold til plan- og bygningslovens § 21-3 kan varsling unntas i denne saken. 
 
Under henvisning til vurderingene ovenfor hvor et hovedpunkt er at dette er en 
eksisterende bolig som ikke er nødvendig for fremtidig drift av Ringvold gård, vil rådmannen 
anbefale at det gis dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelser og at fradelingen 
godkjennes.   
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Saksdokumenter 
Trykte vedlegg: 
- søknad om fradeling, datert 16.04.2012 med situasjonskart M 1:2000 
- faktainformasjon om bygg – bygning 159331431 – Enebolig 
- søknad om dispensasjon underskrevet 8.1.13 
- situasjonskart M 1:500 mottatt 9.1.13 
 
Ikke trykte vedlegg: 
-brev 15.10.12 fra kommunen, blant annet om at det trengs dispensasjon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ringerike kommune, 11.01.2013 
 
 
 Wenche Grinderud 
 Rådmann 
 
Virksomhetsleder: Gunnar Hallsteinsen 
 
Saksbehandler etter jordloven:                         Åge Geir Hanssen 
Saksbehandler etter plan- og bygningsloven:  Arne Hellum 
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GNR.50/109-7 - ØVRE BEGNAMOEN 8 - KLAGE PÅ AVSLAG FOR 
BRUKSENDRING  
 
Arkivsaksnr.: 12/1043  Arkiv: BYG 50/109-7  
 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
14/13 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 04.02.2013 
/   
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltningen viser til saksframlegg og 
saksprotokoll i sak 107/12, til klage fra Ståle Gulbrandsen, til befaringer og til 
Rådmannens saksframlegg. 
 

2. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltningen kan ikke se at det har kommet nye 
momenter i saken som kan sies å være vesentlige og som tilsier at vedtak som ble 
fattet i sak 107/12 bør endres.  

 
3. Klagen tas ikke til følge. 

 
4. Saken oversendes til Fylkesmannen i Buskerud for endelig avgjørelse. 

Utskrift sendes: 
 
Ståle Gulbrandsen, Øvre Begnamoen 8, 3517 HØNEFOSS 
Gro Mona Pettersen, Øvre Begnamoen 21, 3517 HØNEFOSS 
Advokatene Sveen AS, Postboks 36, 2901 FAGERNES 
Anne Bang Lyngdal, Follum Gård, 3516 HØNEFOSS 
Norske Skog Follum, PB 1038, 3503 HØNEFOSS 
 
Sammendrag 

 
Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltningen fattet 10.09.2012 vedtak i saken. 
Det henvises til vedlagte saksprotokoll. 
 
I melding om vedtak 18.09.2012 ble det orientert om klageadgang. Klagen på det fattede 
vedtak i sak 107/12 ble mottatt 09.10.2012 fra Ståle Gulbrandsen. 
 
I klagen fra Gulbrandsen presiseres flere ulike forhold vedrørende virksomheten som er 
etablert på eiendommen. Det refereres her i korte trekk: 
 

- Gulbrandsen oppfatter at Gro Mona Pettersen begrunner sin protest med ulemper 
på grunn av ekstra trafikk til Gulbrandsen sin eiendom. Gulbrandsen opplyser at det 
er 29 boenheter på Øvre Begnamoen som må kjøre forbi Pettersen sin eiendom. De 
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fleste av disse 29 boenhetene har flere biler som genererer en del trafikk i 
forbindelse med jobb, hobby, besøk o.l. 

- Gulbrandsen har tidligere angitt, og presiserer nok en gang, at hans virksomhet fører 
til mellom 1 og 2 biler ekstra forbi Pettersens eiendom i uken. 

- Gulbrandsen viser til at det kun har kommet merknader fra en nabo. 
- Gulbrandsen har ingen planer om å øke/ utvide sin virksomhet og mener det må 

være samfunnstjenlig med slikt opplegg uten at han må flytte sin virksomhet.  
 
Gulbrandsen viser til at det finnes mange i samme båt som han, og at et avslag i saken vil 
medføre at mange av kommunens innbyggere kan komme til å måtte melde seg 
arbeidsledige. 
Gulbrandsen ønsker ikke å utvide virksomheten og mener at det må være samfunnstjenlig 
med dagens situasjon uten en omlokalisering av virksomheten. 
Videre i klagen utrykker Gulbrandsen sin bekymring ved at dersom det ikke skal kunne 
drives verdiskapning fra private boligeiendommer, står samfunnet muligens ovenfor en stor 
økning av bl.a.. bruktbilforhandlere i Nav`s kundedatabase. 
 
Alternative løsninger 
 
Rådmannen oppfatter at dette er en sak hvor det ikke er noe fasitsvar og at Hovedkomiteen 
for miljø- og arealforvaltningens opprinnelige vedtak er basert på politisk skjønn. 
Dersom Hovedkomiteen ønsker å vektlegge momentene på en annen måte enn sist, har 
rådmannen følgende forslag til vedtak: 
 
1. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltningen viser til saksframlegg og saksprotokoll i 
sak 107/12, til klage fra Ståle Gulbrandsen, til befaringer og til rådmannens saksframlegg. 
 
2. Med bakgrunn i fremkommende momenter i klagen, godkjennes nå bruksendring/ 
næringsvirksomhet i henhold til plan- og bygningslovens § 20-1.d, slik at denne 
boligeiendommen også kan ha bruktbilvirksomhet. 
 
3. Hovedkomiteen godkjenner med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2, søknad om 
midlertidig dispensasjon fra plankravet i kommuneplanbestemmelsens § 1.1.1 for 5 år. 
 
4. Myndighet til å viderebehandle saken ved bl.a. å sette betingelser og ilegge 
behandlingsgebyr, delegeres til administrasjonen. 

 
Se vedlagte orientering om klageadgang. 
 
Rådmannens vurdering 
 
Rådmannen mener mange av kommunens innbyggere har hele eller deler av sitt levebrød 
fra private boligeiendommer, være seg vedproduksjon, hjemmekontor, kjøp og salg o.l.  
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Det er viktig, i mange sammenhenger, å kunne skille mellom boligområder og 
næringsområder. Det er som oftest forskjellige interesser knyttet til utvikling av 
næringseiendommer og boligeiendommer, og dette kan i mange tilfeller skape konflikter.  
Av og til oppfattes nok lovlig arbeid med egne biler eller vedproduksjon til eget bruk som 
sjenerende for naboskapet, kan hende minst like genererende som Gulbrandsens 
virksomhet. 
 
Kommuneplanen er «grovmasket» og avklarer ikke all tenkelig bruk av boligeiendommer.  
I bl.a. reguleringsplan nr. 7 Hønefoss, stadfestet 1956 er det i § 5 punkt 4 bokstav f angitt 
bl.a. følgende: « I denne sone må ingen bygning eller tomt anvedes til noen slags bedrift som 
ved røyk, støv, lukt eller larm kan være sjenerende for de omboende. Bygningsrådet kan dog 
tillate innredning av butikk og håndverkslokaler ». 
 
Rådmannen kan ikke se at det skulle være nødvendig å regulere området for å avklare 
saken, men viser til at det i eldre reguleringsplaner var åpnet for en viss verdiskapning på 
boligeiendommer selv i bynære strøk. 
Rådmannen har ikke noe problem med å forstå at dette er en viktig sak for Gulbrandsen da 
dette oppfattes å være hans levebrød. 
På bakgrunn av Hovedkomiteens avslag i sak 107/12 og fordi rådmannen ikke kan se at 
Ståle Gulbrandsen har kommet med nye momenter som kan sies å være vesentlige, 
innstiller rådmannen for at vedtaket i sak 107/12 opprettholdes og at saken sendes til 
Fylkesmannen i Buskerud for endelig avgjørelse. 
 
Saksdokumenter 
 
Trykte vedlegg: 
 
Saksframlegg og Saksprotokoll sak 107/12. 
Situasjonskart brukt i sak 107/12 
Klage fra Ståle Gulbrandsen. 
 
Ikke trykte vedlegg: 
 
Diverse tidligere dokumenter i saken. 
 
Ved behov for utrykte vedlegg, kontakt saksbehandler 
 
 
 Ringerike kommune, 22.01.2013 
 
 
 Wenche Grinderud 
 Rådmann 
 
 
Virksomhetsleder: Gunnar Hallsteinsen 
Saksbehandler: Henning Gulbrandsen 



   
 

 Side 17 av 32   
 

DELEGASJONSSAKER    
 
Arkivsaksnr.: 13/40  Arkiv: 033 &17  
 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
15/13 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 04.02.2013 
 
Forslag til vedtak: 
 
Delegasjonssakene tas til orientering. 
 
 



   
 

 Side 18 av 32   
 

GRAVPLASSER I RINGERIKE KOMMUNE - UTREDNING  
 
Arkivsaksnr.: 08/1662  Arkiv: D41   
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
16/13 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 04.02.2013 
/ Formannskapet  
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Utredningen om gravplasser i Ringerike kommune tas med som et innspill til arbeidet 
med revisjon av kommuneplanens arealdel, samt annet arbeid i forbindelse med 
forvaltning av Ringerikes gravplasser.  

2. Gravplassene betraktes som en del av lokalsamfunna. Det er ønskelig å opprettholde 
dagens desentraliserte struktur og utvide der det er behov. Det skal ikke være 
sentralgravplass. 

3. Ringerike kirkelige fellesråd ønsker at det opparbeides en livssynsnøytral gravplass på 
Ringerike. Ut fra anleggs- og driftsøkonomiske hensyn vil ikke kommunen gå inn for 
dette nå.  

4. Det tas sikte på å avskaffe kremasjonsavgiften.  
      5.  Kommunen anbefaler at fellesrådet utarbeider en bevaringsplan for gravplassene i   
            Ringerike. 
 
Sammendrag 
Rådmannen har i samarbeid med Ringerike kirkelige fellesråd v/kirkevergen utarbeida ei 
utredning om gravplasser i Ringerike kommune. Formålet med utredninga er å kartlegge 
dagens situasjon for å få oversikt over hvor behovene er. Dette vil videre brukes som et 
grunnlag for kommunens og fellesrådets arbeid med gravplasser. Utredninga har tre 
hovedtemaer: utvidelser/utnyttelse, tro- og livssynsamfunn og bevaringsplan.  
 
Beskrivelse av saken 
Bakgrunn for utredninga 
Det er et offentlig ansvar å sørge for at alle innbyggere får en verdig gravplass, og at 
hensynet til tro/livssyn blir ivaretatt. Dette ansvaret er delt mellom kommunen og 
fellesrådet. Ansvarsfordelinga er nærmere beskrevet under Juridiske forhold.  
 
Utvidelser/utnyttelse  
Utredninga ser på behov og muligheter for utvidelser ved de eksisterende gravplassene i 
kommunen, samt muligheter for bedre utnyttelse av gravplassene. De fleste gravplassene 
har tilstrekkelig plass for å dekke sitt sokn, med noen unntak:  

- Hønefoss har behov for mer areal, spesielt til doble kistegraver.  
- Norderhov har behov for nye urnegraver.  
- Tyristrand har behov for kistegraver.  
- Hval er tom for urnegraver.  
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Tro- og livssynsamfunn og tilrettelagte graver  
Ny gravferdslov som trådte i kraft 01.01.12 fastslår i § 1 at Gravlegging skal skje med 
respekt for avdødes religion eller livssyn. Behovet for særskilt tilrettelagte graver kan også 
være aktuelt for andre livssynsmessige og religiøse minoriteter, men tallmessig og i praksis 
dreier det seg i hovedsak om muslimer. Antall innvandrere og norskfødte med 
innvandrerforeldre i Ringerike har økt betydelig fra 1970 og fram til i dag.  En stor andel av 
disse er muslimer, og har et spesielt behov for tilrettelegging av graver. Muslimske graver 
må være orientert mot Mekka, og bør derfor samles i egne felt da kristne graver tradisjonelt 
er orientert øst-vest.  
 
Fram til i dag har de fleste muslimer blitt gravlagt utenfor kommunen, enten i andre 
kommuner eller i hjemlandet. Dette er i ferd med å endre seg etter hvert som andre- og 
tredjegenerasjons innvandrere blir eldre. I tillegg har Oslo kommune stengt for gravlegging 
av utenbysboende muslimer.  
 
Med bakgrunn i dette vedtok Hovedkomiteen for miljø og arealforvaltning (HMA) og 
Ringerike kirkelige fellesråd i 2012 å etablere et muslimsk gravfelt innenfor Norderhov og 
Ask sokns eiendom på Ask kirkegård. Tiltaket ble nabovarsla i november 2012, og vil videre 
bli behandla ved byggesakskontoret i kommunen og i HMA. Kirkegårdsplan må videre 
godkjennes av Tunsberg bispedømme.   
 
HMA behandla sak om muslimsk gravfelt 12.03.12, sak 38/12. Det ble gjort følgende vedtak:  

1. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning slutter seg til vedtak i Ringerike 
kirkelige fellesråd 30.11.11, sak 76/2011, om at det etableres muslimsk gravfelt 
innenfor Norderhov og Ask sokns eiendom på Ask kirkegård.  

2. Vedtaket betraktes som en kortsiktig løsning for muslimske graver i Ringerike.  
3. En langsiktig løsning for muslimske graver vil vurderes helhetlig i den overordna 

gravplassutredninga som skal gjennomføres.  
 
I gravplassutredninga anbefales det at mulighet og behov for å etablere eget muslimsk felt 
blir vurdert nærmere ved utvidelse/endring av eksisterende gravplasser. Dette er i tråd med 
prinsippet om lokale gravplasser, samt Islamsk Råd Norge sitt ønske om integrering (jf. 
uttalelse datert 19.09.11). Også ut fra driftsmessige årsaker er det hensiktsmessig å legge 
muslimske felt i tilknytning til eksisterende gravplasser.  
 
Fellesrådet skal årlig innkalle tros- og livssynsamfunn som er virksomme i Ringerike til et 
møte for å drøfte hvordan deres behov ved gravferd kan ivaretas, jf. gravferdsloven § 23, 3. 
ledd. Det er så langt avholdt tre slike møter i Ringerike, hvor også representanter fra 
kommunen har deltatt.  
 
Bevaringsplan 
Utredninga inneholder starten på en bevaringsplan for dagens gravplasser. Målet er å få en 
oversikt over verdifulle gravminner, for å kunne ta vare på et representativt utvalg av disse, 
samt å kunne frigi graver til gjenbruk. Hjemmelen for bevaringsplan er forskrift til lov om 
kirkegårder, kremasjon og gravferd § 27. Her står det at kirkelig fellesråd kan vedta at 
områder av kirkegården eller enkeltgraver med gravminner og annet utstyr skal bevares. 
Bevaringsplan er altså fellesrådet sitt ansvar.  
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Forholdet til overordnede planer 
I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.07 er det vist utvidelsesområder for enkelte av 
gravplassene i kommunen. I den forestående kommuneplanrevisjonen er det behov for å se 
nærmere på disse områdene, og om det er behov for å sette av ytterligere arealer til 
utvidelser. Videre må det startes opp reguleringsplaner for de gravplassene hvor behovet 
for utvidelse er størst.   
 
Juridiske forhold 
Roller og ansvar 

• Ringerike kirkelig fellesråd er gravferdsmyndighet og forvaltningsorgan for 
gravplasser. Fellesrådet er ansvarlig for anlegg, drift og forvaltning av gravplasser, 
iht. kirkeloven § 14. Denne oppgaven skal de ivareta på vegne av alle innbyggerne i 
kommunen, uansett livssyn og tro. Kommunen er representert med en representant 
i fellesrådet, iht. kirkeloven § 12 b.  

• Ringerike kommune er planmyndighet etter plan- og bygningsloven, og har 
økonomisk ansvar etter kirkeloven. Kommunen skal stille tilstrekkelige arealer til 
rådighet, og det skal til enhver tid være ledige graver for minst 3 % av kommunens 
befolkning, jf. gravferdsloven § 2. Disse skal være ferdig opparbeida. Dersom en 
utvidelse krever reguleringsplan vil dette bli politisk behandla i kommunen. Utgifter 
til anlegg, drift og forvaltning av gravplasser utredes av kommunen etter 
budsjettforslag fra fellesrådet (gravferdsloven § 3 andre ledd). 

 
Gravferdsloven  
De viktigste prinsippene som ligger til grunn for dagens lovverk er:  

- Alle statsborgere har rett til fri grav i kommunen de er bosatt i.  
- Soknet eier gravplassene.  
- Fellesrådet har ansvar for bygging, drift og vedlikehold av gravplasser og kirkebygg.  
- Kommunen har det økonomiske ansvaret og skal sikre tilstrekkelige arealer. 

 
Ny gravferdslov trådte i kraft 01.01.12. Hovedinnholdet i endringene i gravferdsloven:  

- Ny faneparagraf tydeliggjør at gravlegging skal skje med respekt for den enkeltes 
religion eller livssyn.  

- Muligheten for gravlegging i særskilt tilrettelagt grav med bakgrunn i en religiøs eller 
livssynsmessig begrunnelse styrkes.  

- Tros- og livssynssamfunn likestilles når det gjelder å gjennomføre seremonier ved 
åpning av ny gravplass eller gravfelt. Begrepet vigsling er tatt ut av loven.  

- Gravferdslovens tittel og begrepsbruk gjøres livssynsnøytral.  
- Det skal etableres et kontaktforum om gravferd for tros- og livssynssamfunn i den 

enkelte kommune.  
 
Behov for informasjon og høringer 
Utkast til utredning om gravplasser i Ringerike kommune ble sendt på ei begrensa høring i 
perioden 17.10.12 – 05.11.12. Utredninga ble sendt til interne i Ringerike kommune, 
Ringerike kirkelige fellesråd, menighetsråd og ulike trossamfunn. Det kom 5 uttalelser til 
utredninga, og med bakgrunn i disse er det gjort noen endringer og tillegg i utredninga. 
Uttalelsene er oppsummert og kommentert i vedlegg 2. 
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Det videre arbeidet med utvidelser av dagens gravplasser og eventuelt opprettelse av nye 
gravplasser vil følge ordinære planprosesser etter plan- og bygningsloven. Her vil krav til 
informasjon og medvirkning bli ivaretatt i tråd med gjeldende lovverk.  
 
Rådmannens vurdering 
Gravplasser - en del av lokalsamfunna 
Rådmannen betrakter gravplassene som en del av lokalsamfunna. Det er en allmenn 
oppfatning at man bør få muligheten til å gravlegges nær bostedet. Det er ønskelig å 
opprettholde dagens desentraliserte struktur og utvide der det er behov. Med bakgrunn i dette 
er det ikke ønskelig med sentralgravplass. Kommunen har oppfylt kravet om ledige graver for 
3% av befolkninga. 
 
Livssynsnøytral gravplass  
Ringerike kirkelige fellesråd behandla utredninga i møte 30.10.12, sak Rkif 79/2012, og 
hadde følgende kommentar til høringsrapporten:  

Det bør opparbeides en livssynsnøytral gravplass på Ringerike. Ikke en 
sentralkirkegård, men en gravplass som ikke er lokalisert ved en kirke. 

 
Etablering av en ny gravplass vil være svært kostbart. Dersom det skal opprettes en helt ny 
gravplass må det gjøres en vurdering av alternative lokaliseringer, det må reguleres og 
erverves grunn samt at arealene må opparbeides. Dette er både tid- og kostnadskrevende. I 
den økonomiske situasjonen kommunen er i, anbefaler ikke rådmannen å sette i gang en 
slik prosess. I tillegg vil en ekstra gravplass i tillegg til dagens 11 gi økte driftsutgifter. Med 
bakgrunn i dette vil ikke rådmannen anbefale at det etableres en egen livssynsnøytral 
gravplass.  
 
Rådmannen anbefaler at det legges til rette for muslimske graver ved flere av kommunens 
gravplasser. Mulighet og behov for dette bør vurderes for hver enkelt gravplass når det skal 
gjøres endringer/utvidelser. De bynære gravplassene Ask, Haug og Hval prioriteres. Dette 
med bakgrunn i at det bor flest muslimer i de bynære områdene.  
 
Kremasjonsavgift  
Urnegraver er mer arealeffektivt enn kistegraver, og koster om lag halvparten så mye å 
etablere. Gravferdsloven gir hjemmel for å ta avgift for kremasjon. Kremasjonsavgift ble 
innført i Ringerike i 1998 og er i 2012 på 1350,-.  Etter innføringa har antall kistebegravelser 
økt. Det er ikke anledning til å ta avgift for kistebegravelse. Det bør gjøres tiltak for å få flere 
til å velge kremasjon og minnelund/urnelund. Å avskaffe kremasjonsavgiften kan bidra til at 
flere velger kremasjon. I tillegg bør det informeres om at Ringerike har tilbud om både 
navna og anonym minnelund.  
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Bevaringsplan  
Rådmannen anbefaler at fellesrådet utreder bevaringsverdi for gravminner, og utarbeider 
en bevaringsplan for gravplassene i Ringerike. Dette kan bidra til å frigjøre graver til bruk.   
 
Samla vurdering 
Rådmannen anser at utredninga om gravplasser vil være et nyttig innspill til arbeidet med 
revisjon av kommuneplanens arealdel, samt annet arbeid i forbindelse med forvaltning av 
Ringerikes gravplasser.  
 
Saksdokumenter 
Trykte 

1. Gravplasser i Ringerike kommune, utredning datert 07.12.12 
2. Oppsummering av uttalelser til begrensa høring av utredning datert 08.01.13 

 
Utrykte 

3. Uttalelser fra begrensa høring av utkast til utredning 
a. Al Khidmat begravelsesbyrå, 01.11.12 
b. Den norske kirkes rådgiver i gravplassaker, 06.11.12 
c. Filadelfia Hønefoss, 05.11.12 
d. Ringerike kirkelige fellesråd, 06.11.12 
e. Tunsberg bispedømmeråd, 08.11.12 

4. Gravferdslov 
5. Forskrift til gravferdslov 
6. Kirkeloven 
7. Kommuneplan for Ringerike 
8. Vedtekter for kirkegårdene i Ringerike kommune 

 
Ved behov for utrykte vedlegg, kontakt saksbehandler. 
 
 
 
 Ringerike kommune, 08.01.13 
 
 
 
 Wenche Grinderud 
 Rådmann 
 
Enhetsleder: Gunnar Hallsteinsen 
Avdelingsleder areal – og byplankontoret: Grethe Tollefsen 
Saksbehandler: Guro Skinnes 
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VANNREGION VEST- VIKEN- HØRINGSUTTALELSE: 
VESENTLIGE VANNFORVALTNINGSSPØRSMÅL I 
VANNOMRÅDER TYRITJORDEN OG VALDRES  
 
Arkivsaksnr.: 11/1188  Arkiv: K54   
 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
17/13 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 04.02.2013 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Ringerike kommune er i store trekk enig i de utfordringene for forvaltning av 
vassdragene, slik dokumentene påpeker. Hovedutfordringer er knyttet til jordbruk, 
spredte avløp og annen menneskelig påvirkning. Steinsfjorden er en del av Tyrifjorden 
som har spesielle utfordringer.  

2. Arbeidet med Vanndirektivet er svært ressurskrevende for kommunene. Ringerike 
kommune anbefaler at det ses på muligheten for å overføre mer ressurser til 
kommunene for gjennomføring av dette arbeidet og at arbeidsformen til 
vannforskriftsarbeidet er under stadig evaluering.  

3. Gjennomføring av tiltak for å bedre vannkvalitet vil kunne pålegge myndigheter, 
sektorer (slik landbruk) og privatpersoner betydelige utgifter. Ringerike kommune 
anser det som viktig at de nødvendige tiltak for å oppnå minst «GOD» vannkvalitet i 
vannforekomstene i kommunen, utføres. Det er derfor stort behov for avklaring og 
innføring av økonomiske og juridiske virkemidler og støttemuligheter. 

 
Sammendrag 
Dokumentene «Vesentlige vannforvaltningsspørsmål » for vannområdene Tyrifjorden og 
Valdres  behandler de viktigste årsakene til at vannforekomster innenfor regionen ikke har 
«GOD»  økologisk og kjemisk vannkvalitet. Dokumentet er hovedsakelig basert på 
eksisterende kunnskap om vannforekomstene. Det har også blitt gjennomført noe 
vannprøvetaking i utsatte vassdrag.  
De vesentlige utfordringer er knyttet til Jordbruk, spredte avløp og menneskelig aktivitet. 
Steinsfjorden har spesielle utfordringer på grunn av dens biologiske og kjemiske tilstand, 
samt utforming og geografi.  Dokumentene om  «vesentlige spørsmål» skal legge føringer 
for videre arbeid i vannområdene og er et grunnlagsdokument for forvaltningsplaner av 
områdene, som skal være på plass i løpet av 2015. Denne forvaltningsplanen vil legges ut på 
høring. 
 
Innledning / bakgrunn 
Dokumentene om vesentlige vannforvaltningsspørsmål har ligget ut på høring med 
høringsfrist 31.12. På grunn av sykdom og kapasitetsutfordringer har rådmannen ikke hatt 
muligheten til å behandle saken innenfor høringsfristen.  Rådmannen har bedt Buskerud 
Fylkeskommune om utsettelse til 21. 02. for å kunne behandle saken i både HMA, FMS og 
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KS men ikke fått aksept for dette. Uttalelsen som behandles i dag er oversendt BFk 15. 
januar med forbehold om politisk godkjenning i HMA møte 4.02.13. En referatsak om 
arbeidet i vannområdene vil bli lagt frem HMA, FMS og KS, der det også informeres om 
«vesentlige spørsmål». Forvaltningsplanen, som «vesentlige spørsmål» er 
grunnlagsdokument for vil legges frem for politisk behandling i alle politiske fora når denne 
er på høring (sannsynligvis i 2015).   

Vanndirektivet ble innført i 2006 gjennom Vannforskriften og er hjemlet i 
forurensingsloven, plan- og bygningsloven og vannressursloven. Fylkeskommunene er 
vannregionmyndighet.  I Norge er det nå 11 vannregioner med 108 vannområder. Hver 
region skal utarbeide sin egen forvaltningsplan med tiltaksprogram i løpet av 2015.  

Dokumentet om vesentlige vannforvaltningsspørsmål beskriver utfordringene for 
vannforvaltningen så langt i prosessen. Hensikten er å skape grunnlag for bred medvirkning 
og forankring av prioriteringene i god tid før utkastet til endelig forvaltningsplan sendes på 
høring i 2014. Dokumentet vil skape en felles forståelse om de viktigste utfordringer knyttet 
til forvaltning av våre vassdrag.  

Ringerike kommune er del av to vannregioner: Vest- Viken og Glomma. Regionene har 
utformet hvert sitt dokument om vesentlige spørsmål.  Denne Høringsuttalelsen gjelder 
bare Vannregionene Glomma, siden det er her Ringerike har størst arealer, 
vannforekomster og utfordringer. Områder i Vannregion Glomma befinner seg stort sett 
innenfor markagrensen. Dokumentene «vesentlige spørsmål» i denne regionen konsentrer 
seg mest om utfordringer innenfor tettbebygde områder i Oslo og omland. Rådmannen har 
derfor vurdert at det ikke er nødvendig med en egen høringsuttalelse på dokumentet 
«Vesentlige vannforvaltningsspørsmål» i Vannregion Glomma. 
 
Dokumentene er resultat av arbeidet som er gjennomført av styringsgruppe, arbeidsgruppe 
og referansegrupper/innspill fra interesseorganisasjoner i vannområdene.  

Det er mange interesser og utfordringer knyttet til vannbruk i Ringerike. Vannet i Ringerike 
har betydning for vinning av vannkraft, reiseliv, landbruket, kommersielt fiske, rekreasjon, 
resipient for avløp mm.  

Kommunens totalareal utgjør 1553km2, hvorav 1060 km² (68%) er skog, 117,7 km² (7,6%) 
ferskvann og 66 km² (4,2%) utgjør dyrka mark. Deler av de høyereliggende skog- og 
fjellområdene har tynt markdekke som bufrer lite mot sur nedbør. 

Det har vært en karakteriseringsprosess i alle kommunene i Norge for å samle og 
systematisere tilgjengelig kunnskap om de ulike vannforekomstene. 
Karakteriseringsprosessen kan beskrives slik: 
Alt vann – elver, innsjøer, grunnvann og kystnært vann – deles inn i passende geografiske 
enheter som kalles vannforekomster. En vannforekomst kan være et grunnvannreservoar, 
en innsjø som er større enn 0,5 km2, en elvestrekning, et system av elver eller et bekkefelt 
som har ganske like egenskaper. 

Inndelingen i vannforekomster gjøres for å lette og tydeliggjøre framtidig vannforvaltning. 
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Beskrivelse av saken 
  
Generelt om arbeidet med Vannforskriften 
Vannregionene (VR) og vannområdene (VO) er inndelt etter nedslagsfelt. Dette betyr at 
Ringerike kommune har areal i flere vannområder. I tillegg er Ringerike både del av 
vannregionen Glomma og Vannregionen Vest Viken. Hver av regionene har egen 
koordinator og egne høringsdokumenter. Det er et høringsdokument for «vesentlige 
spørsmål» for hvert VO. Hvert VO har en egen styringsgrupe, arbeidsgruppe, faggrupper og 
referansegrupper. Vannområdene har blitt gitt store friheter i hvordan arbeidet organiseres 
for å sikre lokal forankring.  

I kommuner som er del av flere vannområder og regioner (slik Ringerike), innebærer denne 
arbeidsformen stor ressursbruk. Ringerike kommune anbefaler at det ses på muligheten for 
å overføre mer ressurser til kommunene for gjennomføring av dette arbeidet og at 
arbeidsformen til vannforskriftsarbeidet evalueres i forhold til effektivitet og ressursbruk.  

Kommunen har en nøkkelrolle for å legge til rette for god vannforvaltning, og i å utvikle 
Vannforskriften til et nyttig verktøy i kommunens arbeid med å bevare og skape god 
vannkvalitet. Ringerike kommune ser det som viktig at de nødvendige tiltakene for å oppnå 
minst GOD vannkvalitet i vannforekomstene i kommunen utføres. I en situasjon der 
sentrale myndigheter har inngått en avtale med EU om hvordan denne prosessen bør 
drivers fram gjennom anvisninger i Vannforskriften (EU´s vannrammedirektiv), er det også 
av avgjørende viktighet at sentrale myndigheter tar det nødvendige ansvaret knyttet til en 
god finansiering av aktuelle tiltak som følger av Vannforskriftens gjennomføring. 

 

Vannområde Tyrifjorden 
Ringerike er en kommune som historisk har mye av sin utvikling knyttet til vassdragene, og 
aktiviteter i kommunen har i stor grad påvirket vannkvaliteten i vannforekomstene. Mye 
vann renner gjennom kommunen fra Tyrifjordens store nedbørfelt (9808 km2). De regulerte 
elvene Begna og Randselva drenerer hoveddelen av Tyrifjordens nedbørfelt.  

I gjennomsnitt er vannkvaliteten på vannforekomstene i Vannområde Tyrifjorden innenfor 
Ringerike ganske bra. Unntak er blant annet Steinsfjorden og noen bekkedrag i forbindelse 
med gammel gruveaktivitet.  

Jordbruk. 
I de siste 10 årene har det blitt gjennomført mange tiltak for å redusere næringstap og 
avrenning fra jordbruk, blant annet ved et godt utviklet fangdamsystem. Vedlikehold av 
disse anleggene og en videre utvikling når det gjelder bruk av dyrkingssystemer med minst 
mulig næringsavrenning, er av avgjørende betydning for Steinsfjordens utvikling mot en 
bedring av vannkvaliteten. 
Til tross for tiltakene er avrenning fra jordbruket fortsatt en utfordring for forvaltningen av 
vassdraget. 
Ringerike kommune mener det er viktig med målrettet bruk av Regionale miljøprogrammer 
(RMP) og en aktiv bruk av Spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL) for kontinuerlig å bedre 
situasjonen når det gjelder landbrukets påvirkning av ulike vannforekomster. 
 
Spredte avløp 
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Dokumentet på peker at Vannområde Tyrifjorden er til dels sterkt påvirket av spredte 
avløp. Ringerike kommune har utarbeidet en detaljert plan for opprydding i avløp fra spredt 
bebyggelse. Det er svært viktig at dette arbeidet videreføres.  
 
Menneskelig aktivitet 
I Holleia er det en lang historie med gruvedrift, og påvirkning på vann fra gamle 
gruvetipper. Blant annet Åsterudtjern og Langdalstjern og bekker i tilknytning til disse er 
betydelig påvirket, og denne påvirkningen bør kartlegges. Treforedlingsindustrien i 
vassdraget ovenfor Hønefoss har sluppet mye kvikksølv i elvene tidligere, og det er dype 
sedimentlag ved Storelvas utløp i Tyrifjorden.  
 
Av mulige ukjente påvirkninger, er det grunn til å være oppmerksom på nedgravd giftig 
avfall på gamle industritomter, nedlagte militærforlegninger og tidligere søppelfyllinger. 
 
Ringerike kommunen er et trafikk-knutepunkt, der veier som E16, RV7 og RV35 og 
jernbane, som Bergensbanen, Randsfjordbanen og Roalinja møter hverandre. 
Det forutsettes at det ved utbygging og drift av transportnettet, og ved en utvidelse med 
Ringeriksbanen, gjøres tiltak som sikrer at Tyrifjordens framtidige vannkvalitet ikke 
forringes. Den lokale beredskapen i kommunene må støttes slik at den kan være så god at 
den er i stand til å beskytte vannforekomster mot skader ved uhell og katastrofer. 
  
Vannområde Valdres  
I tillegg til lignende utfordringer som i vannområde Tyrifjorden er det mange sterkt 
regulerte vassdrag i Vannområdet, med de utfordringer det fører med seg. Vassdrag som er 
sterkt påvirket av menneskelig aktivitet (f eks kraftutvinning) kan defineres som «sterkt 
modifisert  vannforekomst (SMV)». I vassdrag som er definert slik, vil den 
samfunnsøkonomiske nytten av kraftutvinningen kunne prioriteres høyere enn å tilbakeføre 
til vassdragets naturlige tilstand.  
 
Saksdokumenter 
Trykte vedlegg: 

1.  Vesentlig vannforvaltningsspørsmål Vannområde Tyrifjorden 
2. Vesentlige vannforvaltningsspørsmål Vannområde Valdres 

Utrykte vedlegg: 
1. Vesentlig vannforvaltningsspørsmål Vannområde Indre Oslofjord Vest 
2. Vesentlig vannforvaltningsspørsmål Vannområde Bekkelagsbassenget 

Ved behov for utrykte vedlegg, kontakt saksbehandler 
 
 Ringerike kommune, 15.01.2013 
 
 Wenche Grinderud 
 Rådmann 
 
 
Virksomhetsleder: Gunnar Hallsteinsen 
 
Saksbehandler: Astrid Ehrlinger 
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0605_313-01 DETALJREGULERING FOR "BYPORTEN" – 

 2. GANGSBEHANDLING  
 
Arkivsaksnr.: 12/746  Arkiv: L12   
 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
92/12 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 11.06.2012 
18/13 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 04.02.2013 
 Formannskapet 
 Kommunestyret  
 
Forslag til vedtak: 
 

 
1. 0605_313-01 detaljregulering for «Byporten» med tilhørende reguleringsbestemmelser 

vedtas. 
 
2. De deler av detaljregulering nr.0605_313 Byporten, vedtatt 12.11.09, som blir berørt av 

ny regulering, inkludert alle senere planendringer, delplaner og tilhørende 
bestemmelser, oppheves. 

 
 
Sammendrag 
I forbindelse med bygging av rundkjøring ved Byporten må det gjøres en grunnavståelse fra 
Storgaten 26. Formannskapet behandlet saken om makeskifte og grunnerverv den 08.05.12 
sak. 80/12. Ringerike kommune overdrar 620 m2 av sin grunn til Statens vegvesen.  
Rådmannen vil forhandle med Statens vegvesen om vederlag, og saken om økonomisk 
kompensasjon vil fremlegges til politisk behandling. Det er ønske fra grunneier at området 
BFK-2 som er Haugli sin eiendom pluss kommunens del som benyttes til makeskifte, 
reguleres til bolig/forretning og kontor. Rundkjøringen må justeres noe for å tilpasses. Hele 
planen oppdateres til ny planlov. 
 
Beskrivelse av saken 
Dagens situasjon 
Reguleringsplan nr.313 «BYPORTEN» ble vedtatt 12.11.09 i kommunestyret. Bakgrunn for 
denne reguleringen var å endre kvartalet Storgata – Owrensgate-Kongens gate – Sundgata 
som er omtalt som «Fordkvartalet» til forretning /kontor/ bolig. Det medførte endringer av 
vegarealer, rundkjøring og Haugli sin eiendom gnr. 318 bnr. 92. Området som er regulert 
som park i gjeldende plan og er Ringerike kommune sin eiendom er vedtatt å brukes som 
makeskifte. I forbindelse med planlagt bygging av rundkjøring på Fv 35 ved Byporten, 
gjennomføres grunnavståelsen fra gnr. 318 bnr. 92, eier Storgaten 26 Hønefoss AS, ved 
makeskifte. Ringerike kommune overdrar ca. 620 m² grunn fra sin eiendom, gnr. 318 
bnr.337, til Statens vegvesen, som benytter arealet som makeskifteobjekt til Storgaten 26 
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Hønefoss AS. Betingelsene for ovennevnte er at arealet som overdras fra Ringerike 
kommune til Statens vegvesen, godkjennes omregulert fra grøntareal til bolig eventuelt i 
kombinasjon med forretning og kontor som primært ønske fra grunneier. 
 
Planforslaget 
Forslag til reguleringsplan for 0605_313-01 «BYPORTEN» er utarbeidet av Ringerike 
kommune. 
  
Planforslaget som foreligger til behandling består av  

- Plankart ”BYPORTEN” i målestokk 1:1000, merket 2.gangsbehandling 
- Forslag til reguleringsbestemmelser datert 30.10.12 

 
Gjeldende reguleringsplaner 
Planområdet er i reguleringsplanen fra 12.11.09 regulert til forretning /kontor/ bolig i K1, 
forretning /kontor i K2 og park helt i sør. I nytt forslag er K1 =BFK-1 og fortsatt bolig 
/forretning/kontor med utnyttelsesgrad maks BRA 18000 m2. K2 som har benevnelsen BFK-
2 er endret fra forretning/kontor og maks BRA 2500 til bolig forretning og kontor med maks 
BRA 4500 m2 og maks cote-høyde angitt på kartet på 85. Parkområdet er mindre i ny plan 
og formålet er grønnstruktur / friområde. Flombautaen er koordinatfestet og skal bevares. 
Det er innenfor grøntområde, og det er bestemmelser om at den spesielle furuen skal 
bevares. Gangforbindelsen merket SF-1 på nytt kart er flyttet inntil broen for å få en bedre 
utnyttelse av området.  
 
Plantype og avgrensning 
Planen fremmes som en detaljregulering og har samme avgrensning som forrige plan. 
 
Tidligere behandlinger og vedtak 

• Formannskapet behandlet saken om makeskifte og grunnerverv den 08.05.12 sak. 
80/12. 

• Planforslaget ble 1.gangsbehandlet av Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 
og vedtatt sendt ut på høring og lagt ut til offentlig ettersyn i møte 11.06.12, sak 
92/12. 

 

Endringer etter 1.gangsbehandling 
De viktigste endringer etter 1.gangsbehandling er  

• Revidert plankart og reguleringsbestemmelser for å imøtekomme innsigelse fra 
Fylkesmannen. I brev av dato 03.09.12 fremmet Fylkesmannen innsigelse for felt 
BFK-2 for mangelfull ivaretakelse av støyforhold og mangelfull redegjørelse for 
status knyttet til luftforurensing.  

I tillegg er det gjort mindre endringer som ledd i kvalitetssikring av planforslaget, og for å 
imøtekomme høringsuttalelser. 
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Høringsuttalelser: 
Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i perioden 21.06.12 – 10.09.12. I samme periode 
ble forslaget sendt regionale myndigheter, berørte grunneiere, kommunens 
tjenesteområder m.fl. til uttalelse. Det kom inn totalt 5 uttalelser. Disse følger som uttrykte 
vedlegg. Hovedtrekkene i uttalelsene er referert nedenfor.  
 
Uttalelse fra Statens Vegvesen, dato: 21.09.12 
Statens vegvesen har vurdert tiltaket til at endringen ikke vil gi vesentlige endringer i 
trafikkbelastningen. Leilighetene ligger støyutsatt til og må skjermes i tråd med krav i 
Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy T-1442/2012. 
 
Rådmannens kommentar:  
Merknaden er tatt til følge og innarbeidet i det reviderte planforslaget. 
 
Uttalelse fra TT Consult A/S, dato: 06.09.12 
En utvidelse av Kongens gate til totalt 21 m reguleringsbredde med en gang og sykkelvei 
lagt på gatens vestside vil medføre store tomteavståelser for alle grunneiere nordover av 
Kongens gate. Ber om at den foreslåtte plasseringen av gangveien nordover langs Kongens 
gate utsettes frem til en helhetlig plan foreligger.  
 
Rådmannens kommentar:  
Planavgrensningen til reguleringsplan 313-01 Byporten er satt ut ifra en vurdering fra 
forslagstiller som skal ta med gang og sykkelvei i denne planen, og kan ikke ta med seg en 
vurdering av gang og sykkelvei videre nordover i Kongens gate. Videre gang og sykkelvei 
nordover i Kongens gate vil ikke bli avklart i denne reguleringsplanen men vil ligge som 
grunnlag for etablering av gang og sykkelveier i fremtidige reguleringsplaner nordover i 
Kongens gate. Dette er noe som må avklares om og når det fremmes ønske om nye 
reguleringsplaner i området.  
 
Uttalelse fra Merete Cisilie Simonsen og Odd Magnar Nymoen, dato: 26.08.12 
Har merknader i forbindelse med støy. Biler som står parkert på Haugli`s eiendom i dag 
fungerer som en «støyskjerm» for naboene. Ved ny plan vil det ikke være mulig å parkere 
biler i siktsonen og det vil ikke gi «støyskjerming» mot naboer. Planen vil bedre 
trafikksituasjonen til dels i området men har betenkeligheter ved trafikksituasjon ved store 
tilstelninger på Schjongslunden. Har forslag til tiltak som kan bedre trafikkflyt i området.  
Skilting av max 30 km/t fra Kvernbergsund bru til og med Kongens gate kombinert med 
fysisk fartsreduserende tiltak som opphevd gangfelt. 
 
Rådmannens kommentar: 
Det skal ikke parkeres biler i frisiktsone som legges til grunn i ny plan. Tiltak som naboer har 
kommet med i forbindelse med støysikringstiltak er noe som Statens vegvesen må uttale 
seg om. For øvrig vil det være mulig å kreve støysikringstiltak dersom verdiene etter 
gjennomføring av planen ikke er tilstrekkelige i forhold til krav i Miljøverndepartementets 
retningslinje for behandling av støy T-1442/2012. 
 
Uttalelse fra Ringeriks-Kraft Nett, dato: 02.07.12 
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Ringeriks-Kraft Nett anmoder å bli informert i den videre planfasen for å kunne planlegge 
eventuelle endringer eller flytninger av eksisterende anlegg og nye anlegg samtidig med 
utbyggingen av planområdet. 
 
Rådmannens kommentar: 
Kommentar er tatt til orientering 
 

Innsigelser 
I brev av dato 03.09.12 har Fylkesmannen i Buskerud fremmet innsigelse til planforslaget 
ved offentlig ettersyn. Etter dialog og ytterligere utredninger og derpå justeringer i 
planforslaget og reguleringsbestemmelsene er innsigelsene nå trukket i brev av dato 
19.11.12. Innkomne innsigelser til planen fremgår av ovenstående høringsuttalelser og 
rådmannens kommentarer til disse. 
 

Forholdet til overordnede planer 
I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.07 er området avsatt til senterområdet og 
friområde. Deler av det aktuelle området er i Grønn plakat for Hønefoss angitt som område 
med stor 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. 
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 
Utdrag fra sak 80/12: 
Dersom arealet som Storgaten 26 Hønefoss AS ønskes som makeskifteobjekt, blir godkjent 
omregulert fra grøntareal til parkering/ bolig, vil det under forbehold av politisk 
godkjennelse, bli inngått avtale mellom Statens vegvesen og Ringerike kommune.  
 
Arealene vil avhengig av formål ha en verdi på 500 – 1000 kr/m2, dvs en potensiell inntekt 
for Ringerike kommune på ½ - 1 million kr. Imidlertid vil kommunen på grunn av 
flerbrukshallen indirekte betale ca 1/3 av dette beløpet i forbindelse med utbyggingsavtale / 
finansieringsavtale av rundkjøringen. 
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Rådmannen gjør oppmerksom på at det ikke foreligger noen planer eller vedtak om salg 
dersom det ikke skulle blitt bygd rundkjøring. 
 

Rådmannens vurdering: 
 
Byggeplanene 
Etter grunneiers ønske om å regulere eiendommen ved BFK-2 til bolig /forretning og kontor 
foreslår Rådmann at forslaget vedtas. De arealene som foreslås overdratt til Statens 
Vegvesen er viktig for etablering av rundkjøring ved Byporten. Denne rundkjøringen har 
stor positiv virkning for byutviklingen i Hønefoss og flere prosjekter, herunder Byporten og 
ny flerbrukshall i Schjongslunden. Statens Vegvesen mener at disse verdiene veier så høyt 
at Ringerike kommune bør avstå arealene vederlagsfritt. Men ut i fra kommunens 
økonomiske situasjon, innstilte Rådmannen i sak. 80/12 på at det forhandles med Statens 
Vegvesen om et vederlag.  
 
Uteoppholdsareal og lekeplasser 
Planen har bestemmelser som sikrer opparbeidelse uteoppholdsareal med lekeplasser før 
det gis brukstillatelse for boligene. 
 
Fjernvarme 
Planområdet ligger innenfor konsesjonsområde for fjernvarme. Utbyggingsprosjektet faller 
innunder tilknytningsplikten. 
 
Naturmangfold og grøntstruktur 
Rådmann mener at de miljørettslige prinsippene §§ 8 – 12 i Naturmangfoldloven er oppfylt, 
og ivaretatt. Det er bestemmelse som ivaretar grønnstruktur i friområde. 

 

Innkomne merknader 
Vurdering av de enkelte innkomne merknader fremgår av ovenstående kommentarer. 
 

Innsigelser 
Det er gjort endringer i planforslaget for å imøtekomme innsigelsen fra Fylkesmannen. 
Innsigelsen er nå trukket og kommunestyret kan gjøre endelig planvedtak. 
 
Samlet vurdering: 
Rådmannen er positiv til denne reguleringsendringen og ser på den som et viktig ledd i og få 
på plass rundkjøring, nye sentrumsnære boliger og næring. 
 
Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler Rådmannen at reguleringsforslaget 0605-
313-01 ”Byporten” vedtas slik det det nå foreligger. 
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Vann er viktig for alle 
 
Det er mange interesser og utfordringer knyttet til vannbruk i Valdres. Aktiviteter med stor 
økonomisk verdi er vannkraft og oppdrettsfisk, men spredt avløp, landbruk og kommunalt 
avløp er også viktige brukere og påvirkere av vannet. 
 
Sommeren 2011 ble det gjennomført overvåking i vassdraget. Den viste at hovedvassdraget 
er betydelig belastet med næringssalter og at tilstanden ligger i grensa mellom god og 
moderat, etter kravene satt i vannforskriften. Denne overvåkingen vil fortsette i år. Tidligere 
undersøkelser har også vist at deler av vannet i Valdres har hatt mindre god tilstand enn 
ønskelig. I resten av VO Valdres har vannet god tilstand. Målet i vannforekomster med god 
eller svært god tilstand er å ikke forringe tilstanden. Det har trolig vært en forbedring av 
vannkvaliteten i hovedvassdraget i Valdres de senere år. 
 
Vannområde Valdres har flere større og mindre vannkraftsreguleringer som er viktige for 
norsk produksjon av fornybar og regulerbar energi. Reguleringsmagasin har en viktig 
flomdempende funksjon. Samtidig er vannkraft en stor påvirker på livet i vann, den kan gi økt 
erosjon og kan i noen tilfeller minske vannets kapasitet som resipient. En av oppgavene for 
vannområdet fremover blir å arbeide for bedre bruk av regulerte vassdrag, for eksempel for 
fiske og friluftsliv, og for livet i vannet. Samtidig som dette ikke skal gå vesentlig ut over 
produksjonen av regulerbar energi. 
 
I vannområdet er reiseliv viktig. Friluftsaktiviteter har i liten grad påvirkning på vassdragene, 
mens avløp og vannbruk fra fritidsboliger i større grad kan ha en negativ effekt på vannet. På 
samme tid er vannet viktig for både turisme og fastboende, for eksempel i form av 
fiskemuligheter, drikkevann, badevann, vanningsvann med mer. Vannmiljøet skal tas vare på 
samtidig som det legges til rette for turister og friluftsliv. 
 
Fiskeoppdrett og rakfiskproduksjon er en viktig næring i deler av Valdres. Næringen ønskes 
opprettholdt og gjerne utvidet. Resipientkapasiteten i nedre del av hovedvassdraget er i dag 
fullt utnyttet. Det gjennomføres undersøkelser av vannkvaliteten i vassdraget. Å finne 
løsninger for oppdrettsnæringen, samtidig som økologisk tilstand i vassdraget og de andre 
brukermålene ivaretas, blir derfor et av hovedtemaene i planleggingen etter vannforskriften. 
Oppdrettsnæringen skal sees i sammenheng med avløp fra andre kilder. 
 
I vannområde Valdres er jord- og skogbruk viktige næringer. Husdyrhold og støling er viktig 
for sysselsetting og ikke minst for landskapsbildet. Landbruk opprettholder bosetting og 
produserer mat, men er også en kilde til næringssaltbelastning på vannet. De står også for 
fysiske inngrep slik som bekkelukning som kan ha en negativ effekt på økologien i vann. 
Moderne skogbruk drives over store områder og med tungt utstyr. Det finnes lite data på i 
hvilken grad skogbruket påvirker vannet i dag. 
 
Det blir vannområdets oppgave å se den samlede påvirkningen fra landbruket, fiskeoppdrett 
og avløp og deretter ta reduksjonen i næringssaltavrenningen der det er mest 
hensiktsmessig. Fysiske inngreps påvirkning på vannet skal også vurderes for tiltak der det 
er behov. Vurderingen gjøres etter et kost-nytte prinsipp, der også brukermål som fiske og 
friluftsliv, bade- og drikkevann, næring og bosetting, og naturens egenverdi skal gis en verdi 
og vurderes sammen med kostnaden og effekten av tiltak. Hovedplaner for vann og avløp 
(VA planer) er kommunenes viktigste verktøy for å finne fram til overordna og helhetlige 
løsninger på vann- og avløpsområdet. 
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Utarbeidelsen av vesentlige vannforvaltningsspørsmål 
 
 
Dette dokumentet har blitt utarbeidet lokalt i vannområdet etter veiledning gitt av 
direktoratsgruppen1 for arbeidet med vannforskriften og av vannregionmyndigheten. 
 
Karakteriseringen, det vil si det miljøfaglige beslutningsgrunnlaget, er underlaget for 
utarbeidelsen av disse spørsmålene. Karakteriseringen er en pågående prosess som vil bli 
underbygget med overvåkingsdata etter hvert som vi (vannområde-prosjektet) får samlet inn 
disse. Så langt i prosessen er mye av tilstandsvurderingen for vannet i Valdres bygget på 
lokal kunnskap, ekspertvurderinger, påvirkningsanalyse og tidligere undersøkelser. I 2011 
ble det holdt kommunevise karakteriseringsmøter i alle kommunene i vannområdet hvor 
både ansatte i kommunen og ressurspersoner som kommunene inviterte deltok. Senere har 
karakteriseringen blitt gjennomgått av fylkesmenn, sektormyndigheter og faggruppene i 
vannområdet.  
 
Faggruppene i vannområdet har gitt innspill til de vesentlige spørsmålene på sine fagfelt. 
Deretter er dette gjennomgått av prosjektgruppa og styringsgruppa.  
 
Politisk behandling 
 
Etter styringsgruppas ønske har kommunene fått mulighet til å bli orientert om/behandle de 
vesentlige spørsmålene før disse ble sendt over til VRM. Grunnet korte tidsfrister har bare 
enkelte kommuner kunnet benytte seg av muligheten.  
 
Sør-Aurdal kommune 
Sak 024/12 Vesentlige vannforvaltningsspørsmål for vannområde Valdres 
Rådmannens innstilling: 


- Sør-Aurdal kommune meiner at forslag til vesentlege vassforvaltningsspørsmål frå 
Vassområde Valdres datert 27.04.12, fokuserer på vesentlege forhold knytt til 
vassforvaltning, og sluttar seg til forslaget som er framlagt. 


- Sør-Aurdal kommune ber om at framlagte forslag til vesentlege 
vassforvaltningsspørsmål vert oversendt til vassregionstyresmakta som innspel til 
høyringsdokumentet til vassregionen 


Tilleggsforslag: 
- Forvaltning og krav vedrørende vannforvaltningsspørsmål skal i størst mulig grad 


gjøres konkrete og bidra til fortsatt næringsutøvelse og –utvikling 
Kommunestyret behandlet saken24. mai 2012. Rådmannens innstilling og tilleggsforslag ble 
enstemmig vedtatt. 
 
Vang kommune 
Sak 021/12 Vassforvaltningsspørsmål for Vassområde Valdres. 
Rådmannens innstilling: 


- Vang kommune meiner at forslag til vesentlege vassforvaltningsspørsmål frå 
Vassområde Valdres datert 02.05.12, fokuserer på vesentlege forhold knytt til 
vassforvaltning, og sluttar seg til forslaget som er framlagt. 


- Vang kommune ber om at framlagte forslag til vesentlege vassforvaltningsspørsmål 
vert oversendt til vassregionstyresmakta som innspel til høyringsdokumentet til 
vassregionen. 


Kommunestyret behandlet saken 24. mai 2012. Rådmannens innstilling ble vedtatt med 
følgende tillegg: 
Kommunestyret meiner at det ikkje er sakleg grunnlag for eksisterande forbod mot 
fiskeoppdrettsanlegg i Vang kommune. Det må vere opning for å ta opp att dette spørsmålet 


                                                 
1
 http://www.vannportalen.no/enkel.aspx?m=31148&amid=1864450 
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basert på ny teknologi/ nye løysingar for fiskeoppdrettsanlegg. 
Enstemmig. 
 
 
Øystre Slidre kommune 
Sak 030/12 Vannområde Valdres – vesentlige vassforvaltningsspørsmål  
Rådmannens innstilling: 


- Øystre Slidre kommune mener at forslag til vesentlige vannforvaltningsspørsmål fra 
Vannområde Valdres datert 27.4.12 fokuserer på vesentlige forhold knytta til 
vannforvaltning, og slutter seg til forsalget som er fremlagt 


- Øystre Slidre kommune ber om at fremlagte forslag til vesentlige 
vannforvaltningsspørsmål blir oversendt til vannregionmyndigheten som innspill til 
høringsdokumentet for vannregionen. 


Kommunestyret behandlet saken 24.5.2012 og rådmannens innstilling ble enstemmig 
vedtatt. 
 
 
VO Valdres’ lokale vesentlige vannforvaltningsspørsmål er et innspill til den regionale 
planen for vannregion (VR) Vest-Viken som kommer på høring andre halvår 2012 og da 
er det mulighet for alle å gi høringsuttalelser. 
 
For innspill til vannområdet eller informasjon om arbeidet, ta kontakt med 
prosjektleder på ems@hallingnett.no 
 
 
 
 
 
 
 
Organiseringen av prosjektet 
 
Styringsgruppa for vannområdet: 


Medlem Representerer 


Ordfører Kåre Helland – leder for gruppa Sør-Aurdal 


Assisterende fylkesmann Sigurd Tremoen FMOP 


Kommunepolitiker Dag Håkon Henriksen Ringerike 


Fylkespolitiker Dag Øivind Henriksen BFK 


Distriktssjef Ellen Fuglerud Mattilsynet 


Fylkespolitiker Kjetil Lundemoen OFK 


Ordfører Inger Torun Klosbøle Nord-Aurdal 


Ordfører Kjell Berge Melbybråten Øystre Slidre 


Ordfører Lars Kvissel Vestre Slidre 


Ordfører Vidar Eltun Vang 


Regionsjef Stein Nordvi NVE 
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Prosjektgruppa for vannområdet: 
 


Medlem Representerer 


Astrid Ehrlinger Ringerike kommune 


Endre Hemsing Vang kommune 


Gunn Tove Nyheim Nord-Aurdal kommune 


Heidi Eriksen Oppland fylkeskommune 


Jorunn Elise Veflen Mattilsynet 


Kristin Hasle Haslestad NVE 


Ola Hegge FMOP 


Ola Haalimoen Øystre Slidre kommune 


Ola Rosing Eide Statens vegvesen 


Steinar Tvedt Vestre Slidre kommune 


Svein Granli Sør-Aurdal kommune 


Øyvind Eidsgård Foreningen til Bægnavassdragets Regulering 


 
Faggrupper i vannområdet: 


• Landbruk 


• Fysiske inngrep 


• VA og forurensing 
 
Prosjektleder: Ellen Margrethe Stabursvik 
 
Fagernes, 27.4.2012,  
Styringsgruppen for vannområde Valdres 
 
 


 
Foto 1 Gjengroende kulturlandskap øverst i Tisleiavassdraget - Gravsettjern i Hemsedal kommune. Foto: E.M. 
Stabursvik 
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1 Om vannområdet og vannforekomstene 
 
 


 
 


 


 


Figur 1 Kart over vannområdet 
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1.1 Dagens miljøtilstand 
 
I store deler av hovedvassdragene i Valdres er miljøtilstanden dårligere enn god. I storparten 
av de mindre sidevassdragene er tilstanden hovedsakelig god eller svært god. Overvåkingen 
som ble gjennomført i 2011 tyder på at vannkvaliteten i hovedvassdraget er dårligere enn 
ønsket og at den ligger et sted mellom god og moderat tilstand. I tillegg er storparten av 
hovedvassdragene betydelig påvirket av vannkraftutbygging 
 
 


 
Figur 2 Registrerte data i Vann-Nett for vannområdet per 10.4.2012 
 
 


1.2 Verna områder 
Valdres har en rekke små og store verneområder, som for eksempel Vassfaret og Vidalen 
landskapsvernområde i sør. Øynad'n naturreservat og Lomendeltaet fuglefredningsområde i 
Vang og Vestre Slidre er eksempler på verneområder knyttet til vann. Se Figur 3. Nye 
Langsua nasjonalpark med sine vidder, myrer, vann og våtmarksområder tar vare på deler 
av vassdragsmiljøet i Øystre Slidre og Nord-Aurdal. Det er også registrert en rekke nasjonalt, 
regionalt og lokalt viktige naturtyper i vannområdet.  
 
Det er påvist ferskvannskreps i de nedre deler av Begna. Elvemusling finnes opp til Bagn. 
 
 


1.3 Verna vassdrag 
Otrøelva, Rødøla, Skakadalsåni, Nordre Syndin/Helin, Skogshornområdet, Heggefjorden, 
Hølera, Muggedøla, Urula, Buvasselva og Tørrsjøelva er varig verna mot kraftutbygging med 
større effekt en 1 MW gjennom verneplan for vassdrag. Se Figur 4 Dette hindrer ikke andre 
inngrep, men Stortinget har henstilt til at det unngås tiltak i vernede vassdrag som reduserer 
deres verneverdi2.  


                                                 
2
 http://www.nve.no/no/Vann-og-vassdrag/verneplan/ 


http://www.fylkesmannen.no/hovedEnkel.aspx?m=39755 
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Figur 3 Kart over verna områder i VO Valdres 


 
 


 
Figur 4 Kart over verna vassdrag i VO Valdres 
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1.4 De viktigste menneskeskapte belastningene 
 
De viktigste påvirkningene fra menneskelig aktivitet i vannområdet er vannkraft, spredt- og 
kommunalt avløp, jordbruk og fiskeoppdrett. I tillegg er fremmede arter, som ørekyt og 
gjedde, ofte spredt av mennesker. Fremmede arter kan virke negativt på miljøtilstanden, men 
mot disse har vi sjelden reelle tiltak annet enn å unngå videre spredning samt unngå å gi 
artene forhold som gir dem bedre levekår på bekostning av naturlig forekommende arter. 
 
 


1.5 Om kunnskapsgrunnlaget 
 
I hovedvassdragene foreligger det et godt kunnskapsgrunnlag som er innhentet gjennom 
overvåking av vannkvalitet og gjennom fiskeundersøkelser knyttet til vannkraftregulering. I de 
mindre sidevassdragene i vannområdet er vurderingen av dagens miljøtilstand i hovedsak 
basert på lokalkunnskap og ekspertvurderinger. Det ble gjennomført noen 
vannundersøkelser i 2011 som planlegges videreført i årene som kommer. Disse 
overvåkingsresultatene er med i vurderingen, det samme er tidligere undersøkelser der det 
finnes. 
 
Det er et stort behov for undersøkelser i vannområdet, spesielt biologiske. Hovedvassdraget, 
områder med omfattende hyttebebyggelse og områder med fiskeoppdrett bør undersøkes 
nærmere. Det er per i dag liten kunnskap om i hvilken grad moderne skogbruk, med 
flatehogst og tunge maskiner, påvirker vassdraget og det bør gjøres undersøkelser opp mot 
skogsdrift i vannforekomster som er påvirket av næringssalttilførsel. Det blir gjort 
undersøkelser i regulerte vassdrag i regi av regulanten. Det kan vurderes hvorvidt det er 
nødvendig med mer «vannforskrifts-tilpasset» overvåking i noen av disse vannforekomstene. 
 
Behov for videre undersøkelser på 
blant annet elvemusling i Sør-
Aurdal og Ringerike, 
ferskvannskreps og fisk. Det er 
ytret ønske fra Sør-Aurdal at 
elvemusling blir et av temaene i 
arbeidet etter vannforskriften. 
 
 
 
 
 
 


Foto 2. Abbor. Svein Erik Ski 
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2 Om påvirkningene – årsak, omfang og effekt 
 
Per april 2012 har 88 vannforekomster, av 328, risiko for ikke å nå vannforskriftens mål om 
minimum god økologisk og kjemisk tilstand innen 2021. Det er viktig å være klar over at både 
det totale antall vannforekomster og antallet i risiko kan endre seg noe etter hvert som 
karakteriseringen blir ferdig ut over planperioden, men det er grunn til å anta at ca. en 
fjerdedel av vannforekomstene i VO Valdres må vurderes for tiltak for å opprette god 
økologisk og kjemisk tilstand. Der hvor tilstanden er mindre enn god kun på grunn av 
forsuring eller fremmede arter vil tiltakene stort sett begrense seg til henholdsvis (fortsatt) 
kalking og å hindre spredning av de uønskede artene. 
 
Tabell 1 Oversikt over de viktigste belastningene i vannområdet 


Påvirkning Årsak Omfang Effekt av 
påvirkningene 


Samfunns-
sektor/ drivkraft 


Vannkraft Produksjon av 
fornybar energi  


Stort: Hovedstrengen 
i Begna, Ylja, Åbjøra 
og Øystre 
Slidrevassdraget 
samt noen 
sidevassdrag 


Negativt for fisken, 
vandringshinder 
 
Endret arts-
sammensetning 
 
 Eutrofiering 
 
Utvasking av 
strandsone 
 
Unaturlige 
fluktuasjoner og 
tørrlegging 
 
Redusert 
resipientkapasitet 


Vannkraft-
produsenten 


Fiske-
oppdrett 


Produksjon av 
mat gir økt 
tilførsel av 
næringssalter 


Stort. Anlegg i Vestre 
Slidre og Nord-
Aurdal med avløp til 
strekningen 
Slidrefjorden - 
Aurdalsfjorden 


Eutrofiering 
 
Reduksjon av 
drikkevann- og 
badevanns- kvalitet 


Oppdrettere 


Jordbruk og 
skogbruk 


Produksjon av 
mat og trevirke gir 
økt tilførsel av 
næringssalter 
partikler og 
organisk 
materiale 


Middels – stor for 
vassdragsnære 
landbruksarealer 


Eutrofiering 
 
Reduksjon av 
drikkevann- og 
badevanns- kvalitet 


Jordbrukere og 
skogbrukere 


Spredt og 
kommunalt 
avløp 


Økt tilførsel av 
næringssalter og 
organisk 
materiale 


Stort i områder med 
spredt avløp 


Eutrofiering 
 
Reduksjon av 
drikkevann- og 
badevanns- kvalitet 


Private og 
kommune 


Fremmede 
arter 


Ikke tilpasset 
økosystem/miljø 


Store deler av VO Biologisk, for 
eksempel dårligere 
tilstand for ønskede 
arter som ørret 


Uønsket 
utsetting fra 
flere aktører – 
ukjent.  
 
Rømning fra 
fiskeoppdrett 
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De tre neste grafene viser en stablet visning av påvirkningene på henholdsvis elver, innsjøer 
og grunnvann, slik det er registrert i Vann-Nett i april 2012. Fargene i grafene viser til hvor 
stor effekt påvirkningen antas å ha, mens tallene på x-aksen viser antallet vannforekomster 
som har påvirkningstypen. Karakteriseringen er ikke ferdig når dette skrives, men grafene gir 
en indikasjon på hvilke påvirkninger vi har i vannområdet.  
 
 


2.1 Elver 


 


 
 


2.2 Innsjøer 
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2.3 Grunnvann 
 


 
NGI og NVE har gått igjennom alle grunnvannforekomstene i Norge på kart og sett på 
påvirkninger. Fylkesmannen skal kvalitetssikre dette i løpet av 2012. 
 


2.4 Biologisk påvirkning 
 
Ørekyt 
Ørekyt finnes i mesteparten av vannområdet og har mange steder stor negativ effekt. Øverst 
i vannområdet har de fleste vannforekomstene ikke ørekyt. I nedre deler av vassdraget 
anses ørekyt som naturlig forekommende. 
 
Gjedde 
Gjedde finnes i Sperillen og Begna helt opp til Eid kraftverk. Fisken har blitt satt ut i vann i 
Sperillens nedbørfelt og spredt seg videre opp til kraftverket. En voksende bestand av gjedde 
kan blant annet påvirke ørretbestanden negativt gjennom økt predasjon. Gjedde som er 
observert i fisketrappa i Eid slippes ikke videre, og Eid kraftverk er derfor et hinder for videre 
spredning. Det er viktig at denne praksisen fortsetter, da forholdene oppstrøms Eid kraftverk, 
med stilleflytende partier og mye vannvegetasjon, tilsier at gjedde lett ville kunne etablere 
seg3. 
 
Kanadisk bekkerøya 
Finnes selvreproduserende i et mindre område øverst i Aurdølavassdraget. 
 
Andre arter er også introdusert til vannområdet. 
 
 


2.5 Fysiske inngrep 
 
Vannkraft 
Begnavassdraget er sterkt preget av vannkraftutbygging. Det er 20 reguleringsmagasin i 
vassdraget, herav 19 i vannområde Valdres, med et samlet volum på 894 mill.m3. Ved 
utløpet av Sperillen er det gjennomsnittlige årsavløpet 2760 mill.m3 (88 m3/s). Det er til 
sammen 11 kraftverk i vannområde Valdres med en samlet årlig energiproduksjon på ca. 
1400 GWh. I tillegg utnyttes reguleringene i Begnavassdraget i kraftverk nedstrøms Sperillen 
og Tyrifjorden, med en samlet årlig produksjon på ca. 1100 GWh. 
 
 
                                                 
3
 Rapport 4/05 Utviklingen av ørretbestanden i Begna elv etter utbyggingen av Eid kraftverk. Fylkesmannen i 


Oppland. 
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Vannkraftutbyggingen medfører at den økologiske tilstanden i store deler av 
hovedvassdraget er dårligere enn god. Det er særlig fisk og bunndyr som er skadet. I tillegg 
kan reguleringene medført ulemper for friluftsliv og fritidsfiske. Skader på fiske kompenseres 
ved utsettinger av fisk. 
 


 
Foto 3 Svein Erik Ski. Utløpet av Norsvinfjorden i Vangsmjøsi (012-517-L) 
 
 
 
Fremtidig veiutbygging 
Det er flere større vegprosjekter på gang i vannområdet. De er i ulike faser med tanke på 
planlegging og bygging.  E16 skal bygges om og utvides i Begnadalen fra Fønhus til Bjørgo 
og fra Fagernes til Hande. Hvor mye som blir gjort i denne planperioden etter vannforskriften 
er usikkert. Det vil i første rekke omfatte tiltak sør og nord for Bagn. Dette er større 
utbygginger med en omfattende anleggsdrift som vil kunne påvirke vannforekomstene i 
nærheten i anleggsperioden. I planlegging og gjennomføring blir det lagt vekt på å finne 
avbøtende tiltak og måter å gjennomføre anleggsarbeidet på som skjermer vannmiljøet i 
størst mulig grad. Men vi må regne med at denne type anleggsdrift vil ha noe negativ 
virkning på vannkvaliteten i perioder.  
 


2.6 Forurensning 


 
Norsk Institutt for Vannforskning har på oppdrag fra Fylkesmannen foretatt en beregning av 
næringssalttilførselen til Begnavassdraget. Beregningene er basert på tilgjengelig 
informasjon om jordsmonn, jordbruksarealer, avløpsløsninger, og eksisterende 
utslippstillatelser. Beregningsmodellen TEOTIL som er benyttet til beregningene benytter 
erfaringstall for hvor stor næringssalttilførsel ulike typer virksomheter og rensetiltak gir. 
Beregningene forutsetter at de ulike virksomheter foregår i tråd med gjeldende lover og 
tillatelser. 
 
Beregningene viser at vassdraget tilføres nær like mye fosfor fra menneskelig aktivitet som 
den naturlige tilførselen. De største kildene er fiskeoppdrett, jordbruksavrenning og 
kloakkavløp. Overvåkingsresultatene fra undersøkelsene i 2011 viser at nedre deler av 
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hovedvassdraget ligger og vipper mellom god og moderat tilstand etter kravene i 
vannforskriften. Ser vi dette sammen med beregningene i Figur 5 ser vi at det vil bli behov 
for å gjøre tiltak mot avrenning i vannområdet i årene som kommer. 
 


 
Figur 5 Teotilberegning over fosforavrenning til VO Valdres 
 
 
Jordbruk 
Husdyr og bruken av husdyrgjødsel antas å være en av de største påvirkningsfaktorene på 
landbrukssiden. All husdyrgjødsel bør nyttes i vekstsesongen, og helst tidlig i denne. En bør 
fra kommunens side reise spørsmål i forbindelse med revisjon av Regionalt Miljøprogram 
(RMP) om prøveordningen som noen distrikter har med tilskudd for miljøvennlig spredning av 
husdyrgjødsel, naturlig hører hjemme i RMP. Med slikt tilskudd for miljøvennlig spredning, 
hadde det kunnet lønne seg å investere i utstyr som kunne ha bidratt til en bedre utnyttelse 
av husdyrgjødsla for plantene, og en redusert risiko for avrenning. 
 
En annen påvirkningsfaktor antas å være rundballer og lagringen av disse. Problemet med 


avrenning er sannsynligvis mye 
mindre for rundballer enn for silo da 
en søker å tørke en del på graset 
før man rundballer det. Likevel bør 
ikke rundballer lagres slik at 
eventuell avrenning går direkte i 
vassdrag. 
 
Når det gjelder gjødselkjellere og 
pressaftlagre, så skal disse være 
tette.  
 
 


                        Foto 4. Landbruk i Valdres. Foto Svein Erik Ski 
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Jorderosjon som følge av høstpløying antas å kunne være et 
problem i visse områder. Kan henge sammen med kjøring og 
nedpløying av husdyrgjødsel på høsten. 
 
 
Skogbruk 


Ved større hogst ned mot vann og vassdrag kan vi få økt erosjon 
og næringssalttilførsel. . Jorderosjon fra skogsbruksarealer antas 
å ha en effekt på vassdragene i noen områder. Skogbruket har 
gjennomgått store endringer i driftsformer. Hvilke effekter dette gir på vannet i VO Valdres er 
mindre kjent. 
 
 
Avfall 
For VO Valdres er det fem områder som er klassifisert som forurenset grunn, derav tre 
nedlagte søppelfyllinger. Slike gamle fyllinger kan forurense over langt tid. 
 
Bilkirkegårder kan være et problem. 
 


 


Vann og avløp 


I vannområdet er en høy andel av husstandene tilknyttet separate avløpsanlegg. KOSTRA 
tall viser at for de aktuelle kommunene ligger andelen husstander med separat avløp i 
størrelsesorden 50 – 70 %. For hytter med avløp er andel med separat avløp sannsynligvis 
enda høyere. Tilsvarende høy andel har vannforsyning fra private brønner. Data for 
Valdresområdet (Valdres Kommunale Renovasjon - VKR sin slamdatabase) viser at ca. 75 
% av separate avløpsanlegg har slamavskiller, mens ca. 25 % er av type tett tank og 
gråvannstank. Sistnevnte anlegg er dominerende i hytteområder. Samlet sett har anleggene 
trolig vekslende kvalitet og kapasitet. Fosforavrenning fra separate avløpsanlegg har høy 
biotilgjengelighet, vanligvis satt til 75 – 90 %. 
 
Klimaendringene kan medføre ekstra utfordringer framover med fare for økt avrenning av 
næringsstoffer fra områder med separat avløp. Framføring av strøm til eksisterende 
hytteområder fører til oppgradering av hyttebebyggelse, som gir økt vannforbruk med økt 
fare for næringssaltavrenning Utfordringene med fremmedvann og håndtering av overvann 
på ledningsnettet vil også kunne øke. 
 
Vann- og avløpsplanene (VA planene) er kommunene sitt sentrale verktøy for å løse VA 
utfordringene på overordna nivå. Det er stor variasjon for de aktuelle kommunene med tanke 
på oppdaterte VA planer. De er vedtatt i perioden mellom 1992 til 2010 i de forskjellige 
kommunene. Særlig valdreskommunene har et stort etterslep når det gjelder oppdatering av 
VA planer. Oppdaterte VA planer vil også være viktig grunnlag for eventuelt interkommunalt 
samarbeide på VA området. 
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Fiskeoppdrett 
I Begnavassdraget i Valdres er det i dag 6 
landbaserte oppdrettsanlegg som produserer 
regnbueaure for rakfiskproduksjon. Disse har et 
samlet konsesjonsvolum på ca. 150 tonn pr år. 
Teoretiske beregninger viser at fiskeoppdrett står for 
ca. 1,3 tonn fosfor pr år, det vil si ca. 16 % av all 
fosfortilførsel til hovedvassdraget.  Fiskeoppdrett er 
trolig den største menneskeskapte kilden til fosfor i 
vassdraget. Det er nå ønske om en økt produksjon, 
oppdretterne ønsker blant annet en gjennomgang av 
konsesjonene for å se om de kan være 
utslippsbaserte istedenfor volumbasert. Det vil derfor 
være naturlig å se på hvilke muligheter som finnes for 
å ivareta en god produksjon av fisk samtidig som 
utslippet reduseres.  
 


 
 
Vei 
Veisalt opptar mange i vannområdet – de frykter at saltet skader vannmiljøet. I følge Statens 
Vegvesen så har alle vegstrekninger i Valdres såkalt vintervegstrategi. Det betyr at de kan 
være snø- og isdekte om vinteren. Det brukes sand som strømiddel. Salt skal primært brukes 
for å forhindre ishinne på bar veg i overgangsperioder med temperaturer rundt frysepunktet. 
Strekningen mellom Leira og Fagernes har en årsdøgntrafikk (ÅDT) på 7500 kjøretøy. Dette 
er den mest trafikkerte strekningen på E 16 gjennom Valdres. Rapportert bruk av salt de fire 
foregående vintersesonger viser at det i snitt er brukt ca. 2,8 tonn salt pr. km på E16. Statens 
vegvesen har kjørt et større prosjekt for å avklare effekter av salting. Ut fra kunnskapen de 
har om virkning av salt, så skal ikke slike saltmengder utgjøre noen fare for lokal 
vannkvalitet. Det er snakk om mange ganger større saltmengder kombinert med nærhet til 
innsjø/tjern, med begrenset størrelse og gjennomstrømning, før salt skal gi virkning på 
vannmiljøet. 
 
Vegtrafikken står for tilførsler av miljøgifter utover vegsalt (NaCl) til omgivelsene. Av 
tungmetaller er det særlig fokus på kobber, zink og nikkel. Av organiske miljøgifter er det 
særlig PAH-forbindelser som er aktuelle.  Utslipp av bly er blitt redusert vesentlig de senere 
år. Det er ikke gjort undersøkelser på slike tilførsler til vannforekomster i Valdres. 
Vegvesenet regner i dag med at det ikke er vesentlige problemer med miljøgifter ved ÅDT 
under 8500. I resipienter med enten stor vannmengde (innsjø) eller stor vannføring (elver) vil 
uttynningseffekten være betydelig.  
 


2.7 Langtransportert forurensning 


 
I et område i Hedalsfjell/Vassfaret er det skadevirkninger på grunn av sur nedbør. Den sure 
nedbøren skyldes langtransportert luftforurensing. Forsuringen av vassdragene har rammet 
fisk og en del arter av virvelløse ferskvannsorganismer.  
 
For å redusere surheten i nedbøren må utslippene av svovelgasser og nitrogengasser i 
Europa reduseres. Det har gjennom de siste 30 årene skjedd betydelige reduksjoner i 
utslippene, noe som har medført betydelige miljøforbedringer i vassdragene i Hedalsfjella og 
tilgrensende områder. Disse utslippsreduksjonene har imidlertid så langt ikke vært 
tilstrekkelig til at alle vannforekomstene i området kan friskmeldes.  
 


Foto 5 Fiskeoppdrett i Valdres. Kilde: Handes 
Rakaure 
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For å begrense skadevirkningene av den sure nedbøren har det vært gjennomført kalking av 
flere innsjøer i området. Dette er et tiltak som må opprettholdes inntil tilførselen av syre blir 
redusert nok til at vassdragene får levelig vannkvalitet uten kunstig tilsetting av kalk. Som en 
følge av at nedbøren er blitt mindre sur, har behovet for kalking avtatt. 
 
 


 
Figur 6 Viser at pH i innsjøer i Norge har gått opp siden 1990. 
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2.8 Påvirkninger over større områder og større belastningene som må 
utbedres 


 
Tabell 2 Belastninger med forslag til tiltak og ansvarlig myndighet 


Påvirkning Hvor Mulig tiltak og forventet 
effekt av tiltaket 


Ansvarlig 
sektor-
myndighet 


Positive 
ringvirkninger 


Jordbruk – 
gjødsel 


Tilgrensende til 
jordbruk 


Fokus på oppfølging av 
gjødselplan 
 
 


Kommune Gi mindre 
forurensing, kan 
spre gjødsla når 
det egner seg og 
ikke når kummen 
er full. 


Jordbruk - 
pressaft 


Tilgrensende til 
jordbruk 


Sikrere og bedre lagring 
av rundball med tanke 
på å unngå forurensing 


Kommune Gir mindre 
forurensing. 
Hindrer 
plastforsøpling når 
færre rundballer 
blir tatt av flom 


Jordbruk – 
erosjon 


Tilgrensende til 
jordbruk 


Åker i stubb, grasdekte 
vannveier, kantsoner 


Kommunen Mindre avrenning, 
mindre erosjon 


Skogbruk Der skogen 
driftes 


Kantsoner og 
planlegging av drift, 
oppretting av 
kjøreskader 


Kommune  Mindre avrenning, 
mindre erosjon 


Vannkraft Store deler av 
vannområdet 


Biotopforbedrende tiltak 
og (mer) 
minstevannføring, endra 
manøvrerings-
reglement, 
magasinfylling 


NVE, 
Fylkesmann, 
fylkes-
kommunen 


Bedre økologisk 
tilstand, men også 
bedra muligheter 
for friluftsliv. 
Estetiske 
ringvirkninger 


Andre fysiske 
inngrep 


Store deler av 
vannområdet 


Utbedring av 
vandringshindre knytta 
til vei  
Bekkeåpning 


Vegvesen, 
kommune, 
fylkes-
kommunen, 
Fylkesmannen 


Flere 
gytemuligheter for 
fisk, bedre fiske 


Flomforbygging  Biotopforbedrende tiltak NVE, 
Fylkesmann, 
fylkes-
kommune, 
kommune 


Flere 
gytemuligheter for 
fisk, bedre fiske. 
Estetikk 


Spredt avløp Store deler av 
vannområdet 


Kartlegging og 
overvåking, eventuelt 
opprydning  


Kommune Mindre 
næringssalt-
avrenning. Hindre 
bakterie-
forurensing 


Mindre, private 
renseanlegg 


Stort sett i 
hytteområder 


Kartlegging og 
overvåking, eventuelt 
opprydning 


Kommune Mindre 
næringssalt-
avrenning. Hindre 
bakterie-
forurensing 


Kommunalt 
avløp 


Tettsteder og i 
turistområder 


Overvåking og eventuell 
oppgradering av anlegg. 


Kommune, 
Fylkesmann 


Mindre 
næringssalt-
avrenning. Hindre 
bakterie-
forurensing 
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2.9 Kort omtale av igangsatte miljøtiltak  
 
 
Tabell 3 Oversikt over tiltak for vannmiljøet som pågår nå - lokalt og nasjonalt. 


Tiltak 
 


Hvor Ansvarlig 
sektor- 
myndighet/ 
lovhjemmel 


Ansvarlig for 
tiltaket 


Tiltak 
gjennomf
øres 
(årstall) 


Gjødsel-
planlegging for å 
få optimal 
næringsbalanse. 
Skjer på 
bakgrunn av 
jordprøver tatt i 
4-8 års sykluser 


Nasjonalt Kommunen Den enkelte 
gårdbruker 


Hele 
tiden 


Ny gjødselvare-
forskrift 


Vil gjelde hele 
Norge. 


Departementet 
har satt i gang 
arbeid med ny 
gjødselvare-
forskrift. Vil 
regulere 
bruken av 
husdyrgjødsel 
mer detaljert 
enn i dag. 


Kommunene 
er 
forurensings-
myndighet  


Varslet 
at den 
kommer 
på 
høring 
høsten 
2012 


Utsetting av fisk I regulerte 
vann som har 
krav om dette 


Fylkesmannen Regulanten Pågår 


Minstevannslipp  Regulerte 
vassdrag som 
har krav om 
minstevann 


NVE Regulanten Pågår 


Renseanlegg 
avløp 


 Kommunen Kommunen, 
utbygger 


Pågår 


Revegetering av 
erosjonssikringer 


 NVE  Grunneier Pågår 


Biotoptiltak  NVE, fylkes-
kommunen 


Problemeier, Pågår 


Fisketrapper  Fylkesmannen Regulant Pågår 
Kartlegging av 
vandringshindre 


Ved mistanke 
om uheldig 
kulvertløsning 
under riks- og 
fylkesveg 


Statens 
vegvesen 


Statens 
vegvesen 


2011 og 
etter 
behov  
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3 Brukerinteresser 
 
 


3.1 Bruker- og 
næringsinteresser i VO 
Valdres 


• Reiseliv og turisme 
• Oppdrettsfisk/rakfiskproduksjon 
• Skogbruk 
• Jordbruk 
• Kraftproduksjon 


 
• Friluftsliv 
• Fiske 
• Badevann 
• Flomsikring 
• Drikkevann 
• Avløp 
• Kulturlandskap 
• Vei/veiutbygging 


 
 
 


3.2 Målkonflikter 


 
Noen av brukerinteressene i et vassdrag kan komme i konflikt med hverandre. 
 


• Vannkraft – kan gjøre vannforekomstene til dårligere resipienter, redusere 
friluftsverdiene og fiske, gi dårligere biologisk mangfold 


• Fiskeoppdrett, landbruk, spredt- og kommunalt avløp bruker alle det samme 
vannet som resipient. Summen av avrenningen kan gir dårlig kvalitet på vannet, 
hvem skal da stramme inn på sitt utslipp. 


• Drikkevann kan bli forurenset av avrenning fra landbruk, vei, fiskeoppdrett og avløp. 
Overflatevann er dominerende råvannskilde for drikkevann. Grunnvann er et bedre 
alternativ fordi det er bedre beskyttet mot forurensning og annen ytre påvirkning.  
Arealplan er viktig virkemiddel for å sikre potensielle framtidige drikkevannskilder. 
Vannområdet er preget av at en høy andel av fastboende og hytter er tilknyttet 
separate avløpsanlegg av vekslende kvalitet med et tilsvarende høyt antall private 
brønner.  


 


Foto 6 Svein Erik Ski. Variert friluftsliv ved Vasetvatnet (012-


573-L) i Vestre Slidre. 
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4 Når vi miljømålene i 2021 
 
Overvåkingen som pågår viser at situasjonen ikke er ideell i mange vannforekomster, selv 
om den ikke er uopprettelig. Det fordres en innsats for å oppnå miljømålene i årene som 
kommer.  
 


4.1 Vannforekomster og områder det bør fokuseres spesielt på i det 
videre arbeidet 


 
Overvåkingen viser at tilstanden i hovedvassdraget er mindre bra etter standard miljømål satt 
av vannforskriften. Fremtidig undersøkelser vil vise hvor problemet kommer fra – om det 
ligger i selve hovedvassdraget alene eller om det også kommer næringssalter fra for 
eksempel hytteområdene utenom hoveddalføret. 
 
Utrede egne miljømål ut over standard mål 
I flere vann og vassdrag i vannområdet vil det være både nødvendig og ønskelig med 
strengere miljømål enn de minimumskravene vannforskriften setter. Det blir en viktig 
oppgave for vannområdet fremover å utrede hvor det skal være strengere mål og hva disse 
skal være. 
 
Fiskeoppdrett 
Oppland fylkeskommune jobber med fiskeoppdrett i Valdres for å se på løsninger og 
muligheter for nåværende og fremtidig drift. Arbeidet etter vannforskriften må følge dette 
arbeidet tett. 
 
Vannkraft 
Flere av reguleringskonsesjonene i Valdres kan allerede tas opp til revisjon eller vil bli åpent 
for det i løpet av planperioden. Vannområdet må komme inn i arbeidet med revisjonssaker 
der det er aktuelt slik at vi får et godt samarbeid og ikke jobber dobbelt. Vannområdet 
vurderer å lage en helhetlig plan for revisjonene i vannområdet. En slik helhetsvurdering vil 
ha betydning for hele vassdraget. Den bør ha påvirkning på hvordan NVE behandler 
revisjonssakene. 
 
Småkraftverk 
Det er et ønske fra vannområdet at det utarbeides en helhetlig plan for småkraftverk. En slik 
plan kan være lokal, regional eller nasjonal. Vannområdet kommer til å jobbe videre med 
dette. 
 
 


4.2 Hovedutfordringene og hvem er de viktigste problemeierne 


 
• Vannkraftsektoren: Vannkraftsektoren står for de fleste kandidatene til sterkt 


modifiserte vannforekomster i vannområdet og også for nedsatt tilstand i ordinære 
vannforekomster 
 


• Oppdrettere: Fiskeoppdrettsanleggene i VO Valdres bidrar til 
næringssaltavrenningen i vassdragene. Usikkert i hvilken grad – dette jobbes det 
med 
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• Kommunene: Avløpssektoren bidrar med næringssaltbelastning i vassdragene 


 
• Landbruket: Bidrar til partikkel- og næringssaltavrenning i vassdragene. 


 
 


4.3 Utviklingstrender som påvirker vannmiljøet 


• Ny gjødselvareforskrift kommer på høring høsten 2012 


• Miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel har vært et prøveprosjekt i deler av 
Telemark, Buskerud og Rogaland. Det skal diskuteres i jordbruksavtalen om det skal 
bli et nasjonalt tilskudd. 


• Økende utvikling av fritidsbebyggelse både når det gjelder antall og standard. 
Framføring av strøm til eksisterende hytteområder fører til oppgradering av 
hyttebebyggelse som gir økt vannforbruk med økt fare for næringssaltavrenning og 
derved økt behov for avløpsrensing. Standardheving på hyttene og endra 
bruksmønster. 


• Nedgang i tallet på fastboende og en endring i næringslivet. Særlig er mange 
turistbedrifter i fjellområdene nedlagt. 


• Nasjonal politikk om at produksjonen av fornybar kraft skal økes. Det er også 
signalisert økt satsing på små vannkraftverk. Dette kan medføre ny utbygging av 
vannkraft i vannområdet, og det ligger en stor utfordring i å styre slik utbygging mot 
de prosjekter som gir minst miljøskadelig produksjon. Det ligger også en utfordring i å 
se eventuell kraftutbygging mot kravene biomangfoldloven og vannforskriften setter 
for å nå/opprettholde god miljøtilstand i vannforekomster.  


• Endra manøvrering av regulerte vassdrag og mer effektkjøring for å møte behovene i 
et internasjonalt marked gir utfordringer for tilstanden i regulerte vassdrag. 


• Klimaendringene kan medføre ekstra utfordringer framover med fare for økt 
avrenning av næringsstoffer fra områder med separat avløp. Utfordringene med 
fremmedvann og håndtering av overvann på ledningsnettet vil også kunne øke.  
 


 
 


4.4 Manglende virkemidler som kan innvirke på at miljømålene ikke 
nås i 2021 


 
• Manglende kapasitet i kommunene til å følge opp tilsyn på landbruk, avløp med mer. 


Kompetansen finnes ofte, mens tid og økonomi ikke tillater bruk av virkemidler.  


• Økonomi til å gjennomføre overvåking/undersøkelser og til tiltak. Miljømål vil ofte ikke 
nås fordi det ikke finnes ressurser til å gjennomføre nødvendige tiltak. 


• Manglende og utdaterte VA-planer i kommunene 


• Manglende samordning mellom energiloven og kommunalt plansystem – fremføring 
av strøm til eksisterende hytteområder uavhengig av kommunale planer. 
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• Vannressurslovens gir adgang til å innkalle tiltak uten konsesjon til 


konsesjonsbehandling for å fastsette hensiktsmessige vilkår - § 66. Denne 
muligheten har så langt ikke blitt brukt, med argumentet at den tidligere ikke har blitt 
brukt, derfor bruker vi den ikke. Manglende evne og vilje til å bruke denne muligheten 
kan føre til at vannforekomster med dårlig tilstand på grunn av eldre 
vannkraftsinngrep ikke kan få moderne vilkår som setter krav til bedre miljøtilstand. 
Vannområdet har ikke tatt stilling til hvilke, om noen, regulerte vassdrag i VO Valdres 
bør vurderes etter denne paragrafen. 
 
 


 


4.5 Vurdering av kunnskapsgrunnlaget 


Det er en rimelig bra oversikt over tilstanden i de belastede deler av vassdraget og hva som 
er de viktigste påvirkningskildene. For å gjennomføre en god og detaljert tiltaksanalyse er det 
allikevel behov for mer omfattende undersøkelser på flere områder.  


Vi trenger mer kunnskap for å kunne vurdere ulike tiltak for å avbøte skadevirkninger av 
fysiske inngrep og tiltak for å begrense næringssalttilførselen i vassdraget. Et godt 
kunnskapsgrunnlag er nødvendig for å bedre tilstanden der den ikke er tilstrekkelig god i 
dag, og for å vurdere hvordan vassdragets resipientkapasitet best skal utnyttes i framtiden.  


Det er gjennomført beregning av næringssalttilførselen til vassdraget fra ulike sektorer ved 
bruk av TEOTIL-modellen i Figur 5. Denne gir imidlertid kun grove anslag for større 
vassdragsområder, og ikke konkret kunnskap om den faktiske belastning fra den enkelte 
virksomhet og hvordan denne belastningen eventuelt kan begrenses. 


Se forøvrig kapittel 1.5 
 


 


 


 
Foto 7 Svein Erik Ski. Slidrefjorden (012-516-L) og Slidreøyi. 
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5 Definisjoner 
 
Biotilgjengelighet for fosfor 
Angir i hvilken grad fosfor er direkte tilgjengelig for plantevekst. 
 
Karakterisering 
Karakterisering er en objektiv innsamling og registrering av data og karakteristika for å 
identifisere og gradere påvirkninger og miljøtilstand i en vannforekomst og innebærer å: 
1) avgrense i hensiktsmessige vannforekomster med ensartet vanntype og miljøtilstand, og 
2) fastsette kategori; elv, innsjø, kyst- og grunnvann, SMVF 
3) typifisering av vannforekomster med ensartet naturtilstand, 
4) fastsette vannkategori 
5) identifisering av påvirkninger (eksisterende og forventede ). 
 
Klassifisering 
Fastsette dagens miljøtilstand for en vannforekomst basert på overvåkingsdata. En 
vannforekomst plasseres i svært god-, god-, moderat-, dårlig- eller svært dårlig økologisk 
tilstand basert på kunnskap om økologiske forhold i naturlige vannforekomster og godt-, 
moderat-, dårlig- eller svært dårlig økologisk potensial for sterkt modifiserte vannforekomster.  
Tilstandsklassen relateres til naturtilstanden for den aktuelle vanntypen.  
 
Risikovurdering 
Med risikovurdering menes her en samlet vurdering av risikoen for at vannforekomsten ikke 
oppnår fastsatte miljømål innen gjeldende tidsfrister, eller risiko for en vesentlig forverring 
(fra en tilstandsklasse til en annen). Risikovurderingen baseres på tilgjengelige data fra 
karakterisering, tilstandsvurdering og økonomisk analyse av vannbruken framover.  
 
Påvirkning 
Kjente påvirkninger som vurderes å kunne påvirke miljøtilstanden i vannforekomsten.  Alle 
relevante påvirkninger som kan gi avvik fra natur-tilstanden skal registreres. 
 
Påvirkningsgrad 
En gradering av hvor stor konsekvens en påvirkning har på vannmiljøet (minst ett 
kvalitetselement). Dette graderes fra svært stor til uvesentlig.  En faglig vurdering av hvor 
stor betydning menneskeskapte påvirkninger har på vannforekomstene og således hvordan 
miljøtilstanden sannsynligvis er påvirket. Vurderingen baseres på tilgjengelige data, 
påvirkningsanalyse og vannforekomstens følsomhet. 
 
Vannforekomster 


- Elvevann: Primært rennende del av overflatevann i vassdrag, inkludert mindre 
innsjøer (<0,5 km2). 


- Grunnvann: Vann under jordens overflate i den mettede sonen i grunnen. 
- Innsjø: Større mengde overflatevann som ikke inkluderer rennende vann (elver). 


 
Vesentlig vannforvaltningsspørsmål 
Høringsdokument i planprosessen. Dokumentet inneholder oversikt over hovedutfordringer 
og hovedtema i arbeidet med forbedring av vannmiljøet i planperioden. Høringsdokumentet 
er en midtveishøring mellom planprogrammet og forslag til vannforvaltningsplan. 
 
Økologisk tilstand 
basert på tilstand for økologiske kvalitetselementer og er et uttrykk for tilstanden når det 
gjelder sammensetning og virkemåte for økosystemet i en forekomst av overflatevann. 
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6 Vedlegg 
Vedlegg og tabeller blir lagt ut på  
www.vannportalen.no/valdres 
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Innledning 
 
Utkast til utredning om gravplasser i Ringerike kommune var på ei begrensa høring i perioden 
17.10.12 – 05.11.12. Utredninga ble sendt til interne i Ringerike kommune, Ringerike 
kirkelige fellesråd, menighetsråd og ulike trossamfunn.  
 
Det kom 5 uttalelser til utredninga. Disse er oppsummert og kommentert i det etterfølgende. 
 


• Al Khidmat begravelsesbyrå 


• Filadelfia Hønefoss 


• Ringerike kirkelige fellesråd 


• Tunsberg bispedømmeråd  


• Den norske kirkes rådgiver i gravplassaker 
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Al Khidmat begravelsesbyrå, 01.11.12 


I Islam er det ikke forbudt med graver i dobbel dybde. Det er ikke mange som benytter seg av 
denne muligheten, men dette vil trolig endres jo sterkere røtter muslimer får i Norge. De har 
ikke denne tradisjonen fra sine land. Når man planlegger muslimske graver bør det tas høyde 
for graver i dobbel høyde.  
 
Rådmannens kommentar:  
Det er ikke tilrettelagt for gravlegging i dobbel dybde ved noen av gravplassene i Ringerike.  
Gravlegging i dobbel dybde medfører en del ulemper, og dersom muslimer ikke har spesielle 
tradisjoner/ønsker for dette er det ikke ønskelig å planlegge for dobbel gravlegging. 


Filadelfia Hønefoss, 05.11.12 


1. Filadelfia har ikke planer om å anlegge egen gravplass, og anser at gravferdsloven § 1 
ivaretar de forskjellige hensyn på en god måte.  


2. Filadelfia viser til vårt samfunns kristne verdiforankring, og ønsker at kommunen og 
fellesrådet benytter handlingsrommet som gjenstår til lokalt selvstyre til å understreke 
den kristne forankringen også i gravforvaltninga.  


3. Filadelfia mener videre utvikling av gravplasser i Ringerike bør være i tilknytning til 
kirkebygg, og betegnes som kirkegård. Dersom det oppstår kapasitets- og 
tomtemangel i tilknytning til kirkebygg, bør likevel nye gravplasser anlegges som 
kirkegård. Gjerne med enkle bygg, for eksempel mindre kapellbygg med kristen 
symbolikk, tilknytta kirkegården.  


4. Filadelfia har ingen anbefaling vedrørende kistebegravelse eller kremasjon. Dette er 
spørsmål som må være opp til den enkelte. Kommunen og kirkelig fellesråd bør være 
varsomme med å legge sterke insitamenter for det ene eller andre valget.  
Beslutningen om at urnelunden skal være livssynsnøytral kan underbygge en 
oppfatning at valg av kremasjon eller kistebegravelse er betinga av livssyn.  


5. En desentralisert struktur med utvidelser der det er behov synes å være en god løsning.  
6. En begrepsbruk som baserer seg på forståelsen Den norske kirke kontra øvrige tros- 


og livssynssamfunn er noe upresis. Det ville være mer presist å benytte begreper som 
"de kristne trossamfunnene" og "andre religioner og livssynssamfunn".  


 
Rådmannens kommentar:  


1. Tas til orientering.  
2. Det er et offentlig ansvar å sørge for at alle innbyggere i kommunen får en verdig 


gravplass. På de offentlige gravplassene har alle rett til å bli gravlagt, uansett tro eller 
livssyn. Ny faneparagrav i gravferdsloven tydeliggjør at gravlegging skal skje med 
respekt for den enkeltes religion eller livssyn.  


3. Utredninga legger opp til at et økt behov for gravplasser skal dekkes ved å utvide der 
det er behov. Ringerike kirkelige fellesråd har vedtatt at det bør opparbeides en 
livssynsnøytral gravplass. Se mer om dette nedenfor.  


4. Rådmannen er enig i at valg av kremasjon/kistebegravelse må være opp til den 
enkelte. Per i dag er det imidlertid dyrere å velge kremasjon enn kistebegravelse. 
Kremasjonsavgift ble innført i Ringerike i 1998, og etter dette har antallet 
kistebegravelser økt. Det koster om lag halvparten så mye å etablere ei ny urnegrav 
som ei ny kistegrav. Med bakgrunn i dette bør kremasjonsavgiften avskaffes.  


5. Tas til orientering.  
6. Begrepsbruken i utredninga er noe justert. 
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Ringerike kirkelige fellesråd (Rkif), 06.11.12 


Rkif behandla utredninga i møte 30.10.12, sak Rkif 79/2012:  
Ringerike kirkelige fellesråd har følgende kommentar til høringsrapporten Utredning om 


gravplasser i Ringerike kommune: Det bør opparbeides en livssynsnøytral gravplass på 


Ringerike. Ikke en sentralkirkegård, men en gravplass som ikke er lokalisert ved en kirke.  


 
Rådmannens kommentar:  
Etablering av en ny gravplass vil være svært kostbart. Det var bevilga kr 1,5 mill til den nye 
urnelunden ved Hønefoss krematorium. De totale kostnadene vil imidlertid bli om lag kr 1,9 
mill. Dette var et ferdig regulert areal eid av kommunen. Dersom det skal opprettes en helt ny 
gravplass må det gjøres en vurdering av alternative lokaliseringer, det må reguleres og 
erverves grunn. Dette er både tid- og kostnadskrevende. I den økonomiske situasjonen 
kommunen er i, er det ikke ønskelig å sette i gang en slik prosess. I tillegg vil det bli økte 
driftsutgifter med en ekstra gravplass i tillegg til dagens 11 kirkegårder.  


Tunsberg bispedømmeråd, 08.11.12 


1. Gravferdslovens bruk av begrepet gravplass har ikke konsekvenser for begrepet 
kirkegård i egennavn.  


2. Det er feil å skille mellom katolikker og kristne.  
3. Hvis det skal åpnes for forhøyet parti/heldekkende plantefelt, må det gis anledning for 


dette på alle andre graver i kommunen. Det er ikke noe krav om at det skal legges til 
rette for vaskeseremonier på gravplassen, dette kan skje andre steder. Vi anbefaler at 
teksten om gravferdsskikker bearbeides vesentlig og de nevnte punktene om vasking 
og plantefelt/forhøyning fjernes.  


4. Bispedømmerådet viser til uttalelse fra den nasjonale rådgiveren i gravplassaker og 
tiltrer vurderingene her. Se uttalelse nedenfor. Med overnevnte merknader og 
kommentarer stiller bispedømmerådet seg positive til utredninga som helhet.  


 
Rådmannens kommentar:  


1. Utredninga er gjennomgått med tanke på bruk av begrepene gravplass og kirkegård.  
2. Omtalen av kristne gravskikker er justert slik at mangfoldet kommer fram.  
3. I utredningas kapittel 5 under gravskikker er det gitt en kort omtale av gravskikker for 


ulike tro- og livssynsamfunn. Dette er ment som informasjon som kan brukes i det 
konkrete arbeidet med gravplassforvaltningen. Hvordan og i hvilken grad det skal 
tilrettelegges må vurderes nærmere.  


4. Uttalelse fra gravplassrådgiveren er kommentert nedenfor.  


Den norske kirkes rådgiver i gravplassaker, 06.11.12  


1. En bevaringsplan vil være verdifull både for å få oversikt over samla bevaringsverdi, 
og for å planlegge framtidig bruk. Det vil være viktig å ivareta helheten innenfor 
området som skal bevares. Gravminnene utgjør et av elementene, men overordna 
strukturer som gjerder, veier, vegetasjon og murer bør og inngå i planen.  


2. I tekstramma på side 6 er det tatt inn bestemmelser fra forskrift til gravferdsloven. § 4 
er imidlertid fra gravferdsloven. Kremasjonsandelen på landsbasis var i 2011 på 37 %, 
ikke 30 % slik det står på side 9. Tendensen de siste åra er en svak økning. I tabellen 
på side 16 er antall ledige urnegraver summert feil. Riktig tall skal være 931, ikke 
11049.  


 
Rådmannens kommentar:  


1. Betydningen av gjerder, veier, vegetasjon og murer er presisert i utredninga.  
2. Feilene er retta opp.  
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Tyrifjorden i mars 2012        Foto: Ole Hermann Hollerud 


 
Innledning/forord 
 
Vann er viktig for alle 
 
Et godt vannmiljø er viktig for alle organismer som lever i vann og i fuktige livsmiljøer langs 
vassdragene. Ikke minst er et godt vannmiljø viktig for å bevare attraktive bestander av fisk 
og vannfugl, samt livskraftige populasjoner av bunndyr, inkludert elvemusling.  
 
Vann fyller videre en rekke bruksfunksjoner og rekreasjonsbehov. Mange vannforekomster i 
Tyrifjorden vannområde er drikkevannskilde og vannkilde for primærnæring, og er mottaker 
av renset og urenset avløpsvann og andre forurensninger. Vassdraget er produksjonsgrunnlag 
for vannkraft. Mange av vannforekomstene er betydelige opplevelsesressurser, og det er mye 
interesse knyttet til hovedelva, Storelva, der det nå er et stort engasjement for å bruke elva i 
mange sammenhenger knyttet til bylivet i Hønefoss, i tillegg til den bruken som har vært ehr 
fra "historisk tid". Vassdragene er viktige arenaer for friluftsliv som fiske og bading.  
 
 
 
De biologiske prosessene, livet, er sterkt knyttet til vann i ulike former og opplevelser og 
funksjoner i samfunnet er generelt knyttet til mange hendelser der vannet er viktig. Livet kan 
også være truet av de kreftene som ligger i for mye vann og av mye vann i bevegelse, 
samfunnet kan "temme" vannet, lagre det og bruke det "når det passer". I det siste har vi følt 
at det er en endring, vi ser overskrifter som dette: ”Renner over på Vestlandet", "Allerede mer 
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regn enn på ett år", "Flomskader for 300 millioner”. Vann påvirker livet vårt på mange måter, 
vi er avhengig av nok vann, mens for mye på feil sted ikke er gunstig. Det virker som om 
denne endringen fører til at nye tilpasninger er nødvendig.  
 
Tar med noen eksempler på vannforbruk per produsert vare ("vannfotavtrykk", kilde 
Wikipedia), for å vise hvor mye vann "enkle" prosesser kan kreve:  


• En kopp kaffe - 140 liter 
• En kopp te - 30-40 liter 
• En kg oksekjøtt - 15500 liter 
• En kg kyllingkjøtt - 3900 liter 
• Et eple - 70 liter 
• En kg bygg (korn) - 1300 liter 
• Et egg- 200 liter 
• En liter melk 1000 liter 
• Et ark (A4) - 10 liter 
• Genser i bomull - 2700 literDenne oversikten over vannforbruk sier noe om hvor 


uendelig viktig vannet er knyttet til ulike produksjoner og aktiviteter. På avdelingen 
ble det regnet noe på dette "vannfotavtrykket" og det ble funnet noen sammenhenger 
som kanskje ikke helt stemmer overens, men det kan være en pekepinn på at 
vannforbruket og "vannavhengigheten" er betydelig. 


Det har vært en karakteriseringsprosess i vannområdet, der NIVA har vært engasjert av Fylkesmannen 
i Buskerud for å lede arbeidet med innsamling og systematisering av tilgjengelig kunnskap om de 
ulike vannforekomstene i fylket. Karakteriseringsprosessen kan beskrives slik: 


 
Alt vann – elver, innsjøer, grunnvann og kystnært vann – deles inn i passende geografiske enheter som 
kalles vannforekomster. En vannforekomst kan være en grunnvannreservoar, en innsjø som er større 
enn 0,5 km2, en elvestrekning, et system av elver eller et bekkefelt som har ganske like egenskaper. 
Inndelingen i vannforekomster gjøres for å lette og tydeliggjøre framtidig vannforvaltning. 
 


• Vanntypen til vannforekomsten bestemmes, basert på høyde over havet, kalsiuminnhold, 
størrelse, humusinnhold og turbiditet. Vanntypen bestemmer hva som vil være god økologisk 
tilstand for hver enkelt vannforekomst. Vanntype registreres i Vann-Nett1 


• Når vannforekomsten er inndelt og vanntype bestemt, skal det gjøres en påvirkningsanalyse. 
Det vil si at alle påvirkninger på vannforekomsten og effekten vurderes. Påvirkning kan f.eks 
være sur nedbør, fremmede arter, forurensning fra industri, spredt bosetting, landbruk, 
fiskeoppdrett, transport; alle menneskeskapte påvirkninger med negativ virkning registreres og 
vurderes. 


• Basert på tilgjengelige data skal hver vannforekomst rapporteres som: 
 I) risiko,  II) mulig risiko eller III) ingen risiko for å nå miljømålene innen 2021. 
Risikovurderingen når vi veit mest mulig om påvirkningen på vannforekomsten; dagens 
tilstand og vedtatt utvikling som kan påvirke vannet. Er det risiko for at vannforekomsten ikke 
vil ha god økologisk miljøtilstand eller bedre i 2021, må det planlegges tiltak som for å oppnå 
dette, eller søke og begrunne unntak fra miljømålene. Om det ikke er en slik risiko, er det bare 
nødvendig å påse at tilstanden ikke forringes. Resultatene fra karakteriseringen gir grunnlag 
for å prioritere og utvikle tiltaksprogrammer som inngår i forvaltningsplanene for 
vannområdet. 


 


                                                 
1 Vann-Nett finner du her: http://vann-nett.nve.no/saksbehandler  
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Klassifiseringen er gjort ut fra tilgjengelig kunnskap og er å anse som en bekrivelse av hva vi veit nå, 
og er et foreløpig resultat som utvikles videre. Grunnvannsproblematikk er ikke behandlet i denne 
omgangen. 
 
Struktur for Tyrifjord vannområde  
 
Vannmiljøarbeidet i Tyrifjorden vannområde ledes av en styringsgruppe, der ordfører i Hole, 
Per Berger er leder, og representant for Ringerike, Ole Johan Andersen, er nestleder. Øvrige 
deltakere i styringsgruppa er ordfører Terje Bråthen fra Modum kommune, Anders Strøm fra 
Lier og fylkespolitiker Dag Stenersen. Styringsgruppa hadde sitt første møte 21. mai 2012, 
men har ikke behandlet denne utgaven av "Vesentlige vannforvaltningsspørsmål for 
Tyrifjorden vannområde". Dette er planlagt å gjøre i løpet av høringen, på styringsgruppens 
møte høsten 2012. 
 
Oppdatert  8.3.2012 
Funksjon og rutiner Rolle Navn Kontaktdata 
Styringsgruppa i 
Tyrifjorden 
vannområde 
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Fysiske inngrep 
 


Hole kommune   
Lier kommune Jan Moen  
Modum kommune Morten Eken  
Ringerike kommune Astrid Ehrlinger (og 


Grethe Tollefsen?) 
 


Faggruppe 
Blågrønnbakterier 
 
 
 


Hole kommune  Endret fra faggr. Steinsfjorden til faggruppe 
blågrønnbakterier 


Ringerike kommune Grethe Tollefsen  
En fra Fylkesmannens 
miljøvernavdeling? 


  


 


Faggruppemedlemmene har  deltatt i karakteriseringsprosessene i sine egne kommuner, men 
har ennå ikke fungert som faggrupper (juni 2012). Karakteriseringsprosessen var omfattende 
med flere møter i de ulike kommunene, med og uten Norsk institutt for vannforskning 
(NIVA). NIVA gjennomførte karakteriseringsprosessen for Fylkesmannen i Buskerud. De 
foreløpige resultatene forelå i slutten av januar og legges inn i Vann-Nett, en prosess som ikke 
er helt ferdig ennå (medio juni 2012). Derfor er det fremdeles en del usikkerhet knyttet til de 
resultatene som utskrift fra Vann-Nett representerer. Arbeidet med Vann-nett er et stadig 
pågående arbeid som vil gjøre denne databasen mer og mer anvendelig i vannforvaltnings-
arbeidet. 
 
Det er avholdt et møte mellom vannregionen og vannområdet om de utfordringene som 
knytter seg til Steinsfjordens problematikk, for å rette mer oppmerksomhet mot dette 
sammensatte sakskomplekset (se eget kapittel om Steinsfjorden). 
 
Det er en omfattende verneprosess knyttet til Tyrifjordens store våtmarksområder. Grunnlaget 
for avgjørelser er sendt videre fra Fylkesmannen i Buskerud til Direktoratet for 
naturforvaltning for kort tid siden. Ringerike og Hole kommuner ønsker en mer lokal 
forvaltning av Steinsfjorden. Som en følge av dette er det satt i gang en kommunedelplan-
prosess, felles for de to kommunene. Målet er at denne planen skal være ferdig sommeren 
2013. Det er store medvirknings-prosesser her også, og det kan være rasjonelt å se arbeidet 
initiert av EU's vanndirektiv og disse lokale prosessene mest mulig i sammenheng. 
 
Denne rapporten er å anse som en foreløpig kunnskapsoppsummering om de vesentlige 
vannforvaltningsspørsmålene i Tyrifjorden vannområde, ved inngangen til høringsperioden 
som varer ett halvt år fra 1. juli 2012. 
 
Lenke til databasen Vann-Nett: http://www.vann-nett.no/saksbehandler/  
 
Lenke til Fylkesmannen i Buskerud sitt arbeid med Verneplanen for Tyrifjorden 
http://fylkesmannen.no/hoved.aspx?m=40866  
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En tydelig, men noe forenklet oversikt over karakteriseringen: 
 


 
 
 
Vi skal bevege oss fra det mindre gode til det bedre når det gjelder vannkvalitet knyttet til 
ulike parametere. Vannforskriften setter klare begrensninger på å bevege seg fra noe som er 
godt til en vannkvalitet som er mindre god enn utgangspunktet. 
 
Tilstanden Svært god er tilnærmet naturtilstand i den aktuelle vannforekomsten.
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1. Om vannområdet og vannforekomstene 


 


Mye av beskrivelsene i dette avsnittet er hentet fra Fylkesmannen i Buskerud sitt arbeid med 
Verneplanen for Tyrifjorden: Landskapet ved nordre del av Tyrifjorden er variert og har stor 
nasjonal verdi. Tyrifjorden-distriktet hører til ”Innsjø- og silurbygder på Østlandet” etter 
NIJOS inndeling av landskapsregioner i Norge (Puschmann 2005). 
Deler av de følgende beskrivelser er "sakset" fra arbeidene med Verneplanen for Tyrifjorden: 


Dersom en følger en rett linje på 10 km fra Ask nord for Tyrifjorden til Sundvollen ved 
Steinsfjorden beveger en seg gjennom flere hundre millioner år med berggrunnshistorie. I vest 
er det grunnfjell fra prekambrium (Kongsberg-Bamble-formasjonen).  


 
Vestsiden av Tyrifjorden med grunnfjell     Foto: Ole Hermann Hollerud 
 


I øst ender linja i downtonsk sandstein (Ringeriks-sandstein) fra underdevon. Mellom 
ytterpunktene er det mange spennende lagrekker med fossiler fra kambrosilur. Mange av 
fossilforekomstene er vernet som naturreservat eller naturminne.  
 
Lemostangen (Limovn = Kalkovn) og kalkberg ved Rytteraker er viktige områder for 
fossilførende lag og har internasjonal verdi. Tyrifjorden ligger under den marine grense, og 
rundt fjorden er det store marine avsetninger med leire og ravinedaler. I deltaområdene til 
Sogna og Storelva er det store elveavsetninger som har dannet gruntvannsområder. Begge 
deltaene utvikler seg stadig, ved at det tilføres nye løsmasser med elvevannet. Langs nedre del 
av Storelva er det flere gamle elveløp, og det er også flere strandvoller langs Nordre 
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Tyrifjorden. Øst for Storelva, på Røysehalvøya, øst for Sælabonn og langs hele vest- og 
nordsiden av Steinsfjorden finner vi et spesielt cuestalandskap. Cuesta er en asymmetrisk ås 
med en bratt og en slak side. Dette er typisk for kalkåsene i Hole, hvor lagene ligger på kant 
og heller østover. Dette gir en karakteristisk bratt vestside og en slak østside. Øyene i 
Tyrifjorden og Steinsfjorden er en del av dette landskapet. I øst ender cuestalandskapet mot 
Krokskogens lavaplatå. Østsiden av Steinsfjorden består av downtonsk sandstein.  
 
Ådalen med Begna hører til landskapsregionen ”Nedre dalbygder på Østlandet” etter NIJOS 
sin inndeling. Her er det elvenatur med store elveavsetninger og terrasser av morenemateriale. 
Landskapet har mange glasifluviale former som grytehull og grytehullsjøer, israndavsetninger 
og iskontakt-skråninger. De lavere deler av Ådalen ligger under den marine grense, og 
leirjordslettene mot Begna er preget av ravinedaler. 
 


Ved Tyrifjorden finnes mange varierte naturtyper knyttet til ferskvann og våtmarker. 
Naturtypene utgjør til sammen et helhetlig økologisk funksjons-område for våtmarksfugler og 
annet plante- og dyreliv. Våtmarkene som inngår i verneforslag for Tyrifjorden 
våtmarkssystem omfatter Nordfjorden, Storelva med tilhørende kroksjøer, indre deler av 
Sælabonn, Storøysund, deler av Steinsfjorden med Steinsvika, sørvestre del av Tyrifjorden 
med Bergsjø, en rekke hekkeholmer i Steinsfjorden, Tyrifjorden og Holsfjorden, Hovsenga 
ved Randselva, Begna i Ådalen, Væleren og Solbergtjern vest for Tyristrand. 
 
De naturgitte forholdene bygger på en interessant berggrunnsgeologi med næringsrike 
bergarter og interessante formasjoner. Naturverdiene i våtmarkssystemet dannes også av store 
kvartærgeologiske avsetninger, med blant annet et meandrerende parti av Storelva med 
kroksjøer på elvesletta ned mot Tyrifjorden, og store deltaområder i Nordfjorden. 
 
Våtmarkssystemet består av grunne våtmarker ned til ti meters dyp og inneholder sårbare og 
sjeldne naturtyper som deltaområder, mudderbanker, meandrerende elveparti med kroksjøer 
og flomdammer, viker, evjer og tjern, rike kulturlandskapssjøer, gråorheggeskog, rik 
sumpskog og rikmyr, og naturlige rasmarker langs eroderende elver. I tillegg finnes 
vassdragsnære parti med eldre lauvskog og barskog som er hekkeområde for hullrugere som 
kvinand og laksand. Det finnes også kulturpregede naturtyper som beitemark og hagemark. 
Mange fuktige strand- og sumpareal var tidligere åpne som følge av beite og slått, men er i 
dag gjengrodd med krattskog. 
 
Våtmarkssystemet er et viktig hekkeområde. De store, grunne og vegetasjonsrike 
våtmarksområdene i Tyrifjorden er viktige raste- og næringsområder for mange 
våtmarksfugler under vår- og høsttrekket, og gir mange muligheter for fuglene til å finne 
næring under varierende vannstand og isforhold. Det fører til at ulike deler av området brukes 
under ulike forhold.  
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Grunn vik i Tyrifjorden, Sælabonn      Foto: Ole Hermann Hollerud 
 
Tyrifjorden er oppvekstområde for to stammer av storørret. Den ene stammen gyter i 
Randselva og den andre gyter i utløpet av Tyrifjorden ved Vikersund. Steinsfjorden er landets 
og en av Europas viktigste oppvekstområder for edelkreps, som er rødlistet som sterkt truet 
art.  
 
Fra leksikonet Wikipedia: 
 
I Tyrifjorden finnes ørret, røye, sik, krøkle, brasme, karuss, ørekyt, abbor, gjedde, tre-pigget 


stingsild og ni-pigget stingsild, ål og elveniøye. Dessuten er bekkerøye og regnbueørret 


etablert som et resultat av fiskeoppdrett og utsetting. I tillegg kommer edelkreps. 


 


Rundt Tyrifjorden er fuglelivet rikt. Averøya og Karlsrudtangen er særlig viktig for vadefugl 


på trekk. Ved lav vannstand blir en flere hundre meter bred sand- og muddersone blottlagt 


ved Karlsrudtangen, en akkumulasjonsstrand som delvis har frodig vegetasjon. Dette er en 


viktig beiteplass for våtmarksfugler, særlig vadere. Strandengene og akkumulasjonssonen 


utnyttes av arter som enkeltbekkasin, trane, gråhegre, kortnebbgås, vipe, storspove, sandlo, 


dverglo og gluttsnipe. I gruntvannsområdene beiter sangsvane, knoppsvane og gressender 


som stokkand, krikkand, brunnakke og stjertand. Dykkender (bl.a. kvinand, toppand, bergand, 


havelle og sjøorre) og fiskender (laksand og siland) og storlom utnytter de dypere 


vannområdene. I tillegg har fiskeørn regelmessig næringssøk i området. I tillegg finnes en 


rekke spetter, meiser og sangere. 


 


Se også rapport 501 fra NINA, som har gode beskrivelser av fiskearter i Tyrifjorden, særlig 
om de to ørretstammene i Tyrifjorden (lenke bakerst, i oversikt over lenker) 
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Tyrifjorden ligger sentralt på Østlandet med flere tettsteder og tre kommunesentre i direkte 
tilknytning til våtmarkssystemet. Vassdragene er sentrale i landskapsbildet. Viktige 
hovedveger omkranser Tyrifjorden, og jernbanen følger vestsiden av innsjøen. Tyrifjorden er 
svært viktig for friluftsliv og rekreasjon og benyttes til bading, båtliv, fiske og 
naturopplevelse av fastboende og tilreisende. Det tas vann fra fjorden til drikkevannforsyning 
til store tettsteder, blant annet Asker og Bærum vannverk og et vannverk i Lier henter vann i 
Holsfjorden, Hole og Modum henter råvann til drikkevannsforsyning fra Tyrifjordens midtre 
og sydlige områder. 


 
Holsfjorden sett fra Bønsnes       Foto: Ole Hermann Hollerud 


 
og til jordbruksvanning. Væleren er drikkevannskilde for tettstedet Tyristrand. Tyrifjorden, 
Begna, Randselva, Væleren og Bergsjø er alle regulert for kraftproduksjon.  Tyrifjorden, 
Begna, Randselva, Sogna og Storelva er resipient for renseanlegg i tilknytning til tettstedene i 
vannområdet. Det er flere store bedrifter med renseanlegg i distriktet som bruker elvene som 
resipient, og renseanlegget på Jevnaker har sitt utslipp innenfor grensen til Tyrifjorden 
vannområde.  
 
I tidligere tider var Tyrifjorden og Begna  
viktige som transportårer, både for 
persontransport og for tømmerfløting. Bildet 
viser taubåten Greven, som har kommet tilbake 
til Tyrifjorden og nå ligger i Vikersund. Greven 
gikk med tømmerslep over Tyrifjorden i mange 
år.  
 
   
 
De viktigste våtmarkene ved Tyrifjorden foreslås vernet etter naturmangfoldloven for å 
bevare de viktigste naturtypene og de viktigste økologiske områdene. Disse våtmarkene utgjør 
til sammen et helhetlig og funksjonelt system som inneholder et nettverk av leveområder for 
våtmarksfugler gjennom hele året. Nettverket av foreslåtte verneområder omtales som 
Tyrifjorden våtmarkssystem.  
 
Det er foreslått at av kommunestyrene i Ringerike og Hole at Steinsfjorden får et vern etter 
Plan og bygningsloven, for å få et mer lokalt forvaltningsregime (se vedlagte planprogram fra 
de to kommunene) 
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Storelva ved Busund, hovedtilførselen til Tyrifjorden     Foto Ole Hermann Hollerud 


 
 
 
 
Tyrifjorden ligger ca to mil vest for Oslo, er Norges 5. største innsjø, sammen med Steinsfjorden har 
innsjøsystemet en samlet overflate på 135 km2. Tyrifjorden er en dyp innsjø med største dyp på 295 m, 
og et middeldyp på 114 m, og har et nedbørfelt på 9808 km2. Av dette har Steinsfjorden et lokalt 
nedbørfelt på 63,7 km2 og et vannareal på 13,9 km2, mens største dyp er på 24 m og middeldyp er på 
10,2 m.  
 
Av Tyrifjordens totale nedbørfelt ligger 8253 km2 i Valdres og Randsfjorden vannområder 
 
Området er, som en følge av nærheten til store tettsteder, påvirket av store befolkningsgrupper (Oslo, 
Asker og Bærum, Drammen og Hønefoss), og preget av mye menneskelig aktivitet. I området er det et 
nær et par tusen hytter, flere hoteller, campingplasser og et forholdsvis aktivt båtliv, særlig i 
Steinsfjorden. Det drives både fritidsfiske og næringsfiske i innsjøen, og edelkreps er en særegen og 
svært viktig art.  
 
Innsjøen brukes som resipient for flere renseanlegg og avløp fra spredt bebyggelse, industri og 
jordbruk. Det mest forurensede vannet fra renseanleggene beveger seg i hovedsak langs vestbredden 
av innsjøen og påvirker Holsfjorden i svært liten grad. Når vannet fra Storelva er kommet til utløpet 
ved Vikersund, er bakterieinnholdet betydelig redusert. 
 
 
På 1950-tallet og utover ble nedbørfeltet på 9808 km2 kraftig gjennomregulert, knyttet til utvikling av 
produksjon av elektrisk kraft. Som en følge av at områdene ovenfor Hønefoss er regulert til 
kraftproduksjon, har de store vannstandsendringene som preget Tyrifjorden tidligere, (siste 10.000 år 
etter istida) blitt betydelig redusert, noe som vil påvirke vannutskiftingen i Steinsfjorden i stor grad. 
Tilførsel fra det lokale nedbørfeltet er forholdsvis liten. (eget kapittel om denne innsjødelen), og 
innsjødelen har en plassering som en "blindtarm" i innsjøsystemet, og den har i grunnen en funksjon 
som "fangdam" for næring i det lokale nedbørfeltet. 
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Vannstandsendringer i Tyrifjorden, knyttet til vårflom/"fjellflommen", er beregnet, ved å se på høyeste 
og laveste vannstandsregistrering knyttet til "fjellflommen" hvert år i de ulike periodene. Se rødmerket 
linje i den grafiske framstillingen over og i tabellen  under, perioden 1910 til  1940, for perioden 1968 
til 1991, merket blått både i den grafiske framstillingen og i tabellen under, og (utenfor den grafisk 
framstillingen) for perioden 1990 til 1995. En ser at det er en tydelig trend mot en mindre vannstands-
endringen i Tyrifjorden knyttet til "fjellflommen". Dette har fått betydning for vannutskiftingen i 
Steinsfjorden. Dette er basert på måleresultater fra Skjærdalen målepunkt på Tyristrand.  
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Tidlig på 1980-tallet ble utfordringene beskrevet i Tyrifjordundersøkelsen 1978 – 81: 
1. Eutrofiering 
2. Bakteriologiske problemer ved drikkevannsuttak 
3. Høyt kvikksølvinnhold i fisk 


 
Denne tiden var det fiskeoppdrett i innsjøen, lite avløpsrensing, stort kvikksølvutslipp knyttet til 
treforedling, økende avrenning fra landbruk, ved redusert grasdyrking og økt korndyrking og en 
betydelig bakkeplanering i leirjordsområdene under marin grense. 
 
Strøm (1932) gjorden en grundig limnologisk undersøkelse av Steinsfjorden og Tyrifjorden, og i 
ettertid har mange gjort grundige arbeider i Tyrifjorden og nedbørfeltet, beskrevet blant annet i 
Tyrifjordundersøkelsen (red. Dag Berge 1978-1981), og etter dette er det foretatt en mengde 
undersøkelser, slik at Tyrifjordsystemet er meget godt undersøkt og dokumentert.  Det er behov for en 
systematisering av all tilgjengelig kunnskap, ut fra en helhetsvurdering. Det er ønskelig at bildet av 
dette store og sammensatte innsjøsystemet kan bli mer oversiktlig for de som skal ta avgjørelser og 
forvalte dette framover. 
 
 
 
 
 
 


Oppsummering av situasjonen. Karakteriseringsprosessen og innlegging i Vann-
nett. 


Generelt:  


Gjennom  Tyrifjorden vannområde transporteres det store vannmengder fra andre 
vannområder, Hallingdalselva drenerer hele Hallingdal vannområde, og går over til å 
hete Snarumselva etter utløpet av Krøderfjorden, vannet er så vidt innom Tyrifjorden 
vannområde fra Krødsherad til Gravfoss. De store vannmengdene fra Valdres og 
Randsfjorden vannområder er viktige påvirkning på vannkvaliteten i dette 
vannområdet, og transporteres gjennom Tyrifjorden hovedsakelig langs vestsida av 
innsjøen. Dette vannet virker i mindre grad direkte inn på Holsfjorden og 
Steinsfjorden, bortsett ved betydelige vannstandsendringer. Det kan være en viss 
påvirkning på vannkvaliteten  i Holsfjorden, som følge av de indre bølgene som kan 
oppstå i etterkant av stabile langvarige vindsituasjoner. Strømningsmønsteret for 
Tyrifjorden er beskrevet i strømningskart i Tyrifjordundersøkelsen 1978-81, der også 
beskrivelsen av at termoklinen kan ha en tydelig helling (Eks: fra 5 meter ved 
Nakkerud på vestsiden av innsjøen til 40 meter ved Sylling, ved en stabil 
nordavindssituasjon, da det ble målt høsten 1979). Spredningsmønsteret for bakterier  
(kart i Tyrifjordrapporten) kan brukes til en beskrivelse av strømningsmønsteret i 
innsjøen.  Det er tydelig at hovedvannmassene beveger seg langs vestsiden,  fra 
utløpet fra Storelva til utløpet fra Tyrifjorden gjennom Vikerfossen ved Vikersund. 


Det er blitt rettet opp noen uklarheter i grensene mellom vannområder. Noe oppretting 
i et bekkefelt på grensa mot Hallingdal i Krødsherad kommune er gjort. Øyangen 
(012-604-L) i Buskerud og bekkefeltet rundt innsjøen (012-1690-R) drenerer til 
Randsfjorden, men innsjøen og deler av bekkefeltet var i Vann-Nett lagt innafor VO 
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Tyrifjorden, og et bekkefelt (012-2-R) lå både i VO Drammenselva og VO 
Tyrifjorden. Dette ble berørt i karakteriseringsprosessen og rettes opp etter hvert som 
innlegging i  Vann-Nett utvikler seg, og i kontakt med de andre vannområdene vi 
grenser mot.  


Innleggingen i Vann-Nett er ennå ikke helt ferdig i Tyrifjorden vannområde, men 
prosessen er godt i gang. Frist for ferdigstillelse for Fylkesmannen i Buskerud når det 
gjelder innlegging av foreløpige data er satt til 1. juli, mens fristen for levering av 
dette dokumentet er 22. juni. Ut over dette vil innlegging i Vann-Nett være en 
kontinuerlig forbedringsprosess, slik at dette vil bli et svært godt verktøy for 
vannforvaltning. 


 


Jordbruksdrift fører til økt avrenning av næringsstoffer og jord, sammenlignet med 
skog og utmark. Jord, skog og myr dekker et stort areal i det lokale nedbørsfeltet til 
Tyrifjorden, og Ringerike er en av de største skogbrukskommunene i Norge. Uansett 
bruk av disse arealene vil det være en naturlig avrenning.  
 
Avrenningen av jord og næringsstoffer bidrar til å redusere kvaliteten på den dyrka 
jorda. Jordpartikler og næringsstoffer som tapes til vassdraget bidrar i sin tur til å 
endre de akvatiske økosystemene blant annet ved tilslamming av bunnarealer og økt 
algevekst (eutrofiering). I Tyrifjorden vannområde har dette hatt størst betydning 
knyttet til forvaltning av Steinsfjorden, og det er av den grunn bygd mange 
fangdammer her. 
 
For å motvirke erosjon fra jordbruksområdene har det blitt iverksatt mange tiltak. 
Arealer som blir pløyd om høsten er mest erosjonsutsatte, ettersom jorda da ligger 
mindre beskyttet for erosjon ved regn og snøsmelting. Redusert pløying om høsten og 
redusert fosforgjødsling har derfor vært et virkemiddel som har vist god effekt.  
 
Til tross for de iverksatte tiltakene er avrenning av næringsstoffer og partikler fortsatt 
en utfordring for forvaltningen av vassdraget.  
 
 
Redusert jordarbeiding innebærer at høstpløying utelates og at det for eksempel 
utføres minimal jordarbeiding også før såing. Dette  kan redusere tap av jord og 
næringsstoffer.  Jordtype, dreneringsgrad og vekster med vil være bestemmende for 
hvilke former for jordarbeiding som bør benyttes. Det finnes både jordtypekart og 
erosjonsklassekart laget av Norsk institutt for skog og landskap (tidl. NIJOS)  
 
Det er grunn til å anta at landbrukets bidrag er noe redusert etter dette, bl.a. som følge 
av obligatorisk krav om gjødselplanlegging og gjennomføring av ulike 
erosjonsreduserende tiltak. Det er imidlertid mange områder med planert leire, som er 
sårbare i forhold til næringsavrenning og partikkeltransport. 
 
Jordas fosforstatus har stor betydning for risikoen for fosfortap. Overskudd av tilført 
fosfor bindes i stor grad til jordpartiklene, slik at fosfor akkumuleres i jorda når det 
gjødsles med mer fosfor enn det som tas ut med avlinga. Tilførsel av slam (med sterkt 







 


15 
 


bundet fosfor) og husdyrgjødsel kan øke fosforinnholdet i jorda. Det forventes at 
lavere fosfornorm i gjødselplanleggingen i dag vil føre til mindre total tilførsel av 
fosfor til vassdrag fra jordbruket, men dette er en prosess som tar meget lang tid. 
Erosjonstapet er naturligvis størst ved store nedbørmengder, og et våtere klima kan 
forsterke problemet.  
 
 
Det vil være behov for å oppgradere grøftesystemene i jordbrukslandskapet. Mye av 
det eksisterende grøftesystemet begynner å bli gammelt og også trolig 
underdimensjonert sett i forhold til klima-utviklingen.  En utvikling i landbruket mot 
at en større andel jord leides ut, og en økt andel jordbruksentreprenører gjør mer av 
arbeidet, kan være en ulempe i denne sammenheng, ved at investeringsvilligheten og 
de langsiktige miljøvurderingene kan være mindre framtredende. Graveskader rundt 
kummer og ledningsnett, utglidninger og små ras kan antas å øke ved våtere klima.  
Redusert gjødsling, avskjæringsgrøfter, steinsetting av grøfteutløp, vegetasjonssoner 
rundt nedløpskummer og grasdekte vannveier er tiltak som allerede delvis er igangsatt. 
Etablering av fangdammer er et eksempel på ytterligere tiltak som kan ha positiv 
effekt ift. redusert vassdragspåvirkning fra små nedbørfelt der partikkeltransporten er 
stor.  
 
Gjennom økt vannmiljøfokus i Regionale Miljøprogram (RMP), spesielle miljøtiltak i 
jordbruket (SMIL) og Miljøplaner i landbruket vil det trolig utvikles ytterligere 
virkemidler for redusert landbruksforurensning. Flommer er et problem for jordbruket, 
og det antas at flomhyppigheten kan øke i fremtida. Dette vil kunne gi grunnlag for 
større tap av jord og næringsstoffer.  
 
Avrenning fra landbruk omfatter også avrenning fra skog til vassdrag som bieffekt av 
skogbruk. Et grovt anslag i fagrapport fra NIVA (1995) antyder at nitrogen-
avrenningen fra produktiv skog øker med mellom 5 og 20 prosent ved flatehogst. Og 
tilsvarende 2 til 6 prosent mht. fosfor med maksimalnivåer vår og høst. I flere 
rapporter og artikler i fagpressen fremkommer det dessuten opplysninger om at 
kraftige endringer i skog for eksempel ved sluttavvirkning og særlig kjøreskader kan 
gi noe økt avrenning av tungmetaller til vassdrag. 
 
Det er antatt at disse forholdene kan være relevante for enkelte bekkefelt. Skogbruket 
berører imidlertid kun en marginal andel av nedbørsfeltet hvert år, og skogaktiviteten 
flytter hele tiden rundt. Ut i fra dette er det lite sannsynlig at dette har vesentlig 
betydning på vannkvaliteten i vassdraget, kanskje med unntak av noen mindre bekker 
over korte strekninger før fortynning skjer. Når det gjelder påvirkning av økologiske 
forhold i vann søkes dette ivaretatt gjennom gjensetting av kantsoner ved hogst mot 
vassdrag.  
  
Lier kommune:  


En mer gjennomtenkt inndeling av bekkefeltene i databasen Vann-Nett, vil ut fra 
framtidig vannforvaltning vil være gunstig. Det har kommet forslag om utskilling av 
den meget viktige drikkevannskilden Holsfjorden som egen vannforekomst. 
Vannkvalitet her er bedre enn i resten av Tyrifjorden, men det bekymring knyttet til 
økende fargetall. Framtidig forvaltning av denne innsjødelen vil være knyttet til 
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fortsatt å kunne være drikkevannsressurs for meget store befolkningsgrupper2. Det er 
imidlertid noen uenigheter rundt dette, og det er tatt kontakt med NVE om en 
vurdering av om denne inndelingen av innsjøen Tyrifjorden vil være det mest 
gunstige.  


I Lier er det noen utfordringer knyttet til spredt avløp, landbruk, noe grønnsakdyrking, 
foringsdyr og sau og avrenning fra tettbebyggelse i den delen av Lier som tilhører 
Tyrifjorden vannområde. Svangsbekken er næringsrik og bakteriepåvirket, og har 
nærhet til drikkevannskilden Holsfjorden. Bekkefelt Holsfjorden vest har noe spredt 
avløp og noe landbruk/skogbruk, dette gjelder også Holsfjorden bekkefelt øst. For 
begge bekkefeltene er sannsynligvis overvåkning av vannkvaliteten riktig tiltak 
framover, for å skaffe god oversikt over tilstanden og mulige påvirkninger knyttet til 
drikkevannsinntaket for Asker og Bærum vannverk ved Toverud. Det er også grunn til 
å se på om E16 og denne vegens utvikling framover vil ha ugunstig påvirkning på 
Holsfjorden, f.eks som følge av uhell ved transport av farlig gods og salting. I juni 
2012 var det et lite uhell knyttet til transport av olje. Ved utbedring av tunellen vil det 
legges inn et sikkerhetsbasseng som vil kunne ta imot avrenning fra et vogntog, 
dersom det skulle skje et uhell inne i tunellen. Mulighetene for slike uhell er stadig 
tilstede, også utenfor tuneller, og bør tas med i vurderingen av sikkerheten for denne 
drikkevannskilden. 


En utbygging/endring av renseanlegget i Lier er under planlegging der avløpet til 
renseanlegg fra områder innenfor Tyrifjorden vannområde i framtida vil bruke 
Lierelva som resipient. Ønsket om å ta vare på den gode drikkevannskvaliteten på 
vannet i Holsfjorden er viktig for disse vurderingene. 


Det er tatt vannprøver i disse områdene i flere år, se vedlegg. 


 


 


 


Modum kommune:  


Bekkefeltet Tyrifjorden vest, slik det var definert i Vann-Nett ved oppstarten av 
prosessen, hang sammen fra Geithus i Modum kommune og hele vegen opp til 
Heierendammen i Sogna i Ringerike kommune. Framtidig forvaltning kan gjøre det 
fornuftig å skille ved Henåa, der elva Henåa defineres som hovedstren, og Henåa 
bekkefeltet kan slås sammen til en vannforekomst, mens Åsterudtjernet og bekken ned 
til Henåa (i Ringerike kommune) skilles ut som egen vannforekomst pga 
gruvepåvirkning. NIVA har jobbet med gruvepåvirkning i dette området i lang tid, og 


                                                 
2 Asker og  Bærum vannverk henter vann i Holsfjorden nå og  for  Oslo vurderes en framtidig forsyning fra 
Holsfjorden og med de befolkningskonsentrasjonene som er i området, er det mulig med økt behov også ut over 
dette. 
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det finnes god dokumentasjon av denne påvirkninga i flere rapporter.  Bekkefelt 
Skuterudåsen har tydelig gruvepåvirkning, og inneholder arsen. Dette skilles ut som 
egen vannforekomst for å ikke påvirke vurderingen for andre deler av bekkesystemet. 
Det er fra Fylkesmannen i Buskerud bevilget noen midler for å følge opp med 
vannprøver for å fastsette arsen-påvirkningen. 


Bekker på Modum påvirkes mye av landbruk og spredt bosetting, med avløpsrensing 
av noe ulik kvalitet. Tilsynet for små avløp er i gang med kartlegging og forslag til 
løsninger på Øst-Modum. 


Generelt for bekker på Øst-Modum er at de er naturlig sure øverst, påvirkes av sur 
nedbør og forsurende prosesser i nedbørfeltet, bufres gjennom et kalklag som ligger på 
ca 400 m.o.h og går over ei smal stripe med jordbruk og litt spredt avløp før det renner 
ut i Tyrifjorden. Bekker ved skibakkene brukes som vannkilde til snøproduksjon.  


Tyrifjorden, utløp ved Vikersund       Foto: Ole Hermann Hollerud 


I Modum anbefales det å sette skillet for Holsfjorden ved Dignestangen, da dette er et 
naturlig skille i landskapet og i bekkefeltene.  


Snarumselva er påvirket av regulering fra 1950-tallet, dette har påvirket 
artssammensetningen, og vannforekomsten bør vurderes som kandidat til SMVF, da 
deler av elva er tørrlagt i lange perioder. 


Et generelt tiltak i Modum vil være å øke overvåkningen av bekkefeltene. Noen 
bekker nær Vikersund har sammensatte utfordringer og gode tiltak vil være nødvendig 
for å bedre situasjonen. Modum kommune arbeider med disse utfordringene. 


Det planlegges gjennomføring av utbedringer i Vikerfossen, som kan gjøre 
reguleringen enklere. Dette kan være en mulighet til å se på om det kan gjøres tiltak 
her som kan bedre vannutskifting i Steinsfjorden, ved å øke og senke vannstanden i 
Tyrifjorden ut fra både økologiske og økonomiske sammenhenger knyttet til 
regulering og kraftproduksjon. Det har vært kontakt mellom Tyrifjorden vannområde 
og NVE om saken, etter et møte mellom EB kraftproduksjon AS og medlemmer av 
styringsgruppa 31. mai 2012. Det var et ønske om å se på  muligheter for økt 
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vannutskifting i Steinsfjorden som følge av mulig endret reguleringsregime for 
Tyrifjorden. Det var enighet om å jobbe videre med å avklare denne muligheten, og i 
samarbeid med NVE bør en se på om det kan være mulige gunstige synergier mellom 
kraftproduksjonen og økologi i Tyrifjorden / Steinsfjordbassenget.  


Det har vært en langvarig prosess i Modum rundt et sammensatt sakskompleks, der 
kraftprodusenter, handelsnæring, boligbyggere, fiske og oppdrettsinteresser, NVE og 
Modum kommune har vært involvert. Det er skrevet en rapport av NINA, se lenke 
bak3.  


Det er også planer om utfylling/oppfylling av et betydelig område sør for rådhuset i 
Vikersund for å utvikle Vikersund sentrum. 


 


 


Ringerike kommune:  
 
Det virker fornuftig å endre inndeling av bekkefelter på vestsida av Tyrifjorden (se 
Modum). Fra Henåa til Karlsrudtangen, ved Sognas utløp er det mye samme 
egenskaper på bekkene og kulturlandskapet knyttet til leirbakken ned mot Tyrifjordens 
vestside. Området preges av skog, landbruk og spredt avløp, bortsett fra tettstedene, 
der det er renseanlegg for avløp fra den tetteste delen av bebyggelsen, med Tyrifjorden 
som resipient. Jernbanen går langs hele vestsiden, og virker som et ferdselshinder 
mellom den øvre og nedre delen av landskapet, og R35, som har økende trafikk, går 
også langs vestsiden av Tyrifjorden. For Ringerike blir det viktig å rydde opp i spredt 
avløp, og også få en avklaring på hvordan landbruket påvirker næringstilførselen til 
vassdragene, samtidig som en vurderer hvor en får best mulig effekt av tiltakene som 
settes inn, knyttet til denne stofftransporten. I Ringerike kommune er det i dag tre 
fangdammer for å stoppe næringstransport fra landbruket i Steinsfjordens nedbørfelt. 
Disse følges opp av det felles Landbrukskontoret for Ringerike og Hole. Det er planer 
om å måle løst fosfor inn og ut av fangdammene, for å se på effekten på dette. 
Steinsfjorden er forholdsvis sårbar for algetilgjengelig fosfor. Målinger settes i gang 
sommeren 2012 på noen utvalgte dammer, og det er også interessant å se på hvor mye 
løst fosfor som slipper gjennom KUR-anleggene (naturbaserte renseparker med 
skjellsand- eller leca-filter) i Steinsfjordens nedbørfelt. (gjelder både Hole og 
Ringerike kommuner) 
 
I karakteriseringsprosessen ble det fra Ringerike kommune lagt vekt på at en inndeling 
av bekkefelter og vannforekomster bør kobles sammen med de forvaltningsområdene 
kommunen har skissert for deres arbeid med avløpsrensing og spredt avløp. Dette vil 


                                                 
3 Se lenke til Rapport 501 fra NINA, om "Vikersund sjøfront i Tyrifjorden", som omhandler tiltakene og en 
gjennomgang av sammenhenger knyttet til Modum kommunes planer i Tyrifjordens utløp. 
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tydeliggjøre og rasjonalisere den framtidige forvaltingen av vannforekomstene i 
kommunen, og legges inn i Vann-Nett i den prosessen som FMBU nå gjennomfører 
med innlegging av data. 
 
Sogna, fra Karlsrudtangen til Sokna sees under ett; landbruk, spredt bosetting og 
veiproblematikk preger dette området. Det kan være naturlig å sette et skille i 
bekkefeltene ovenfor Sokna. Områdene mot Brekkebygda og Strømsoddbygda er 
forholdsvis lite påvirka av menneskelig aktivitet, det er noe skogsdrift, jordbruk og litt 
spredt bosetting, og kan behandles forholdsvis likt. Deler av området kan endre seg 
noe som resultat av utbygging av ny RV 7. Ringerike kommune har stilt krav om at 
vannkvaliteten i området overvåkes av Vegvesenet og at tiltak gjøres når det er 
nødvendig. Sur nedbør angis som påvirkningskilde for store områder med tynt 
jorddekke med lite bufferevne. 
 
Skogområdet Holleia har en del gruvepåvirkning fra 1600/1900-tallet. Væleren er 
drikkevannskilde for  Tyristrand vannverk. Det har vært et prøveprogram på bl.a 
tungmetaller for deler av gruvepåvirkningen i regi av Direktoratet for 
mineralforvaltning. Sammendraget for rapporten fra Ertelien gruver konkluderer med 
at Åsterudtjernet ved Ertelien gruver i dag er fisketom og at "med dagens transport (av 


vann i nedbørfeltet-min kommentar) er nikkelinnhold i denne velten tilstrekkelig for 
90 år, mens koppertransporten kan fortsette i flere hundre år". Det er også gjort 
undersøkelser i tilknytning til Langdalstjern og Væleren bekkefelt, og vi begynner å få 
inn rapporter om dette. En mulige tungmetall-påvirkningen i bekkefeltet opp mot 
Langdalen gruver kan det være ønskelig å undersøke nøyere, dersom vi ikke finner 
svar i de tilgjengelige rapportene om dette. 


 
 
Treforedlingsindustrien i vassdragene ovenfor Hønefoss har sluppet mye kvikksølv og 
fiber i elvene tidligere, og det er dype kvikksølvholdige sedimentlag ved Storelvas 
utløp i Tyrifjorden. Sedimentboreprøve for endel år siden viste mye kvikksølv som 
etter hvert er dekket av nye sedimentlag og forseglet under tykke lag med betydelig 
mindre kvikksølv, og det er besluttet å la dette ligge. Det er sannsynlig at det er noe 
tilsvarende problematikk ved utløpet av Skjærdalselva. NIVA gjorde en 
resipientundersøkelse for Norske Skog Follum og Huhtamaki Norway AS. Denne 
rapporten sier bl. a. at; I følge vurdering av begroingsalger (PIT-indeksen) har alle 


stasjoner svært god økologisk tilstand i henhold til vanndirektivet. Ellers var det noen 
utfordringer i deler av elvene og noen lokale små eutrofieringseffekter. Det er store 
endringer på gang, ved nedlegging av papirproduksjonen og overtakelse av Follum av 
nye eiere, og det har vært noen tilløp til endring også ved Huhtamaki. Det er 
nødvendig med en oppfølging her i forhold til hva utviklingen vil bli, og også hvordan 
renseanlegg og avrenning fra de store asfalterte overflatene. Det rapporteres om en 
opprydding i området, og flytting av store, sterkt omdannede barkmasser til den gamle 
industritomta til impregneringsverket på Hen, nord for Hønefoss, men at dette 
sannsynligvis ikke vil påvirke vannkvaliteten i Begnavassdraget. 
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For Tyrifjorden beskrives den økologiske tilstanden som  god, og fosfor og klorofyll a  
som lavere enn tidligere målinger, i denne rapporten.  
 
Det er store veganlegg innen Ringerike kommune, som i hovedsak vil påvirke Sogna. 
Det er en betydelig nitrogen-avrenning i disse anleggsområdene, som følge av nitrogen 
i sprengstoffet. 
 
 
 
 
 
Hole kommune:  
For Hole ser det ut til å være fornuftig at skillet mellom Holsfjorden og resten av 
Tyrifjorden kan gå fra sørspissen av Frognøya og østover til Øverby. Ved Øverby er 
det et naturlig skille i bekkefeltene i åsen, og i nærheten av Frognøya blir dyprenna 
grunnere mot vestsiden innsjøen. Det er noe spredt avløp som bør saneres ut fra 
forvaltning av denne viktige drikkevannsforekomsten. E16-påvirkning bør undersøkes 
og vurderes nøyere. Vegvesenet utvikler overvåkningsprogrammer der de undersøker 
effekter av vegsalting (og mulig meromiksis, knyttet til saltholdig bunnvann) og 
trafikkens tungmetall-påvirkning på vannforekomster, og dessuten avrennings-
problematikk knyttet til vegtuneller (også berørt under Lier kommune).  
 
Landbruk og spredt avløp preger mye av vannforekomstene i Hole. Hole kommune er 
en svært viktig landbrukskommune, samtidig som den har et uvanlig høyt vannareal 
innafor kommunene grenser. 


 
Aktiv grønnsaksdyrking på Røyse     Foto Ole Hermann Hollerud 


 
Flere bekkefelter på Røysehalvøya er knyttet til grønnsak/salat-produksjon. Disse 
områdene bør overvåkes nøyere framover, slik at påvirkningen på vannmiljøet blir 
kjent, og de riktige tiltakene settes inn for å holde tilbake og begrense næringstilførsel 
til Tyrifjorden. Det er innledet en dialog mellom produsenter og offentlige 
myndigheter om gode løsninger knyttet til overvåking av tilstanden i disse områdene 
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og en framtidig tilbakeholdelse / rensing av næringsstoffer fra aktuelle nedbørfelter. 
Det er satt i gang en utvidet prøvetaking sommeren 2012.  
 
Det er planer om å starte opp med en mer intensiv grønnsaksdrift også på deler av 
Steinsletta, med avrenning til Seltebekken. Det er grunn til å være oppmerksom på 
dette, da det er Steinsfjorden som er mottaker av det næringstilsiget som slipper 
gjennom fangdammene i Seltebekken. I Hole kommune er det 7 fangdammer i 
Steinsfjordens nedbørfelt. 
 
 
Felles for Ringerike/Hole knyttet til Steinsfjorden: 
 
Den avgrensede innsjødelen Steinsfjorden, felles for Ringerike og Hole, har hatt 
utfordringer når det gjelder vannmiljø og vannkvalitet over lang tid. Utfordringer 
knyttet til vannkvalitet bl.a knyttet til en betydelig redusert vannutskifting fra 1950-
tallet som følge av  økt regulering i vassdragene som leder vann til Tyrifjorden, stor 
oppsamling av næringstilførsel fra nedbørfeltet, som følge av at denne avsnørte 
innsjødelen  fungerer nærmest som en fangdam, med sedimentasjon av næringsrike 
partikler og næring løst i vann. Dette har ført til stor algeoppblomstring og innslag av 
blågrønnbakterier i perioder, noen giftproduserende. Innvandring av vasspest i 
Tyrifjorden førte til at den etablerte store kolonier der forholdene var svært gunstige 
for planta. I en del av de grunne områdene i Tyrifjorden, særlig sørover mot Vikersund 
og i Steinsfjorden fikk denne plant stor utbredelse. Mest oppmerksomhet fikk 
vasspesten i Steinsfjorden og preget området som den dominerende plantearten fra 
1980. Dette førte bl.a  til at edelkrepsen,  en rødlistet art, fikk noe dårligere 
betingelser, og planta har sannsynligvis hatt stor påvirkning på stoffomsetningen og 
livet i innsjøen. Steinsfjorden er en av de viktigste edelkrepslokalitetene i Norge (og 
verden), og ivaretakelse av denne rødliste-arten er svært viktig for forvaltningen av 
dette innsjøsystemet.  
 
De lave nitrogenverdiene som er målt i Steinsfjorden er nokså underlig i et så sterkt 
jordbrukspåvirket område, men kan ha noe sammenheng med grunnvannstilsiget fra 
Krokskogen. Det er i en NIVA-rapport (Rapport LNR 3964-99), basert på 
observasjoner i 1998, beskrevet masseoppblomstring av jernbakterier i 
grunnvannsutsrømningsområder: "En erfaring som hittil har fått beskjeden 
oppmerksomhet er indikasjonene – bl.a. masseutvikling av jernbakterien Leptothrix 
echinata – på betydelige grunnvannstilstrømming i deler av Steinsfjorden. Dette 
påvirker vannkvaliteten i bunn-nære vannsjikt, når det gjelder f.eks. 
jernforbindelser. Betydningen av grunnvannet for Steinsfjordens stoffskifte blir en 
viktig limnologisk problemstilling framover".  Dette har i liten grad blitt hensyntatt, 
men for den videre forvaltningen av Steinsfjorden kan dette bli viktig av flere grunner, 
og det ser ut til at denne grunnvannspåvirkningen kanskje kan ha sammenheng med 
det forholdsvis lave nitrogeninnholdet i Steinsfjordvannet (lavere nitrogen-innhold enn 
i Tyrifjordens hovedvannmasser utenfor Steinsfjorden). 
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Det er mange hytter rundt Steinsfjorden, og det er planer om opprydding i avløp, etter 
at det er flere hytter med innlagt vann. Det kan være av betydning at Steinsfjorden 
ikke brukes som resipient for det rensede avløpsvannet. Det algetilgjengelige fosforet i 
det rensede avløpsvannet påvirker denne sårbare innsjødelen i negativ retning. Det er 
gjort mye med ulike lokale renseanlegg i Steinsfjordens nedbørfelt; KUR 
(kloakkrensing uten rør) og det er bygd mange fangdammer i jordbruksområder i 
nedbørfeltet. Vannområdet har bedt Fylkesmannen om midler til å kontrollere 
algetilgjengelig fosfor inn og ut av fangdammene og KUR-anleggene, for å få sikrere 
viten om funksjonen til disse anleggene.  
 
Etter alle de tiltakene som er gjennomført i det lokale nedbørfeltet, bl.a tilknytning av 
mange avløp til det kommunale renseanlegget, er det registrert en bedring av 
vannkvalitet. Det er noen utfordringer knyttet til blågrønnbakterier og den 
giftproduksjon som skjer. Nye utfordringer er knyttet til fiskearten mort, som påvirker 
økologien i fjorden i en uheldig retning. Den forrykker balansen mellom dyreplankton 
og planteplankton, ved at den beiter ned dyreplanktonet. Det rapporteres om en sterk 
økning av mort-bestanden.  
 
Det er gitt tilsagn om 50.000 kroner til kunnskapsinnhenting knyttet til 
giftproduserende blågrønnbakterier og mulig akkumulering av gift i kreps og matfisk, 
fra Bfk, og tilsagn om 60.000 kroner av skjønnsmidlene fra FMBU, til 
kunnskapssystematisering for Steinsfjorden, fra Regionrådet for Ringeriksregionen ble 
innstilt, men er i ettertid trukket tilbake. Vannområdet har vært i kontakt med flere 
utdanningsinstitusjoner for å få til en masteroppgave der en går gjennom hva som 
finnes av rapporter og litteratur om Tyrifjorden/Steinsfjorden de siste 80 åra og 
systematisere dette mest mulig oversiktlig, men det er ikke inngått noen avtale ennå, 
og etter at skjønnsmidlene er trukket tilbake, er det litt uvisst med finansieringen. 
 
Aksjon Steinsfjorden har i lang tid ledet arbeidet med en bedring av Steinsfjordens 
vannkvalitet, og vær bindeleddet mellom fagfolk, folk i forvaltningen og det politiske 
nivået i de to kommunene. De siste årene har utvalget vært lite i aktivitet, men det har 
kommet klare signaler om en ønsket revitalisering. Det var ønske om at det ble tatt tak 
i de nye utfordringene i området, bl. a knyttet til hytteavløp og løsninger her, og det 
ville være naturlig at Aksjon Steinsfjorden også blir styringsgruppe for arbeidet med 
Kommunedelplanen for Steinsfjorden og Kroksund. Dette er fremmet som forslag i 
kommunestyrene i Ringerike og Hole gjennom planprogram-behandlingen. 
Utfordringene knyttet til innsjøen angår begge kommuner.  
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Damluken ved Vikersund som er med på å regulere vannstrømmen gjennom Vikerfossen  
Foto: Ole Hermann Hollerud 


 
Ringerike og Hole kommuner arbeider med å kartlegge utslippssituasjonen rundt 
innsjøen og vil komme med forslag til løsninger for kloakksanering i det lokale 
nedbørfeltet til Steinsfjorden. Det er av stor betydning at det næringsrike, men rensede 
vannet som slipper gjennom slike småanlegg ikke bruker Steinsfjorden som resipient, 
men at kloakk fra de tette hytteområdene rundt Steinsfjorden aller helst ledes til det 
kommunale renseanlegget, og på denne måten ikke får en gjødseleffekt i denne grunne 
og lett påvirkelige innsjøen   
 
Noen temaer knyttet til forvaltningen av Steinsfjorden:   


• Overvåkingsprogram for blågrønnbakterienes giftproduksjon knyttet til  
giftakkumulasjon i matfisk og kreps er under planlegging. Det er ønskelig å 
finne viktige sammenhenger.  


• Problematikk knyttet til fremmede arter ( bl.a vasspest, mort, suter).   
• Problematikk knyttet til vannutskifting i innsjøen og tilbakeholdelse av næring 


i nedbørfeltet. Det bør også sees på vannkraftreguleringens påvirkning.  
• Kloakksanering i hyttefelter rundt Steinsfjorden arbeides det med nå. Det er 


noen uklarheter knyttet til hvilken løsning som bør velges, det er stor vilje til 
opprydding. En avklaring fra Hole og Ringerike kommuner om deltakelse vil 
være gunstig for å få til en robust, framtidsretta løsning (Ringerike og Hole bør 
sees i sammenheng for å få mest robuste løsninger der Steinsfjorden ikke 
brukes som resipient, men avløp fra hyttene bør helst føres inn i kommunale 
avløpsanlegg. Det har vært en tilsvarende vellykket kloakksanering fra hytter 
og boliger bl.a på Hvaler der dette pumpes til Fredrikstad. Det er opprettet 
kontakt med ett av firmaene som har gjennomført dette,  kan kanskje brukes 
som veiledning i prosessen med kloakksaneringen.  
 


• Steinsfjorden er svært følsom for økt tilførsel av biotilgjengelig fosfor. Det er 
generelt stor skepsis til å lage mange små renseanlegg som slipper mer eller 
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mindre renset vann inn i Steinsfjorden, små-anlegg fungerer ofte ikke optimalt 
på hytteavløp over tid. Det er for ujamn belastning for å få god rensing, da 
denne ujamne næringstilgang fører til at anlegget ikke fungerer optimalt over 
tid. Ved å lage en kommunal løsning der avløpet pumpes til renseanlegget, vil 
en fjerne denne svært algetilgjengelige næringstilførselen fra Steinsfjordens 
nedbørfelt og dette ledes til den store vannstrømmen i Storelva, vann fra 
Randsfjorden og Valdres. Tyrifjord-systemet er mer robust til å ta i mot 
næringstilførsler her. Gode trykkavløpssystemer er med hell brukt i andre 
kompliserte hytteavløpsløsninger. 


 
• Skaffe en bedre oversikt over hvordan KUR og fangdammer fungerer når det 


gjelder tilbakeholdelse av næringsstoffer. 
 
Det skal utvikles en kommunedelplan i fellesskap for Hole og Ringerike for å ta vare 
på de kvalitetene som er knyttet til denne delen av innsjøsystemet, og sikre en lokal 
styring ut fra Plan- og bygningsloven. Det har vært et ønske om en lokal, mest mulig 
helhetlig forvaltning, som en konsekvens av de verneforslagene som er utarbeidet for 
Tyrifjorden våtmarkssystem med bakgrunn i Naturmangfoldsloven og Norges 
ratifisering av Ramsarkonvensjonen. (Se vedlegg, lenke til Fylkesmannens side om 
Verneforlaget for Tyrifjorden) Aksjon Steinsfjorden kommer til å bli styringsgruppe 
for denne kommunedelplanen og har startet sitt arbeid med dette i slutten av juni 2012. 
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Fra Vann-Nett: 


Tyrifjorden  
Areal: 1806 km2 


Registrerte vannforekomster  
 


 
 
Elver 60 3070.26 km 
Innsjøer 32 162.01 km2 
Grunnvann 11 72.17 km2 
Kystvann 0 


 
Brakkvann 0 


 
Totalt  103   


 
 


 
Tyrifjorden 
Røyse og Frognøya sett fra Tyristrand     Foto: Ole Hermann Hollerud 


 
 
 
 
Om kunnskapsgrunnlaget 
Tyrifjorden er meget godt undersøkt fra 1930. En sentral oppgave vil bli å sammenfatte og 
systematisere denne enorme kunnskapsmengden som er arkivert ulike steder, for å kunne 
trekke mest mulig sikre konklusjoner for framtidig forvaltning. Den viktige rollen som 
Tyrifjorden har og vil få når det er snakk om sikkerhet for drikkevannsforsyning, er tydelig. 
Om en ser på kartet og legger en merke til hvor sentralt plassert Holsfjorden er i forhold til 
meget store befolkningssentra. En kan tenke seg at dette vannet vil bli viktig for Oslo, Asker, 
Bærum, Drammen, og det nye "bysystemet", "Buskerudbyen", som er under utvikling. Disse 
framtidsvisjonene vil legge sterke føringer på forvaltningen i vannområdet og vil forsterke 
behovet for en systematisert kunnskap, for å kunne ta de riktige beslutningene for framtidig 
vannforvaltning. 
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Ut i fra arbeidet med karakteriseringen av vannforekomstene er oversikten bedret når det 
gjelder eksisterende kunnskap. Det må imidlertid understrekes at det er hull og mangler i 
kunnskapsgrunnlaget. Det er viktig å få fylt på med så mye kunnskap som mulig før den 
endelige forvaltningsplanen for vannområdet skal være ferdig. Kunnskap om 
vannforekomstene er avgjørende for at klassifiseringen av vannforekomstene blir så riktig 
som mulig og etter hvert legges inn i Vann-Nett. Dette er viktig for å kunne avgjøre hvor 
tiltak skal og bør settes inn, og ikke minst for å finne fram til hvilke tiltak som gir best effekt 
til lavest kostnad. 
 
Gjennom arbeidet med karakterisering og vesentlige vannforvaltningsspørsmål har vi en 
bedre oversikt over hva som kan prioriteres for å nå Vannforskriftens miljømål i 2021. 
Nedenstående opplisting er ikke noen endelig fasit, men lister  opp en del forslag til tiltak vi 
på nåværende stadium i planarbeidet mener er fornuftige å prioritere. Endelig tiltaksanalyse 
vil bli utarbeidet for vannområdet mot slutten av planperioden. 
  
o Kunnskapsoppdatering, opplisting som vil bli komplettert i løpet av høringsrunden 


 
1 Generell overvåking 


� Vannkjemi og økologiske parameter i vannforekomster med usikker status 
� Utbredelse og bestandsdata for fiskearter og edelkreps 
� Kartfeste forekomster av rødlistearter  


 
2 Videreføre igangsatte tiltak 


� Fortsette kalking av innsjøer i regi av fylkesmannen i Buskerud 
� Videreføre, systematisere  og forsterke resipientovervåkingen i hele 


vannområdet 
� Fortsette den særlige overvåkningen av Steinsfjorden, særlig med tanke på 


blågrønnbakterieproblematikken og utvikling for mort 
 
3 Erosjonsforebygging 


� Kartfeste bekker som egner seg for etablering av fangdammer, grasdekte 
vannveier, kantsoner mv. Etablere noen fangdammer  


� Kartfeste flomutsatte arealer  
� ha god oppmerksomhet på områder med stor erosjonsrisiko 


 
4 Problemkartlegging 


� Avdekke årsaker til manglende reproduksjon for elvemusling 
� Undersøke effekter av restutslipp fra avløpsanlegg i små resipienter og 


resipienter med liten vannutskifting 
� Iverksette/fortsette rutinemessig resipientovervåking i tilkn. til offentlige 


avløpsanlegg 
� Oppfølging av KUR-anlegg og fangdammer mhp algetilgjengelig fosfor 
� Kartlegge utbredelse av uønskede arter og virkning av dette.  
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� Overvåking mht. miljøgifter i vannforekomster med mistanke om 
miljøproblemer, eks. utslipp fra industri, gruvevirksomhet, avfallsfyllinger 
o.l. 


 
o Forvaltningsmessige tiltak 


 
� Implementere vannmiljø sterkere i miljøplaner og tilskuddsforvaltning i 


landbruket 
� Forvaltning av Holsfjorden og områdene rundt, også vegsystemer, for å 


sikre framtidig drikkevannsforsyning 
� Gjøre tiltak som fører til at Steinsfjorden sikres god økologisk tilstand 
� Innføre BAT-prinsippet (beste tilgjengelige teknologi) ved oppgradering av 


anlegg og nyanlegg på avløpsområdet 
� Innskjerpe krav til dokumentasjon mht. effekter på vannmiljø i 


kommunenes rolle som plan- og forvaltningsmyndighet 
� Økt innsats fra kommunene mht. kartlegging, tilstandskontroll og utbedring 


av spredte avløpsløsninger fra bolig- og fritidsbebyggelse. 
� Vannforskriften må prege forvaltningen i stor grad 
� Kunnskapssystematisering, få oversikt over rapporter og litteratur om VO 


Tyrifjorden og gjennom det medvirke til god vannforvaltning 
 


 
o Informasjonstiltak 


� Sette vannmiljø på dagsorden for lokalpolitikere, kommunen som 
tjenesteprodusent og innbyggere, herunder skoler. 


� Kampanjer for ikke-spredning av uønskede arter 
� Utarbeide fiskeartskart 
� Informere om Vannforskriften og hvordan dette vil virke   


 
o Øvrige tiltak i planperioden 


� Tilstandskontroll og oppgradering av hydrotekniske anlegg 
(klimatilpasning) 


� Sette av varierte kantsoner som skjøttes langs vann og vassdrag 
� Systematisering av vannprøvetakingen 
� Skjøtselsplaner for de foreslått vernede våtmarksområdene i Tyrifjorden 


utarbeides og innarbeides i forvaltningen 
� Utvikling og innarbeiding av kommunedelplanen for Steinsfjorden og 


Kroksund 
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Kart over Tyrifjorden vannområde 


 


 


 
Rød linje beskriver grensa for Tyrifjorden vannområde. De største vannmengdene kommer inn i vannområdet ved 
dammen ved utløpet av Sperillen, utløpet av Randsfjorden, utløpet av Krøderfjorden, og ved Gravfoss beveger vannet seg 
over i neste vannområde. Ellers følger grensa vannskillet rundt vannområdet. 
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2. Om påvirkningene – årsak, omfang og effekt 
Data er tatt ut av Vann-Nett i løpet 24. og 25. juni 2012. Det gir ikke et fullgodt bilde, men det er så 
langt dette arbeidet er kommet. Det vil kompletteres i løpet av det halve året som høringen varer (og 
også etterpå), og vil framstå som et bedre verktøy etter hvert. Tyrifjorden vannområde er interessert i 
at mange engasjerer seg og gjør oversikten mest mulig fullstendig og mest mulig i samsvar med 
virkeligheten 
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Tyrifjorden   (24.06.2012) 


   Vannforekomst-ID Navn Kommune Risiko Økologisk tilstand


012-2554-R Aklangen bekkefelt Ringerike Ingen risiko God 


012-2697-R Bekkefelt Kilemoen Ringerike Mulig risiko Moderat 


012-411-R Bekker på Røyse Hole Risiko Moderat 


012-4966-L Bergsjø Modum Ingen risiko God 


012-7371-L Bergsjø Ringerike Ingen risiko Moderat 


012-2022-R Bergsjø bekkefelt Ringerike Ingen risiko God 


012-2020-R Bergsjøelva Ringerike Ingen risiko God 


012-2030-R Bergsjøelva bekkefelt Ringerike Ingen risiko God 


012-2617-R Bergsjøen bekkefelt øst Modum Mulig risiko Moderat 


012-2640-R Breidvatnet bekkefelt Ringerike Ingen risiko God 


012-7358-L Breidvatnet bekkefelt Ringerike Mulig risiko God 


012-2690-R Buvasselvi Flå Mulig risiko God 


012-2693-R Buvasselvi og Frisvasselvi bekkefelt Ringerike Mulig risiko God 


012-7241-L Buvatnet Flå Mulig risiko Moderat 


012-2684-R Buvatnet bekkefelt  Flå Mulig risiko God 


012-5095-L Damtjern Ringerike Mulig risiko Moderat 


012-2654-R Damtjern bekkefelt Ringerike Mulig risiko God 


012-2400-R Drammenselva fra Bergsjø til Gravfoss  Modum Risiko Moderat 


012-2623-R Dyrbakkelva Modum Mulig risiko Moderat 


012-2624-R Dyrbakkelva bekkefelt Modum Mulig risiko Moderat 


012-1950-R Eidselva Ringerike Ingen risiko God 


012-2034-R Eidselva bekkefelt Ringerike Ingen risiko God 


012-2662-R Fjellelva/Setreelva  Ringerike Mulig risiko God 


012-2664-R Fjellelva/Setreelva bekkefelt Ringerike Mulig risiko God 


012-2681-R Fjellelvi Sør-Aurdal Mulig risiko God 


012-2695-R Fjellelvi bekkefelt  Sør-Aurdal Mulig risiko God 


012-2541-R Flåbekken  Ringerike Mulig risiko God 


012-2545-R Flåbekken bekkefelt Ringerike Mulig risiko God 


012-2692-R Frisvasselva Ringerike Mulig risiko God 


012-7261-L Frisvatnet Ringerike Mulig risiko Moderat 


012-2677-R Frisvatnet bekkefelt  Ringerike Mulig risiko God 


012-46-G Gampedalen Lier Ingen risiko Udefinert 


012-2615-R Gråbekken Modum Mulig risiko God 


012-971-G Hallingby Ringerike Mulig risiko Udefinert 


012-2711-R Haugerudelva Ringerike Ingen risiko God 


012-2713-R Haugerudelva bekkefelt Jevnaker Ingen risiko God 


012-2616-R Heggebekken og Vikersundbekken Modum Risiko Dårlig 


012-2561-R Henåa  Ringerike Ingen risiko God 


012-2563-R Henåa bekkefelt vest Ringerike Ingen risiko God 


012-2710-R Henåa bekkefelt øst Ringerike Ingen risiko God 


012-2627-R Holsfjorden - Tyrifjorden bekkefelt vest Modum Risiko Moderat 


012-2622-R Holsfjorden - Tyrifjorden bekkefelt øst Hole Mulig risiko Moderat 


012-44-G Hønefoss Jevnaker Mulig risiko Udefinert 
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012-972-G Kilemoen Ringerike Ingen risiko Udefinert 


012-2363-R Kista nedre Modum Risiko Moderat 


012-2335-R Kista øvre Modum Risiko Svært dårlig 


012-2567-R Kjølstadbekken Modum Risiko Moderat 


012-2547-R Kongshaugen bekkefelt Ringerike Mulig risiko Moderat 


012-2584-R Kvennelva  Sigdal Mulig risiko Moderat 


012-2585-R Kvennelva bekkefelt Sigdal Mulig risiko God 


012-2488-R Langdalstjern bekkefelt Ringerike Ingen risiko God 


012-2485-R Langdalstjernbekken Ringerike Risiko Dårlig 


012-7364-L Langevatnet Ringerike Mulig risiko Moderat 


012-7382-L Langevatnet Ringerike Ingen risiko God 


012-2032-R Langevatnet bekkefelt Ringerike Ingen risiko God 


012-2645-R Langevatnet bekkefelt Ringerike Ingen risiko God 


012-2688-R Langevatnet bekkefelt  Flå Mulig risiko God 


012-7243-L Langvatnet Flå Ingen risiko Moderat 


012-2737-R Lauskardtjernet bekkefelt Flå Mulig risiko God 


012-7273-L Lauvskardtjernet Ringerike Mulig risiko Moderat 


012-2596-R Liabekken Modum Ingen risiko God 


012-2594-R Liabekken bekkefelt Krødsherad Ingen risiko God 


012-2557-R Løkelva Ringerike Ingen risiko God 


012-2709-R Løkelva bekkefelt Ringerike Ingen risiko God 


012-2614-R Mastedalsbekken Modum Mulig risiko God 


012-2638-R Mattjernelva Ringerike Ingen risiko God 


012-2724-R Mattjernelva bekkefelt Ringerike Ingen risiko God 


012-67093-L Motjern Ringerike Mulig risiko Moderat 


012-2546-R Nedre Vælsvatn bekkefelt Ringerike Mulig risiko God 


012-4913-L Nedre Vælsvatnet Ringerike Ingen risiko God 


012-47-G Nordelva Lier Ingen risiko Udefinert 


012-2733-R Nordre Vælsvannet bekkefelt Jevnaker Ingen risiko God 


012-2734-R Nordre Vælsvannet bekkefelt Ringerike Mulig risiko Moderat 


012-4863-L Nordre Vælsvatnet Jevnaker Ingen risiko God 


012-1082-R Randselva Jevnaker Risiko Moderat 


012-2548-R Randselva bekkefelt vest (Eggemoen) Jevnaker Mulig risiko God 


012-671-R Randselva bekkefelt øst Jevnaker Mulig risiko Udefinert 


012-1081-R Randselva, strekning Bergefoss og Kistefoss Jevnaker Risiko Dårlig 


012-2024-R Redalstjenn bekkefelt Krødsherad Mulig risiko God 


012-7383-L Redalstjern Krødsherad Mulig risiko Moderat 


012-2644-R Rudselva Ringerike Ingen risiko God 


012-2643-R Rudselva bekkefelt Ringerike Ingen risiko God 


012-45-G Sagelva Lier Ingen risiko Udefinert 


012-562-L Samsjøen Jevnaker Ingen risiko God 


012-2714-R Samsjøen bekkefelt Jevnaker Ingen risiko God 


012-2499-R Sandbekken Modum Risiko Moderat 


012-2501-R Sandbekken bekkefelt Modum Ingen risiko God 


012-2669-R Sandvasselva Ringerike Mulig risiko God 


012-2745-R Sandvasselva bekkefelt Sør-Aurdal Mulig risiko God 
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012-7220-L Sandvatnet Ringerike Mulig risiko Moderat 


012-2675-R Sandvatnet bekkefelt Ringerike Mulig risiko God 


012-2036-R Skalpelielva Krødsherad Ingen risiko God 


012-2039-R Skalpelielva bekkefelt Ringerike Ingen risiko God 


012-2566-R Skinnerudbekken Modum Risiko Dårlig 


012-2467-R Skjædalselva nedre Ringerike Risiko Dårlig 


012-2552-R Skjærdalselva øvre Ringerike Mulig risiko Moderat 


012-2551-R Skjærdalselva øvre og nedre bekkefelt Ringerike Ingen risiko God 


012-5052-L Skjærsjøen Ringerike Ingen risiko God 


012-2495-R Skjærsjøen bekkefelt Ringerike Ingen risiko God 


012-2604-R Skuterudbekken Modum Mulig risiko Moderat 


012-2605-R Skuterudbekken bekkefelt Modum Mulig risiko Moderat 


012-970-G Slettemoen Krødsherad Mulig risiko Udefinert 


012-646-R Snarumselva Krødsherad Risiko Moderat 


012-950-R Snarumselva bekkefelt nordvest Krødsherad Ingen risiko Svært god 


012-2613-R Snarumselva bekkefelt sørvest Modum Mulig risiko Moderat 


012-2610-R Snarumselva bekkefelt øst Krødsherad Mulig risiko Moderat 


012-2719-R Sogna Ringerike Mulig risiko God 


012-2749-R Sogna bekkefelt Ringerike Mulig risiko Moderat 


012-2739-R Sognevannet bekkefelt Ringerike Mulig risiko God 


012-556-L Sognevatnet Ringerike Mulig risiko God 


012-985-G Sokna Ringerike Mulig risiko Udefinert 


012-675-R Sokna nedre Ringerike Mulig risiko God 


012-2460-R Sokna nedre bekkefelt Ringerike Risiko Moderat 


012-481-G Sokna vest Ringerike Ingen risiko Udefinert 


012-2463-R Sokna øvre Ringerike Ingen risiko God 


012-2728-R Sokna øvre bekkefelt nord Ringerike Mulig risiko Moderat 


012-2729-R Sokna øvre bekkefelt sør Ringerike Mulig risiko Moderat 


012-2497-R Solbergsbekken Ringerike Mulig risiko Moderat 


012-5139-L Solbergtjernet Ringerike Mulig risiko Dårlig 


012-2513-R Solbergtjernet bekkefelt Ringerike Mulig risiko Moderat 


012-255-R Somma Ringerike Risiko Moderat 


012-2731-R Somma bekkefelt Ringerike Ingen risiko God 


012-522-1-L Steinsfjorden Ringerike Risiko Dårlig 


012-682-R Steinsfjorden bekkefelt nord vest Ringerike Mulig risiko Moderat 


012-2657-R Steinsfjorden bekkefelt øst Ringerike Ingen risiko God 


012-174-R Storelva Ringerike Risiko Moderat 


012-674-R Storelva bekkefelt Jevnaker Mulig risiko Moderat 


012-4970-L Storetjern Ringerike Ingen risiko God 


012-2718-R Strømsoddelva Ringerike Mulig risiko Moderat 


012-2750-R Strømsoddelva bekkefelt Ringerike Mulig risiko Moderat 


012-2047-R Sundvollen bekkefelt Hole Mulig risiko God 


012-2490-R Svartvannselva Ringerike Mulig risiko Moderat 


012-2493-R Svartvannselva bekkefelt Ringerike Mulig risiko God 


012-976-G Sylling Lier Mulig risiko God 


012-484-G Sysle Modum Mulig risiko Udefinert 
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012-2586-R Syslebekken Modum Mulig risiko Moderat 


012-2591-R Syslebekken bekkefelt Modum Mulig risiko Moderat 


012-7588-L Sysletjern Modum Ingen risiko God 


012-2612-R Sysletjern bekkefelt Modum Ingen risiko God 


012-4894-L Søndre Vælsvatnet Ringerike Ingen risiko Moderat 


012-2725-R Torevatn bekkefelt Ringerike Ingen risiko Udefinert 


012-603-L Torevatnet Ringerike Mulig risiko Moderat 


012-2722-R Trana Ringerike Mulig risiko God 


012-2721-R Trana bekkefelt Ringerike Mulig risiko God 


012-2703-R Tverrelva Ringerike Ingen risiko God 


012-2708-R Tverrelva bekkefelt Ringerike Ingen risiko God 


012-522-2-L Tyrifjorden Ringerike Mulig risiko God 


012-2469-R Tyrifjorden bekkefelt nordvest Ringerike Mulig risiko Moderat 


012-2555-R Tyrifjorden bekkefelt sørvest Ringerike Risiko Dårlig 


012-2471-R Tyrifjorden bekkefelt vest Ringerike Mulig risiko God 


012-177-R Tyrifjorden bekkefelt øst Modum Modum Mulig risiko Moderat 


012-2666-R Urdevasselva Ringerike Mulig risiko Moderat 


012-2747-R Urdevasselva bekkefelt Ringerike Mulig risiko Moderat 


012-2573-R Urdvannbekken Modum Ingen risiko God 


012-2574-R Urdvannbekken bekkefelt Modum Ingen risiko God 


012-5351-L Urdvannet Modum Ingen risiko God 


012-2577-R Urdvatnet bekkefelt Modum Ingen risiko God 


012-2026-R Vemra Krødsherad Ingen risiko God 


012-2037-R Vemra bekkefelt Krødsherad Ingen risiko God 


012-2606-R Verkenselva Modum Mulig risiko Moderat 


012-2608-R Verkenselva bekkefelt Modum Ingen risiko God 


012-5143-L Vesterudsetertjern Ringerike - - 


012-2707-R Vesterudsetertjern bekkefelt Ringerike Ingen risiko God 


012-2636-R Vettertjern bekkefelt Ringerike Ingen risiko God 


012-7356-L Vettertjernet Ringerike Mulig risiko Moderat 


012-2508-R Vikerfossen Modum Ingen risiko God 


012-2503-R Vikerfossen bekkefelt vest Modum Mulig risiko Moderat 


012-2537-R Væla fra nedre Vælsvann Ringerike Mulig risiko God 


012-2539-R Væla fra nedre Vælsvann bekkefelt Ringerike Mulig risiko God 


012-2696-R Væla fra søndre Vælsvann Ringerike Mulig risiko God 


012-2698-R Væla fra søndre Vælsvann bekkefelt Ringerike Ingen risiko God 


012-2466-R Vælerelva fra Væleren til Skjærdalselva Ringerike Mulig risiko Moderat 


012-2481-R Vælerelva fra Væleren til Skjærdalselva bekkefelt Ringerike Mulig risiko God 


012-602-L Væleren Ringerike Mulig risiko Moderat 


012-2736-R Væleren bekkefelt Ringerike Ingen risiko Svært god 


012-650-R Ørteselva Ringerike Ingen risiko God 


012-2040-R Ørteselva bekkefelt Ringerike Ingen risiko God 


012-2028-R Ørtesvatnet bekkefelt Ringerike Ingen risiko God 


012-7395-L Ørtevatnet Ringerike Mulig risiko God 


012-7242-L Øvstevatnet  Flå Mulig risiko Moderat 


012-2686-R Øvstevatnet bekkefelt  Flå Mulig risiko God 
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012-604-L Øyangen Ringerike Mulig risiko God 


012-664-R Ådalselva fra Hensfossen til samløpet med Randselva Ringerike Risiko Moderat 


012-2456-R Ådalselva fra Sperillen til Hensfossen Ringerike Mulig risiko Moderat 


012-683-R Åsaelva - Mølleelva Ringerike Risiko Moderat 


012-2656-R Åsaelva - Mølleelva bekkefelt Ringerike Ingen risiko God 


012-2751-R Åsdalselva fra Sperillen til Hensfossen bekkefelt nordøst Ringerike Mulig risiko Moderat 


012-2752-R Åsdalselva fra Sperillen til Hensfossen bekkefelt sør øst Ringerike Mulig risiko Moderat 


012-2478-R Åsterudbekken Ringerike Risiko Dårlig 


012-2735-R Åsterudbekken bekkefelt Ringerike Ingen risiko God 


012-5166-L Åsterudtjernet Ringerike Risiko Svært dårlig 
 
 
 


 
 
Hønefossen har vært knyttet til den teknologiske utviklingen i byen Hønefoss i flere hundre 
år. Den ligger midt inne i Hønefoss sentrum, eller kanskje vi kan si at Hønefoss by ligger 
rundt fossen og ligger der den gjør, fordi fossen har vært nødvendig for den utviklingen byen 
har hatt. I lange perioder er Hønefossen uten minstevannføring, i enkelte perioder sendes det 
"turistvann". Denne korte elvestrengen i Begna / Ådalselva bør kanskje vurderes som 
kandidat til SMVF.  
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 


Foto Grete 
Hollerud 
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En oversikt over registrerte grunnvannsområder. Dette er ikke bearbeidet i denne 
rapporten, men er tatt med for å gi en oversikt over det som er registrert i Vann-Nett 


 
 
 
 
 
Det er en meget stor kunnskapsbase i ulike sammenhenger som omhandler ulike forhold knyttet til 
Tyrifjorden. Det er et sterkt ønske om en kunnskapssystematisering og det er viktig at denne 
systematiseringen gjøres på en slik måte at beslutningstakere kan ta de mest mulig riktige avgjørelser 
knyttet til forvaltningen av bl.a. en svært viktig drikkevannsforekomst. 
 
Viktige tiltak vil være: 
 


1. Systematisere kunnskapen som finnes 
2. Tette kunnskapshull 
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3. Brukerinteresser 
 
Det ligger et stort arbeid med brukerinteresser, økologi og sammenhenger i Fylkesmannen i Buskerud 
sine arbeider om verneplanen for Tyrifjorden.  
 
Denne verneplanen vil være en viktig påvirkning på hva som vil skje knyttet til framtidig forvaltning. 
Linken http://fylkesmannen.no/hoved.aspx?m=40866 leder deg til Fylkesmannen i Buskerud sin side 
om planen.  
 
Når det gjelder innspill fra brukerinteresser, er det for Tyrifjorden vannområde, tanken at dette 
kommer i gang i løpet av høringsperioden, som må være en prosess der intensjonen er at 
brukerinteressene skal komme i dialog med vannområdeadministrasjonen og disse innspillene 
videreformidles til vannregionen. 
 
Aksjon Steinsfjorden, som er et politisk oppnevnt utvalg knyttet til det problemkomplekset som 
Steinsfjordens forvaltning representerer, har ledet en omfattende prosess med å gi denne delen av 
Tyrifjord-systemeten bedre vannkvalitet, og mye arbeid er gjort i det lokale nedbørfeltet. I 
Planprogrammet for kommunedelplan Steinsfjorden og Kroksund, som foreløpig er vedtatt av Hole 
kommune, og i Ringerike er i en politisk prosess, er det innstillingen at dette utvalgets mandat skal 
utvides til også å være styringsgruppe for planprosessen. 
 
 
 


 


 


4. Når vi miljømålene i 2021? 
 
Det vil være en medvirkningsprosess framover som vil kunne gi et bedre svar på dette, men slik det 
ser ut foreløpig, er det en betydelig risiko knyttet til Steinsfjordens forvaltning. Det er store systemer 
som virker på hverandre, og systemer det vil ta tid å endre, avhengig av hva en foretar seg i hele 
vannområdet og utenfor vannområdet. En ser nå hvordan fiskearten mort endrer de økologiske 
forutsetningene en regnet med det var en viss kontroll på. Spenning knytter det seg også til hvilke 
"feed back"-systemer en vil møte i framtida i en så sammensatt vannforekomst. Dette vil også påvirkes 
av hva som skjer i hele nedbørfeltet til Tyrifjorden, av prosesser i Steinsfjordens eget nedbørfelt, av 
prosesser i vannmassene, i sedimentene, av prosesser som påvirkes av lokal administrasjon og sentrale 
myndigheter, for å nevne noe. 
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Under er oversikt fra uke 24 2012 om hvordan risikovurderingen for Tyrifjorden vannområde ser ut. 
 


 
 
 
 
 


5. Definisjoner 
Ordliste til vesentlige vannforvaltningsspørsmål 
 
Karakterisering 
Karakterisering er en objektiv innsamling og registrering av data og karakteristika for å 
identifisere og gradere påvirkninger og miljøtilstand i en vannforekomst og innebærer å: 
1) avgrense i hensiktsmessige vannforekomster med ensartet vanntype og miljøtilstand, og 
2) fastsette kategori; elv, innsjø, kyst- og grunnvann, SMVF 
3) typifisering av vannforekomster med ensartet naturtilstand, 
4) fastsette vannkategori 
5) identifisering av påvirkninger (eksisterende og forventede ). 
 
Klassifisering 
Fastsette dagens miljøtilstand for en vannforekomst basert på overvåkingsdata. En 
vannforekomst plasseres i svært god-, god-, moderat-, dårlig- eller svært dårlig økologisk 
tilstand basert på kunnskap om økologiske forhold i naturlige vannforekomster og godt-, 
moderat-, dårlig- eller svært dårlig økologisk potensial for sterkt modifiserte 
vannforekomster.  
Tilstandsklassen relateres til naturtilstanden for den aktuelle vanntypen.  
 
Risikovurdering 
Med risikovurdering menes her en samlet vurdering av risikoen for at vannforekomsten ikke 
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oppnår fastsatte miljømål innen gjeldende tidsfrister, eller risiko for en vesentlig forverring 
(fra en tilstandsklasse til en annen). Risikovurderingen baseres på tilgjengelige data fra 
karakterisering, tilstandsvurdering og økonomisk analyse av vannbruken framover.  
 
Påvirkning 
Kjente påvirkninger som vurderes å kunne påvirke miljøtilstanden i vannforekomsten.  Alle 
relevante påvirkninger som kan gi avvik fra natur-tilstanden skal registreres. 
 
Påvirkningsgrad 
En gradering av hvor stor konsekvens en påvirkning har på vannmiljøet (minst ett 
kvalitetselement). Dette graderes fra svært stor til uvesentlig.  En faglig vurdering av hvor stor 
betydning menneskeskapte påvirkninger har på vannforekomstene og således hvordan 
miljøtilstanden sannsynligvis er påvirket. Vurderingen baseres på tilgjengelige data, 
påvirkningsanalyse og vannforekomstens følsomhet. 
 
Vesentlig vannforvaltningsspørsmål 
Høringsdokument i planprosessen. Dokumentet inneholder oversikt over hovedutfordringer 
og hovedtema i arbeidet med forbedring av vannmiljøet i planperioden. Høringsdokumentet er 
en midtveishøring mellom planprogrammet og forslag til vannforvaltningsplan. 
 
Økologisk tilstand 
basert på tilstand for økologiske kvalitetselementer og er et uttrykk for tilstanden når det 
gjelder sammensetning og virkemåte for økosystemet i en forekomst av overflatevann. 
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6. Vedlegg 
 
 
Vedlegg 1 
 
Fra Rambølls rapportering: 
 
1.2.1 Tyrifjorden, Randselva, Begna og Storelva  


Tyrifjorden er Norges 5. største innsjø, og den har et samlet nedbørfelt på hele 9 808 km2. 
Nedbørfeltet grenser mot Mjøsas nedbørfelt i øst og Hallingdalsvassdragets nedbørfelt i vest. 
To vassdrag utgjør nærmere 90 % av Tyrifjordens nedbørfelt: Etna og Dokka renner sammen 
ved innløpet til Randsfjorden. Nedenfor Randsfjorden kalles vassdraget Randselva, og 
vassdraget har et samlet delnedbørfelt på 3 717 km2. Begna renner gjennom innsjøene 
Vangsmjøsa, Slidrefjorden og Sperillen og har et samlet delnedbørfelt på 4 875 km2. 
Randselva og Begna renner sammen ved Hønefoss, og herfra kalles elva Storelva. Storelva 
renner ut i Tyrifjordens nordvestre del, Nordfjorden.  
 
Sollihøgdabekken (ca 0,73 km2 nedbørfelt) og Krokkleivabekken (ca 5,3 km2 nedbørfelt) er 
mindre bekker som renner ut i Tyrifjordens sørøstre arm, Holsfjorden. Steinsfjorden (64 km2 
nedbørfelt) er forbundet ned Tyrifjorden via Kroksundet, og overvåkingsprogrammet omfatter 
ikke prøvetaking herfra.  
 
I den vestlige delen av Tyrifjordens nedbørfelt er det vesentlig grunnfjell, mens de nordligste 
delene har en mer blandet geologi. Den østlige delen av nedbørfeltet ligger i Oslo-feltet. 
Lengst øst i området (Krokskogplatået 4-500 m.o.h.) finnes det permiske lavabergarter. I den 
sørøstlige delen av Ringerike består berggrunnen av kambrosiluriske skifer, kalkstein og 
sandstein. I Hole finnes det mye sandstein som er ca.1000 m dyp.  
 
Løsmassedekket varierer i mektighet, og består hovedsakelig av flere store breelvavsetninger 
og elveavsetninger. Den sørlige delen av Ringerike og nordlige delen av Hole er dekket av 
marine avsetninger som består av finkornet materiale (leire). I den sørlige delen av 
Holsfjorden avgrenses innsjøen av en større israndavsetning ved Sylling.   
 
Hele 14 fiskearter er påvist i Tyrifjorden, og det er også en stor bestand av kreps. For det 
biologiske mangfoldet har de grunne våtmarksområdene samt overgangssonene mellom vann 
og land særlig stor verdi. Vadefugl beiter i mudderet, og her finnes gressender, dykkender og 
fiskeender. Den gjennomsnittelige lavere vannstanden de seinere år sammen med opphør av 
husdyrbeiting og større næringstilførsel, har ført til mer gjengroing av disse områdene. 
 
 
1.2.2 Sollihøgdabekken  


Sollihøgdabekken er resipient for Sollihøgda renseanlegg og overvåkes for å vurdere dette 
utslippets virkning på vannkvaliteten i bekken. Sollihøgda renseanlegg er et gråvannsanlegg, 
det vil si at bebyggelsen i området har tett tank for WC (svartvann).  
 
Sollihøgdabekken har et nedbørfelt på ca 0,73 km2. Nedbørfeltet for bekken oppstrøms riksvei 
265 er ca 0,23 km2. Nedbørfeltet domineres av et tynt dekke morenemateriale med innslag av 
myrområder, blokkmark og bart fjell (Geografisk institutt, 1996). 
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Sollihøgda renseanlegg ble oppgradert til et biologisk/kjemisk anlegg i år 2000. Etter 
oppgraderingen har Hole kommune hatt driftsansvaret fra 2002, og det ble da også startet et 
overvåkingsprogram av bekken. Det har i 2008 vært 3 prøvestasjoner i bekken, disse ble også 
brukt i overvåkingen i 2002-2007: nedstrøms renseanlegget (etter myra som fungerer som 
etterpolering), ved innløpet av første sidebekk og ved riksvei 285.  
 
 
1.2.3 Krokkleivabekken  


Krokkleivabekken er resipient for et privat renseanlegg på Kleivstua og overvåkes for å 
vurdere dette utslippets virkning på vannkvaliteten i bekken.  
 
Krokkleivabekken har et totalt nedbørfelt på ca 5,3 km2, og renner ut i Tyrifjorden like ved 
Sundvollen. Det er tatt ut vannprøver i bekkegreina fra Kleivstua (før samløpet), og denne har 
et nedbørfelt på ca 3,2 km2. Den andre bekkegreina kommer fra Retthelltjern og har et 
nedbørfelt på ca 1,9 km2. Nedbørfeltet domineres av et tynt dekke morenemateriale med 
innslag av bart fjell (Geografisk institutt, 1996). 
 
I 2009 ble Krokkleivabekken utløp overvåket, grunnet begroing i nedre del av 
Krokkleivabekken. Det hadde også vært en del mediedekning om dette og interessen fra 
publikum har vært stor.   
 
 
 
 
 
2.1 Prøvetaking 
Det er tatt ut månedlige stikkprøver fra 8 prøvestasjoner (Figur 1). Det er tatt ut 5 prøver fra 
Tyrifjorden og 8 prøver fra hhv. 2 stasjoner i Storelva, 3 stasjoner i Sollihøgdabekken (7 
prøver fra Sollihøgdabekken v/ RV 265) og to i Krokkleivabekken. Dato for prøvetaking er 
oppgitt i vedlegg 2. 
 
Prøvetaking har vært samordnet med overvåking i regi av Fylkesmannens miljøvernavdeling. 
Fylkesmannen har 4 ganger i løpet av sesongen (3 av disse er blitt benyttet) tatt ut vannprøver 
fra Storelva ved Busund bru (i Ringerike kommune), og disse resultatene er stilt til 
disposisjon, slik at dobbelt prøvetaking har vært unngått. De månedene Fylkesmannen ikke 
har tatt ut prøve fra Storelva ved Busund, har kommunen bekostet dette. 
 
Kort beskrivelse av prøvestasjonene: 
  
Tyrifjorden  Hovedvannmassene, prøvepunktet tilsvarer hovedstasjonen i 


Tyrifjorden brukt under den omfattende Tyrifjord-
undersøkelsen. Viser generell vannkvalitet. 


  
Storelva v/Busund Prøven er tatt fra Busund bru. Viser generell vannkvalitet. 


 
Storelva v/Hole RA Nedstrøms Hole renseanlegg. Prøven er tatt fra steinbrygge 


ved Onsakervika camping, like ved den campinghytta som 
ligger lengst opp mot Hønefoss. Viser eventuell påvirkning 
fra renseanlegget. 
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Krokkleivabekken 
 
 
 
Krokkleivabekken utløp 
 


Prøven er tatt oppstrøms samløpet med bekk fra Retthelltjern. 
Viser eventuell påvirkning fra privat renseanlegg ved 
Kleivstua. 
 
Prøven er tatt midt mellom RV 265 og utløpet til Tyrifjorden. 
Etter kulverten under Rv265 så var det mye begroing av 
denne delen av bekken. Viser eventuell påvirkning fra det 
kommunale ledningsnettet. 
 


Sollihøgdabekken v/RA Utløp fra Sollihøgda renseanlegg. Åpent rør som leder ut i en 
liten grøft etter renseanleggets etterpoleringstrinn. Viser 
eventuell påvirkning fra renseanlegget. 
 


Sollihøgdabekken v/sidebekk Innløp første sidebekk. Oppstrøms samløpet med første 
sidebekk, denne kommer inn fra høyre side når man går 
ovenfra og nedover. Viser eventuell påvirkning fra 
renseanlegget. 
 


Sollihøgdabekken v/RV 265 Bekken krysser riksvei 265, på kommunegrensa mellom Hole 
og Lier. Prøven er tatt 10-20 m på oversiden av veien, 
oppstrøms samløp med sidebekk som kommer inn fra 
venstre. Viser eventuell påvirkning fra renseanlegget. 


 
 
Vedlegg 2. Eksempel på prøver fra Lier 
 


Vedlegg  
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Vedlegg 3 
Dybdekart for 'Tyrifjorden 
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Vedlegg 4 Vannstandsmålinger fra Skjærdalen målestasjon 
 


 


Vedlegg nr. 5 


 


Prøvene har holds seg godt under WHO's norm for innhold av microcystiner i badevannet, men vannet er 
uegnet til drikkevann. 


Microcystin-innhold i badevannsprøver fra Steinsfjorden


µg/liter


Dato 22/8 2011 15/8 2011 1/8 2011 11/7 2011 10/8 2010 20/7 2010 28/6 2010 8/6 2010


Grenseverdi 10 10 10 10 10 10 10 10


Slettøya 1 2,4 0,4 2,2 0,4 0,5 0 0


Høyenhall 0,7 0,7 0,3 2 0 0,4 0 0


Grantopp 1,9 1,5 0 0,4 0,2 0 0 0
Rørvik 0 0 0 0,8 0 0 0 0
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Vedlegg 6 
Klipp fra: 
Norsk institutt for vannforskning 
Oslo 


O-20205 
Fremtidig økt vannuttak i Holsfjorden 
Betydning for strømningsmønsteret i Tyrifjorden med 
vekt på spredning av bakterier til Holsfjorden fra de 
mer forurensede delene av fjordsystemet. 
Oslo 30. November 2000 
Saksbehandler: Dag Berge 
Medarbeider: Torulv Tjomsland 
NIVA 4314-2000 


1. SAMMENDRAG OG KONKLUSJONER 
Det totale vannuttaket fra Holsfjorden vil kunne øke fra ca. 2 m3/s, som er 
normalt i dag, til totalt 12 m3/s i fremtiden. Oslo kommune (VAV) har planer om 
å ta ut vann fra Holsfjorden med maksimalt uttak beregnet til 6 m3/s. Uttaket 
er tenkt lagt til 100 meters dyp. Man ønsket en vurdering, basert på realistiske 
modellsimuleringer, av om de økte vannuttakene kan endre strømningsmønsteret 
i Tyrifjorden slik at det blir økt innstrømning til Holsfjorden av bakterier fra 
de mer forurensede delene av Tyrifjorden. 
 
Det ble antatt at tilførslene av termotolerante bakterier til Tyrifjorden var som 
observert i 1999/2000 (Berge m.fl. 2000). Tilførslene ble fordelt slik: Storelva 
80%, Tyristrand området 10%, Sundvollen området 7% og i sørenden av Holsfjorden 
3%. I Storelva ble det antatt midlere årsvannføring og en konsentrasjon 
på 400 termotolerante bakterier/100 ml. 
 
Det er laget spredningsscenarier ved å benyttet strøm- og spredningsmodeller 
ved ulike vind og temperaturprofiler i innsjøen. Resultatene fra disse simuleringene 
sammen med generelle hydrodynamiske vurderinger sammenholdt med 
observasjoner fra Tyrifjorden, har dannet grunnlag for konklusjonene. 
Ved sterk vind mot øst eller sørøst kan vi forvente at de ytre delene av 
Holsfjorden kan bli påvirket av bakterier. Det er meget liten sannsynlighet for 
at selve vannuttaket vil kunne bli forurenset. Ved andre vindretninger vil bakteriene 
mest sannsynlig dø før de når inn i Holsfjorden. I perioder hvor det kun 
er gjennomstrømning, f.eks. under islagt innsjø eller etter lengre vindstille perioder, 
blir strømhastighetene såpass små at bakteriene kun i liten grad spres før 
de dør eller sedimenterer. Bakterietilførslene sør i Holsfjorden er såpass små 
at kun en ubetydelig andel forventes å nå dypvannsuttakene, og da kun inntakene 
nærmest Sylling. 
 
Vannutskiftningen i Holsfjorden i tillegg til gjennomstrømning skjer fortrinnsvis 
i form av vinddrevne strømmer. Vinddreven strøm på 5 cm/s inn i Holsfjorden 
gjennom et tverrsnitt tilsvarende en bredde på 2 km og en dybde på 10 m, gir en 
vannføring på 1000 m3/s. Reelle verdier vil selvfølgelig variere mye, men vil, i alle 
fall i den isfrie delen av året, være av en helt annen størrelsesorden enn 
vannuttaket og fullstendig dominere over bidraget fra vannverksuttaket. 
Ingen av modellsimuleringene viste at vannutaket fra Holsfjorden ville endre 
strømningsmønsteret i Holsfjorden. Ved maksimalt vannuttak på 12 m3/s lokalisert 
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til kun ett vannuttak blir strømhastighetene noen få 10-metere fra tunnelåpningen 
bare noen mm/s. Slike strømhastigheter vil ikke skille seg ut i fra de 
naturlig forekommende i omgivelsene. Vann fra de sentrale delene av Tyrifjorden 
vil nødvendigvis trekkes mot vannuttaket tilsvarende vannuttakets 
NIVA 4314-2000 
 
Side 7 
størrelse selv om hastighetene vil være så små at de ikke vil være målbare. 
Imidlertid vil dette ikke influere på bakterienes spredningsforløp. De vil uansett 
dø eller sedimentere på praktisk talt det samme stedet i innsjøen med eller uten 
vannuttak. Selv simuleringer under vindstille forhold hvor hele avløpet fra 
Tyrifjorden (162 m3/s) ble tenkt ledet til vannuttaket i Holsfjorden gav så små 
strømhastigheter at bakteriene ville dø lenge før de nådde fram til vannuttakene 
i Holsfjorden. 
Konklusjonen virker rimelig klar: Økt vannuttak fra Holsfjorden opptil 12 m3/s 
vil ikke gi hverken målbar eller merkbar endring av strømforholdene i Holsfjorden. 
Det vil heller ikke medføre noen økt fare for inntransport til Holsfjorden 
av bakterier fra de mer forurensede deler av Tyrifjorden. 
NIVA 4314-2000 
 
Side 8 


2. INNLEDNING 
I forbindelse med høringen til Holsfjordprosjektets konsekvensutredning har 
det fremkommet behov fra flere hold om fremtidig økt vannuttak fra Holsfjorden. 
Man er bekymret for at når disse realiseres, vil det kunne endre på 
strømingsmønsteret i Holsfjorden og Tyrifjordsystemet, slik at man kan få økt 
innstrømning til Holfjorden av forurensninger fra de mer forurensede deler av 
Tyrifjorden. 
Det foreligger ingen formelle, samlede kalkyler over hvilket vannuttak som 
forventes tatt ut av Holsfjorden i fremtiden, men noen antydninger er gitt 
nedenfor. Oslo kommune (VAV) tar sikte på å bygge et uttak som kan være i 
stand til å forsyne hele Oslo, ca 6 m3/s. Normalt vil tappingen fra Holsfjorden 
være mye mindre, ca 1-2 m3/s. Asker og Bærum har i dag en konsesjon på maks 
1,5 m3/s. Vanningsvann til Lierelva har i dag en konsesjon oppad til 1,2 m3/s, men 
man kan tenke seg at dette stiger til 3 m3/s. Drammensområdet har et fremtidig 
økt drikkevannsbehov anslått til 1,5 m3/s. En av planene er å dekke dette fra 
Holsfjorden. I tillegg har Sylling drikkevannsinntak i Holsfjorden, på ca 0,03 
m3/s. Når alt dette legges sammen blir det fremtidige uttaket fra Holsfjorden 
ca 12 m3/s, noe som er et maksimalt anslag. I tillegg kommer noe uttak av vann til 
jordbruksvanning langs fjorden. 
 


6. KONKLUSJONER OG DISKUSJON 
Det var ikke mulig ved bruk av modellen å se endring i strømningsmønsteret som 
følge av økt dypvannsuttak. Normalt årlig vannuttak er anslått til mellom 1.0 - 
2.5 m3/s. Maksimalt planlagt vannuttak er opptil 12 m3/s. Vannuttaket vil føre til 
at noe av vannet i Holsfjorden vil strømme mot tunnelåpningen. Ved maksimalt 
vannuttak på 12 m3/s lokalisert til kun ett vannuttak blir strømhastighetene i 
tunnelåpningen 1.2 m/s og 0.2 m/s ved en tunneldiameter på henholdsvis 3.5 m og 
8 m. Antar vi at vannet strømmer mot åpningen fra sektor i horisontalplanet på 
180 grader og en tykkelse på noe over tunneldiameteren blir strømhastighetene 
noen få 10-metere fra tunnelåpningen ned på mm/s-nivå. Slike strømhastigheter 
vil ikke skille seg ut i fra de naturlig forekommende i omgivelsene. Vinddrevne 
strømmer kan komme opp i hastigheter på over 20 cm per sekund i et tverrsnitt 
over fjorden (epilimnion) i kraftige vindperioder, altså av en helt annen størrelsesorden. 
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Vannutskiftningen i Holsfjorden skjer hovedsaklig i form av vinddrevne strømmer. 
Vinddreven strøm på 5 cm/s (en svært vanlig forekommende verdi) inn i 
Holsfjorden gjennom et tverrsnitt tilsvarende en bredde på 2 km og en dybde på 
10 m, gir en vannføring på 1000 m3/s. Reelle verdier vil selvfølgelig variere mye, 
men vil, i alle fall i den isfrie delen av året, være av en helt annen størrelsesorden 
enn vannuttaket, og vil fullstendig dominere over bidraget fra vannverksuttaket. 
Middelvannføring til Tyrifjorden er på ca. 170 m3/s. Et vannuttak på 12 m3/s 
utgjør følgelig 7 % av totalen. Vannverksuttaket vil følgelig påvirke en meget 
liten del av den totale gjennomstrømningen i Tyrifjorden. Forskjellen blir at den 
delen som skyldes vannverksuttaket strømmer til Holsfjorden i stedet for til utløpet 
ved Vikersund. Den reduserte gjennomstrømningen til Vikersund på 7 % vil 
ligge godt innenfor normale årsvariasjoner og vil ikke føre til målbare forskjeller 
med hensyn til vannkvalitet. 
 
Vann fra de sentrale stedene av Tyrifjorden vil nødvendigvis trekkes mot 
vannuttaket tilsvarende vannuttakets størrelse selv om hastighetene ikke vil 
være målbare. Imidlertid vil dette ikke influere på bakterienes spredningsforløp. 
De vil uansett dø eller sedimentere på praktisk talt det samme stedet i 
innsjøen med eller uten vannuttak. Simuleringene under vindstille forhold hvor 
hele avløpet fra Tyrifjorden (170 m3/s) ble tenkt ledet til vannuttaket i Holsfjorden 
uten å endre spredningsforløpet, viste dette tydelig. Hvis man tenker 
seg at strømmene i innsjøen bare var påvirket av vannføringen i innløp og utløp 
(permanent islagt situasjon), og hele utløpet ville gå ut i Sylling, ville vannet 
bruke i snitt 2.7 år for å komme innerst i Holsfjorden. En så lang tur ville ikke 
bakteriene overleve. 
NIVA 4314-2000 
 
Side 34 
Til og med innsjøer med mye kortere oppholdstid er meget effektive til å fjerne 
koliforme bakterier. Dette vises klart i Figur 6.1 fra Viggavassdraget i september 
2000 (i første del av den kraftige høstflommen dette året). Ved innløpet 
av Jarenvannet var konsentrasjonen av termotolerante koliforme bakterier 
(TKB) i middel 600 bakt. per 100 ml, mens det i utløpet av innsjøen ble 
registrert maks 4 bakt. per 100 ml. Mer enn 95% av vanntilførselen kommer inn 
i innløpselven. Antar man at de 4 bakteriene i utløpet er rester fra innløpet, har 
renseeffekten her vært 99,3%. Nå er det en del bebyggelse langs vannet, så det 
kan godt hende at de 4 bakteriene i utløpet kommer derfra. I så fall blir renseeffekten 
gjennom innsjøen enda bedre. Oppholdstiden på vannet i Jarenvannet 
er bare et par mnd i middel. I Tyrifjorden er det ikke lett å lage et slikt 
budsjett på forskjellen Storelva - Drammenselva fordi det er flere forurensede 
tilløpselver langs Nakkerudkysten (Sokna, Skjærdalselva, Henoa, samt flere 
bekker, og langs nedre del av fjorden og utløpet ligger Vikersund tettsted). Men 
om Tyrifjorden (oppholdstid på 2,7 år) hadde rent ut i Sylling, ville renseeffekten 
vært nær 100% for bakterier. 
 
Hverken strømningsforholdene eller den bakteriologiske vannkvaliteten i Holsfjorden 
vil bli endret som følge av økt vannuttak opptil 12 m3/s. Med dagens 
tilførsler anser vi det som meget lite sannsynlig at dypvannsuttakene i Holsfjorden 
vil bli nevneverdig påvirket av bakterier fra de mer forurensede delene 
av Tyrifjorden. Strøm- og spredningsberegningene representerer karakteristiske situasjoner. I 
virkeligheten vil vinden stadig endres både i styrke og retning og strømmene vil 
også endres i mange døgn selv ved stabil vind. Videre er resultatene enkelte 
steder avhengig av lagdelingen vi har foretatt i modellen, valg av koeffisienter 
som beskriver turbulens m.m. Vi må følgelig ikke legge avgjørende vekt på hver 
detalj i resultatene. Imidlertid mener vi at simuleringene viser karakteristiske 
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trekk som gir nyttig informasjon om i hvilken grad uttaket av vann fra Holsfjorden 
vil påvirke strømningsmønsteret, og hvordan ulike utslipp kan forventes 
å påvirke vannet i Holsfjorden og Tyrifjorden for øvrig. Det er i overflaten man 
har de største strømhastighetene som gjør det mulig med transport over lange 
strekninger før bakteriene dør, og det er lite sannsynlig at man skal kunne få 
nevneverdige bakteriekonsentrasjoner i dypvannet i Holsfjorden. 
 
Det er to spredningsmekanismer som modellen ikke tar fullgodt hensyn til. Det 
er indre bølger/seicher, og sirkulasjon av vannmassene vår og høst. Seichene 
forflytter mye vann på kort tid. Det kan være snakk om betydelig større 
hastigheter enn de som skyldes ren vindstrøm som vi har simulert. Det vil si at 
særlig om sommeren når det er et velutviklet sprangsjikt kan det tenkes at 
seichene kan bidra til å transportere bakterier lenger enn det simuleringene 
antyder. Seichene forflytter seg mellom Nordfjorden og Holsfjorden , d.v.s. en 
uheldig retningen med hensyn til transport mot vannuttaket i Holsfjorden. En 
seiche kan tenkes å bruke omlag 20 timer fra den ene enden til den andre, 
deretter vil transporten gå i motsatt retning. Bakterier som tar del i denne 
bevegelsen vil følgelig bli godt blandet og spredt over et stort område 
fortrinnsvis nær sprangsjiktet. Typiske seicher er modellert i Holsfjorden og 
vist i Figur 3.3. Tetthetsprofilet i dybderetningen om sommeren motvirker 
transport mot dyplagene. Observasjoner gjort høsten 1999 og vinteren 2000 
(Berge m.fl. 2000) indikerer imidlertid at spredning av bakterier som ikke kan 
modelleres med den anvendte modell har liten praktisk betydning. 
 
Simuleringene tar hensyn til vertikal transport på grunn av vindpåvirkning og tar 
også hensyn til endret vertikalt strømningsmønster når det er lite stabile 
vannmasser i perioder med lik temperatur fra overflate til bunn. Men modellen 
beregner ikke varmeutveksling mellom atmosfære og innsjø. Det vil si at vår og 
høst i perioder med svært små vertikale temperaturforskjeller vil varmeutveksling 
med atmosfæren sette igang vertikale sirkulasjonsbevegelser (konveksjonsstrømmer) 
i vannmassene som kan gå fra overflaten og eventuelt helt til bunnen. 
I slike perioder vil dette bidra til å transportere bakterier til dypt vann. 
 
Dersom hele Tyrifjorden sirkulerer vil bakterier som tilføres bli blandet inn i en 
stor del av dybdeprofilet og dermed bli fortynnet usedvanlig godt. Den delen av 
bakterietilførselene som måtte bli ført ned på dypt vann vil neppe oppnå 
tilstrekkelig horisontal bevegelse til å bli transportert fra f.eks. Storelva til 
Holsfjorden. Simuleringene tydet på at de lokale tilførslene fra Sylling ved 
spesielle vindforhold nesten nådde fram til overflaten ved vannuttaket. Det kan 
følgelig tenkes at bakterier også kan nå dypvannsuttaket dersom vannmassene 
sirkulerer. Imidlertid er disse tilførslene såpass små at de etter fortynning 
neppe kan betegnes som forurensende. Vi tror derfor at det er lite sannsynlig at 
vannuttaket på 100 meters dyp vil bli påvirket av bakterier selv i 
sirkulasjonsperiodene vår og høst. 
 
I 1980 ble det påvist bakterier i de sentrale delene av Tyrifjorden ned til 100 m 
under våsirkulasjonen (Riise og Solberg 1983). En liknende undersøkelse på 
sommeren, da det var et velutviklet sprangsjikt, viste at bakteriene da spredte 
seg lenger inn i Holsfjorden og da fortrinnsvis over sprangsjiktet. Sommersituasjonen 
stemmer bra med simuleringsresultatene. For sirkulasjonsperiodenvil det være nødvendig å korrigere 
for økt spredning i dypet og reduserte konsentrasjonernær overflaten. Bakterietilførslene er i dag 
betydelig redusert iforhold til i 1980. Observasjoner høsten 1999 og vinteren 2000 støtter opp omat 
simuleringene viser realistiske verdier (Berge m.fl. 2000).  
 
Selv om vannuttakene fra Holsfjorden skulle øke opp mot 12 m3/s, er det lite sannsynlig at 
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bakterier og alger fra Nordfjorden og Sundvollen vil påvirke vannkvaliteten iHolsfjorden i betydelig 
grad og enda mindre sannsynlig at vannuttaket på 100meters dyp vil bli påvirket. 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Vedlegg 7  Planprogram for Ringerike og Hole kommuner for Kommunedelplan  for 
Steinsfjorden og Kroksund (starter neste side)
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1. Bakgrunn for planarbeidet: 
 


1.1  Bakgrunn for utarbeidelse av Kommunedelplan for Steinsfjorden 
 
30.03.07 gir Direktoratet For Naturforvaltning (DN) i oppdrag til Fylkesmannen i Buskerud å 
utarbeide et utkast til verneplan for Tyrifjorden.  Tyrifjorden karakteriseres som et svært 
viktig våtmarksystem og leveområde for vannfugl, planter og dyr. 
En ønsker å vurdere Tyrifjorden i en mer helhetlig sammenheng og verne deler av 
våtmarksystemet gjennom Naturmangfoldloven. I formålsparagrafen ligger det en viktig 
intensjon om et balansert forhold mellom bruk og vern. 
 
§ 1. (naturmangfoldlovens formål)  
Lovens formål er at naturen med dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold 


og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir 


grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden.  
 
 
Fylkesmannen meldte oppstart om verneplan 08.05.07.  Det ble opprettet et rådgivende utvalg 
som er representert ved fylkesmannen, eierkommunene, Norsk Ornitologisk Forening (NOF), 
turistbasert næring, jeger og fisk, båtforening og bondelag. 
 
Steinsfjorden er en del av vurderingsområde for vern der om lag ¾ ligger innenfor 
vurderingsområdet.  Under utarbeidelse av verneplanen ble det spesielt fra Hole kommune 
presisert at deler av Tyrifjorden og spesielt Steinsfjorden har store brukerinteresser mht 
rekreasjon. Mesteparten av boligområdene i Hole kommune ligger ved Vik /Steinsåsen og 
Sundvollen. Steinsfjorden er et svært viktig nærområde for disse boligområdene 
Vik er kommunesenteret i Hole kommune. Det er et uttrykt ønske om å knytte seg nærmere til 
fjorden i sentrumsutviklingssammenheng. Det knytter seg også store samferdselsinteresser til 
områder som kvalifiseres som vurderingsområde for vern.  Det er igangsatt planprosesser for 
fremføring av ny E-16 gjennom området. 
 
Måten man oppnår en bærekraftig utvikling på må avstemmes mot andre mål i samfunnet. 
Nærhet, identitet, tilhørighet og eierskap til området vil også kunne gi langsiktig plussverdi 
for forvaltningen. Under verneplanarbeidet ble det derfor uttrykt ønske om å se alle 
brukerinteressene i en mer helhetlig sammenheng. Det fremkom forslag om bruk av Plan- og 
bygningsloven som den sentrale loven og et samordningsverktøy som også tar hensyn til 
viktige prinsipper i Naturmangfoldloven.  
 
Eierkommune diskuterte disse forhold i møte med DN og Fylkesmannen i Buskerud. 
På bakgrunn av dette vurderer Fylkesmannen at områder i Steinsfjorden isolert sett 
kvalifiserer til vern etter naturmangfoldloven. Pga. de store samfunn- og brukerinteresser 
finner allikevel fylkesmannen det som mest hensiktsmessig å bruke Plan- og bygningsloven 
til å ta vare på våtmarksinteressene i Steinsfjorden.  Unntak er Steinsvika som foreslås vernet 
som naturreservat og hekkeholmene i Steinsfjorden som foreslås som biotopvern for fugl. 
 
Som et premiss for at store deler av Steinsfjorden skal tas ut av vurderingsområde for vern, 
ber fylkesmannen at Ringerike- og Hole kommune utarbeider en kommunedelplan for 
Steinsfjorden. Fylkesmannen råder kommune til også å ta med vannområdene fra Kroksund 
og ned til brua ved Storøya i en slik kommunedelplan.  Fylkesmannen stiller krav til at de 
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biologiske verdiene som er knyttet til våtmarksystemet i Steinsfjorden skal inngå i temaene til 
kommunedelplan. 
 


1.2   Hensikten med planprogram: 
 
Hensikten med et planprogram er å lage et forslag til hva planen skal inneholde, hvem som 
skal være med i arbeidet, organisering av arbeidet og fremdriftsplan. 
 
En ønsker gjennom planprogrammet å kommunisere med sentrale myndigheter, lag og 
foreninger, lokalsamfunn, og politikere hvordan vi tenker å gjennomføre planen. 
Eventuelle innspill og kommentarer kan vi således vurdere å ta med i planen. 
Ny plan- og bygningslov stiller krav til planprogram knyttet til kommunedelplaner. 
 


1.3  Ønske om å se Kommunedelplan for Steinsfjorden og Kroksund 
og Verneplan for Tyrifjorden i en sammenheng. 


 
Fylkesmannen i Buskerud har bedt om at planprogrammet for Kommunedelplan for 
Steinsfjorden må sees i sammenheng med utkast til verneplan for Tyrifjorden. 
Bakgrunn for dette er å se hvordan de ulike tematiske hensyn blir ivaretatt.  Fylkesmannen 
sendte utkastet til Verneplan ut på lokal høring våren 2011 med høringsfrist sommeren 2011. 
 


 
 


2. Interkommunalt samarbeid mellom Ringerike – og Hole 
kommune. 


 
Siden Steinsfjorden ligger i både Ringerike- og Hole kommune kreves det et interkommunalt 
samarbeid.  Det mest hensiktsmessige vil trolig være å lage en  plan  der ikke 
kommunegrensen skiller bruken av fjorden.  Det kreves derfor et samarbeid mellom 
kommune med hensyn til utarbeidelse av planen.   
De politiske vedtakene må imidlertid foregå i hver enkelt kommune. 
Dette vil kunne være en utfordring mht å enes om en felles plan. 
Under planprosessen bør det arrangeres felles informasjonsmøter med politikere fra begge 
kommuner for å legge til rette for mest mulig felles forståelse. Politiske uenigheter om 
innholdet av planen bør fortrinnsvis avklares før formelle politiske vedtak. 
 
 


 


3. Overordna føringer og rammer for planarbeidet 
 
 
3.1 Nasjonale føringer 


Norge har gjennom ”Ramsar konvensjonen” forpliktet seg til å ta vare på viktige 
våtmarksverdier.  Gjennom Stortingsproposisjoner og ny lov (Naturmangfoldloven) skal vi ta 
vare på det biologiske mangfoldet i det viktige våtmarksystemet. 
Steinsfjorden ligger svært sentrumsnært i Hole kommune og sentrale myndigheter legger stor 
vekt på å tilrettelegge for allmennheten. Spesielt legges det vekt på at allmennheten får tilgang 
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til strandsonen. Området består også av nasjonalt verdifulle jordbruksarealer som bidrar til å 
ytterligere redusere utviklingsmulighetene ved fjorden.  


 
3.2 Regionale føringer 


Regionen ønsker å profilere de grønne verdiene. Dette gjenspeiler seg både i Vestregionen, 
Osloregionen og Ringeriksregionen.  Fjorden er et viktig tema i denne sammenheng. 


 
3.3 Kommunale føringer og strategier. 


Hole kommune er den kommunen i fylket som har høyest vekst.  Barn og unge er i begge 
kommuner et satsingsområde og det satses på å legge til rette fjorden som en rekreasjonsarena 
og fellesområder som bidrar til en sterkere tilknytning til nærområdene. 
 
 Folkehelse er blitt et viktig satsingsområde og tilrettelegging for bruk av rekreasjonsområder 
er et viktig tema for forebyggende helse. Det er sentralt at utforming av arealer for ferdsel og 
friluftsaktiviteter skal muliggjøre og motivere til fysisk aktivitet. Særlig i tettstedsnære 
områder er det viktig å sikre bedre tilgang til friluftsområder. Dette for å danne et bedre 
grunnlag som stimulerer til gode levevaner for en større del av befolkningen. Satsingen på 
folkehelse er også i tråd med regional planstrategi for Buskerud 2009-2012. Et av tiltakene 
her vil være å kunne profilere kommunen med de viktige rekreasjonskvalitetene som finnes 
her.  


   
4. Planavgrensning og temaer som skal tas med i planarbeidet 


  
  


4.1 Planavgrensning: 
Kommunedelplan omfatter hele Steinsfjorden inkludert strandområdene rundt med unntak 
av Steinsvika og hekkholmer som omfattes av Verneplan for Tyrifjorden.  I tillegg 
omfatter kommunedelplanen vannområdet og strandsone sør for Kroksund avgrenset av 
brua til Storøya i sør og området som omfattes av Verneplan for Tyrifjorden i vest. (se 
vedlagt kart) 
 
4.2 Friluftsinteresser – kanalisering av ferdsel 


Steinsfjorden har en tradisjon for å være mye brukt i rekreasjonssammenheng. Dette henger 
trolig sammen med at fjorden ligger inntil bebygde områder og at det er flere øyer i fjorden 
som tiltrekker seg mennesker sommerstid. Rundt fjorden ligger også mange hytter som bruker 
fjorden aktivt.  Steinsfjorden genererer også mange mennesker fra Hønefossområdet i 
rekreasjonssammenheng. Den store trafikken på fjorden sommerstid aktualiserer behovet for 
regler for bruk og kanalisering av ferdsel. 
 
Flere av områdene i Steinsfjorden er viktige av hensyn til friluftsinteresser. En kartlegging 
gjort av Fylkesmannen i forbindelse med utarbeidelse av verneplan for Steinsfjorden med 
Kroksund, også i regional sammenheng er et viktig friluftformål. For strandarealene er det 
badestrender og lett tilgjengelige strandstrekninger som er viktige, samt alle øyene. 
 
4.2.1 Tilrettelagte områder for allmennheten 
Hole kommune har prosentvis veldig høyt vannareal. Sett i forhold til dette arealet er det 
relativt få områder som er tilrettelagt for allmennheten i form av offentlige badeplasser etc. 
Hole kommune har derfor et mål om å sikre flere områder for allmennheten. 
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4.2.2 Tilgjengelig områder for allmennheten 
 Med dette menes områder der allmennhetene har fri tilgang uten at området er privatisert 
eller har andre restriksjoner for opphold.  
 
4.2.3 Kanalisering av ferdsel. 
Gjennom tilrettelegging for rekreasjon og sikring av våtmarksområder kan det legges opp til 
større kanalisering av ferdsel i fjorden. Fjorden er godt kartlagt når det gjelder biologisk 
mangfold, noe som bidrar til å lettere peke ut områder hvor ferdselen kan kanaliseres.  
 


 4.3 Utbyggingsmønster 
I Hole kommune vil fremtidig utbygging i stor grad skje rundt Vik og Sundvollen. 
Konsentrasjon og fortetting av boligområder er en viktig strategi for å redusere klimautslipp. 
Det er i følge kommuneplanen og vedtatt klima- og energiplan en strategisk målsetting å bidra 
til at veksten i hovedsak skjer i tettstedene Vik og Sundvollen.4 Begge stedene er nært 
tilknyttet strandområdene ved Steinsfjorden og Kroksund. 
  
4.3.1 Utvikling av Vik 
Kommuneplan til Hole har definert at Vik skal være kommunesenteret.  Det har gjennom 
flere kommuneplanperioder vært fokus på å styrke Vik som kommunesenter. 
I samarbeid med Fylkeskommunen og Norsk Institutt for By- og Regionforskning (NIBR), 
har kommunen i 2009/2010 gjennomført et prosjekt der en ønsker å se på mulighetene for å 
utvikle Vik til et bedre kommunesenter.  Sammen med forskere fra NIBR var det nedsatt 
grupper som besto av personer fra lokalsamfunnet, næringsliv, politikere og administrasjonen.   
I konklusjonen til dette arbeidet ble det blant annet lagt stor vekt på å knytte Vik til fjorden.   
 
 
4.3.2 Utvikling av Sundvollen 
I og rundt Sundvollen bor også en stor prosent av Hole kommune sin befolkning.  Dette er 
helt i tråd med kommuneplanen og sentrale myndigheters føringer. 
Sundvolden Hotel er i dag kommunens største private arbeidsplass. Virksomheten er under 
stadig utvikling.  Hotellet har uttrykt ønske om en nærmere tilknytning til fjorden. 
Sundøya er også regulert til hotell.  Det åpnes for et betydelig antall rom i reguleringsplanen. 
 
Med utgangspunkt i alle som bor i eller rundt Sundvollen har kommunen ønske om å 
tilrettelegge for muligheten til å bruke fjorden blant annet til bading. Ved Sundvollstranda 
ligger et potensial i å videreutvikle område både innenfor kultur og friluftsliv. Området ved 
Sundvollen nord for brya ved Kroksund har et potensial som friområde.  På lang sikt vil trolig 
område fra Sundvollen og sørover være Hole kommune viktigste utbyggingsområde for 
boligutbygging. 
 
4.3.3 Åsa 
Åsa er ei lita grend med landbruk og hovedsakelig spredt boligbygging.  Fjorden og 
tilgjengeligheten til fjorden er viktige verdier som er med på å gi bygda identitet.  Åsa har et 
aktivt lokalsamfunn der det foregår mye frivillig arbeid.  Det er åpnet for noe mer 
boligbygging i Åsa. 
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4.4  Samferdsel 
Det er igangsatt planprosess for fremføring av ny E- 16 gjennom Hole.  I planprogram for 
alternative traseer er Kroksund og områdene i søndre del av Steinsfjorden svært sentrale. 
Fylkesmannen har også fremmet forslag om at det blir lagt inn en trase på Åsasiden i 
planprogrammet. 


 
4.5 Fugleliv- våtmarksfugler 
Registreringer av våtmarksfuglenes bruk av leveområder gjennom hele året viste at flere av de 
mest brukte oppholds- og beiteområdene i hele Tyrifjorden våtmarkssystem ligger i 
Steinsfjorden. Årsaken er store og grunne vannarealer med tilgjengelig vannplan 
ter for et stort antall våtmarks-fugler, spesielt andefugler (svaner, gjess, ender). Det er 
gruntvannsområder ned til ca 5-6 meter som er mest benyttet. Steinsvika er den kanskje 
viktigste enkeltlokaliteten i hele våtmarkssystemet og vil foreslås vernet som naturreservat. 
Flere viktige hekkeholmer for hettemåke, makrellterne og andre kolonihekkere foreslås vernet 
som biotopvernområder.  
 
Flere vegetasjonsrike bukter og viker rundt Steinsfjorden og ved Kroksund, finnes lokalt 
viktige hekke-områder for bl.a. sangsvane, sothøne og toppdykker. Kroksundet er viktig 
overvintringsområde for spesielt sangsvane og knoppsvane fordi det nesten alltid er åpen råk 
under broa. Det er også en viktig trekkorridor for våtmarksfugler over Kroksund, mellom 
Steinsfjorden og Tyrifjorden. Det er viktig å unngå innretninger som skaper kollisjonsfare 
med spesielt svaner og andre store vannfugler. 
 


 
4.6 Vegetasjon - planteliv 
Steinsfjorden har i mer enn 100 år vært kjent for å ha en av landets rikeste forekomster av 
vannvegetasjon. Årsaken er gunstig pH og store gruntvannsområder med egnede voksesteder. 
Et større antall til dels høyt rødlistede vannplanter er kjent fra Steinsfjorden. Status for øvrig 
vannvegetasjon er imidlertid ikke kjent etter at vasspest etablerte seg på 1990-tallet. På 
kalkrike lokaliteter rundt Steinsfjorden og Kroksund og på flere øyer i området er det også 
registrert et svært stort antall høyt rødlistede planter. Disse lokalitetene ligger i hovedsak 
utenom vurderingsområdet for verneplanarbeidet for Tyrifjorden.  
 
Lokaliteter for truete og sårbare planter på land og i vann må søkes sikret mot inngrep og 
ødeleggelser. 
 


4.7 Edelkreps 
Steinsfjorden er regnet som landets viktigste krepselokalitet. Edelkrepsen var ikke del av 
verneplanarbeidet, men denne høyt rødlistede arten bør gis stor fokus i et planarbeid for 
Steinsfjorden og Kroksund. 
 
 
4.8 Vannkvalitet  
Kommunene har lenge hatt fokus på vannkvaliteten i Steinsfjorden.  Det har siden 1995  vært 
et interkommunalt samarbeid om å bedre vannkvaliteten. (Aksjon Steinsfjorden)  Det er utført 
store tiltak med å redusere næringsinnholdet i fjorden.  Det er bygd 10 fangdammer rundt 
fjorden og redusert utslipp fra hus gjennom prosjektet KUR (kloakk uten rør) 
Det som gjenstår av handlingsplanen til Aksjon Steinsfjorden er fjerning av veifyllinger ved 
Kroksund.  
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Steinsfjorden har en betydelig utfordring med blågrønnalgen Plantotrix.  Denne algen 
produserer fra tid til annen det svært giftige stoffet microcystin.  Giftinnholdet i vannet har 
ved et par anledninger vært så stor at kommunene har gitt forbud mot bading.  Det er generelt 
forbud med å ta drikkevann fra Steinsfjorden pga giftproduserende alger. 
 
I forbindelse med EU sitt vanndirektiv skal nå vannområde Tyrifjorden utredes og inngå i 
forvaltningsplan for Vest Viken Vannregion.  Steinsfjorden vil pga sine utfordringer ha stort 
fokus i denne sammenheng. 
 
4.8.1 Biologisk vannkvalitet 
Kommunene har med bistand fra NIVA hatt overvåking av den biologiske vannkvaliteten i 
Steinsfjorden gjennom mange år.  Spesielt badeplassene sommerstid har vært gjenstand for 
overvåking.  Med utgangspunkt i Steinsfjordens betydning mht rekreasjon og fauna er 
kontroll av giftproduserende alger svært viktig. 
 
4.8.2 Kjemisk vannkvalitet 
Steinsfjorden er grunn og har liten utskifting av vannmasser. Store deler av fjorden er omgitt 
av landbruk samt hus og hytter uten offentlig tilkobling.  Det har derfor vært stor 
miljøbelastning på fjorden. 
Mange tiltak er utført og den kjemiske tilstanden er derfor vesentlig bedret.  Det er imidlertid 
behov for et fortsatt fokus på utslipp. 
 


 
4.9 Bruk av motorbåt – motorferdsel 
Steinsfjorden har tradisjon for å ha stor båttrafikk.  I denne sammenheng er Steinsfjorden en 
rekreasjonsarena for innbyggere i både Hole og Ringerike. Ved telling av båter i Steinsfjorden 
sommerstid (båter som er lagret på land, ved brygger og på fjorden), har antallet økt vesentlig 
de siste 4-5 åra.  Antall båter teller i dag over 800.  Med utgangspunkt i høy befolkningsvekst 
i Hole vil det være hensiktsmessig i større grad å regulere båttrafikken i Steinsfjorden. 
 
4.9.1 Fastmonterte brygger, flytebrygger, moloer og båtfester. 
Det viktigste verktøyet for å regulere mengde båttrafikk i fjorden er trolig hva det tillates av 
brygger, flytebrygger, og båtfester. 
I Hole kommune sine overordna planer er det en intensjon om å begrense antall båtplasser i 
Steinsfjorden.  Kommunedelplan for Steinsfjorden bør inneholde klare intensjoner om 
opplagring av båter og hvor disse skal ligge. Dette bør gi et grunnlag til å styre båttrafikken 
vekk fra områder der konflikten er størst. 
 
4.9.2 Regler for hastighet 
Det er i dag lokale forskrifter for motorferdsel i fjorden.  Dette regelverket bør gjennomgås på 
nytt i ny plan.  Det kan for eksempel være aktuelt å begrense hastigheten rundt områder der 
naturkvalitetene er størst. 
 
4.9.3 Regler for type båter – vannscooter 
Det har den senere tid vært diskusjon om lovligheten for bruk av vannscooter. Lokale 
forskrifter forbyr vannscooter. Politiet praktiserer derfor et forbud.  Gjennom 
kommunedelplan bør det diskuteres og hjemles gjennom plan- og bygningsloven hvilke type 
båter som skal tillates i fjorden. 
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4.9.4 Forbudssoner 
Siden Steinsfjorden inneholder områder med store våtmarksinteresser kan det være aktuelt å 
forby motorisert ferdsel i deler av fjorden.  Forbud mot bruk av motorbåt kan også være 
aktuelt rundt viktige badeplasser. 
 
4.10 Vasspest 
Vannplanta vasspest etablerte seg i Steinsfjorden på 1990-tallet. Den uønskede vannplanta 
danner så tette bestand at den stenger andre planter og også en del dyreliv ute. Vasspest er 
trolig en av årsakene til at edelkreps har gått tilbake i Steinsfjorden. Samtidig har vasspest 
bidratt til bedre mattilgang for svaner. Det er viktig å få oversikt over status til vasspest og 
innhente erfaringer fra andre innsjøer om langtids effekter av denne. 


 
4.11  Forvaltning  av  strandsonen: 
Begge kommuner har byggeforbud i 100m sonen til Steinsfjorden.  Det er imidlertid behov 
for å presisere betydningen av bestemmelsene som står i kommuneplanene med hensyn til 
strandsonevern. 
 
4.12 Landbruk 
Store deler av Steinsfjorden er omgitt av landbruksareal som skaper utfordringer knyttet til 
avrenning. Steinsfjorden er spesielt utsatt for dette på grunn av sirkulasjon og dybdeforhold. 
Landbruk har vært en viktig del av tiltakene som er gjort i forbindelse med Aksjon 
Steinsfjorden. 
 
 
4.13 Fiske/jakt 
I steinsfjorden er det i hovedsak fritt fiske med unntak av Steinsvika. Krepsefisket er sterkt 
regulert noe som er viktig mht å bevare edelkrepsen.  Det er registrert 15 fiskearter i 
Tyrifjorden, men med noe mindre innslag av spesielt Ørret i Steinsfjorden grunnet dårligere 
vannkvalitet. Fisket har også betydning som verdi knyttet til turisme, dette gjelder spesielt 
Gjeddefiske.  
 
I vannområdene foregår det svært lite jakt, blant annet som følge av bebyggelse som ligger 
inntil mye av strandområdene. I Steinsvika i Steinsfjorden selges det jaktkort. Fra Småøyene 
har det blitt jaktet en del på ender og kanadagås. I eksisterende våtmarkreservater er det 
jaktforbud. Det foregår noe duejakt på jordbruksområder som grenser mot strandområder. 
 
4.14  Kraftregulering 
Steinsfjorden er også påvirket av kraftreguleringer som legger premisser for vannstand og 
utskifting av vannmasser i fjorden. 
 
4.15  Kraftledninger og rørledninger 
Kraft og rørledningsnettet i området er omfattende. Mesteparten av lokalt høyspenningsnett er 
hovedsakelig i luftspenn, men en del er også lagt i jordkabel og utviklingen her går i retning 
av stadig flere jordkabler og rørgater. Søndre del av Steinsfjorden har også et omfattende 
ledningsnett av rørledninger. 
 
4.16 Universell utforming. 
Det er få områder i Steinsfjorden i dag som er tilrettelagt for de med funksjonshemming. 
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Det bør gjøres en vurdering og universell tilpassing både med hensyn til bruk av båt, bading 
og fiske. Ny plan- og bygningslov legger dessuten stor vekt på at det skal tilrettelegges for 
universell utforming.   
 
 


5. Planer og prosjekter som det bør tas hensyn til. 
 
I forbindelse med utarbeidelse av kommunedelplanen vil det være viktig å samordne med 
andre planer der Steinsfjorden er en del av disse. 


 
5.1 Verneplan for Tyrifjorden 


En av grunnene til utarbeidelse av verneplan for Tyrifjorden er å se hele våtmarkssystemet i 
en sammenheng.  Steinsfjorden vurderes som en del av dette.  I forbindelse med utarbeidelse 
av utkast til vurderingsområde til vern, er det gjort kartlegginger som vil ha betydning for 
utarbeidelse av kommunedelplan. 


 
  
5.2 Kommuneplan for Ringerike 


Ringerike kommune har en vedtatt kommuneplan med både samfunnsdel og arealdel fra 
august 2007. Målsettingen i kommuneplanperioden er blant annet å opprettholde 100- 
metersbeltet langs vann og vassdrag og fortsette bærekraftig forvaltning av vassdragene. 
 
I Arealdelen av kommuneplan for Ringerike er det i Åsa- området åpnet for boligbygging i et 
avgrenset område sentralt i Åsa.  Her er det i inneværende planperiode avsatt arealer til 21 
boenheter. 
 
Områdene som grenser til Steinsfjorden  er vist som arealformål landbruk- natur og 
friluftsområder  (LNF-område.)  Innenfor LNF- område er det i en sone på 100m fra 
vassdraget generelt forbudt å iverksette nye bygge- og anleggstiltak. 
 
5.2.1 Hovedplan for avløp i Ringerike kommune. 
I nylig vedtatt Hovedplan for avløp for Ringerike kommune betraktes Åsa som et eget rense 
distrikt med sine lokale, naturbaserte renseanlegg (KUR- anlegg).  Av 210 husstander som var 
planlagt sanert er ca 150 hus samt en skole, en barnehage pluss flere fritidseiendommer 
tilkoblet lokale renseanlegg. 
Renseresultatene indikerer at anleggene fungerer tilfredsstillende. Det er lagt inn tiltak i 
handlingsplanen som tilsier at Åsa-området skal være ferdig sanert i 2012. 


 
5.3 Kommuneplan for Hole 


Hole kommune har i sin kommuneplan byggeforbud i 100m belte til fjorden (LNF).  Et av 
satsingsområdene i kommuneplanperioden er å bruke de viktige natur- og kulturkvalitetene i 
kommunen og tilrettelegge for allmennheten.  Strandsonen og tilrettelegging for 
allmennhetens tilgang  til denne er viktig.  Videre legges det opp til å tilrettelegge for flere 
områder for rekreasjon spesielt i tilknytning til vann.  Dette bør også sees i sammenheng med 
at barn- og unge er et satsingsområde. 
I kommuneplanen ligger også en intensjon om å utarbeide en flerbruksplan for de viktigste 
vannområdene i Tyrifjorden som ligger i Hole kommune. 
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5.4 Vannbruksplan for Tyrifjorden 
I 1995 ble det utarbeidet en vannbruksplan for Tyrifjorden.  Denne fikk status som en 
fylkesdelplan med underskrift av den gang miljøvernminister Torbjørn Berntsen.  Dette var et 
samarbeidsprosjekt mellom Buskerud fylkeskommune, Lier-, Modum-, Ringerike- og Hole 
kommune.  Vannbruksplanen hadde ulike temaer der rekreasjon og natur hadde størst fokus.  
Mye av arbeidet som ble gjort i denne prosessen bør tas med i utarbeidelse av ny 
kommunedelplan. 
 
 


5.5 Eventuelle områdeplaner for Vik og Sundvollen. 
Hole kommune vil trolig gjennomføre områdeplan for både Vik og Sundvollen innen få år.  
Steinsfjorden og Kroksund vil i denne sammenheng ha stor betydning for stedsutviklingen.  
 


5.6 EU sitt vanndirektiv. 
Steinsfjorden er en del av vannområdet Tyrifjorden som igjen er en del av Vest Viken 
Vannregion.  Kommunene Modum, Lier, Ringerike og Hole har igangsatt en prosess der 
vannområdet Tyrifjorden skal kartlegges og utarbeide en handlingsplan som er med å sikre 
vannkvaliteten i henhold til EU sitt vanndirektiv. 
Pga utfordringer med giftige blågrønnalger og viktighet av rekreasjon, er Steinsfjorden pekt ut 
som et spesielt viktig område i denne sammenheng. 
Buskerud Fylkeskommune er vannforvaltningsmyndighet i denne sammenheng. 
 


5.7 Aksjon Steinsfjorden (handlingsplan) 
Gjennom over 10 år har det vært et samarbeid mellom Ringerike- og Hole kommune med å 
bedre vannkvaliteten i Steinsfjorden.  Det er utarbeidet en handlingsplan som i stor grad er 
utført. 
Handlingsplanen har i stor grad gått ut på å gjøre tiltak som reduserer fosfor innholdet. 
I grove trekk definerte man 3 likeverdige årsaker til økt fosfor innhold:  
1: utslipp fra landbruk 
2: utslipp fra hus  og hytter 
3: redusert vannutskiftning pga vegfyllinger ved Kroksund. 
Det er bygget 10 fangdammer rundt fjorden for å redusere utslipp fra landbruket.  Videre er 
det gjennomført et prosjekt med biologisk rensing av utslipp fra husstander rundt fjorden 
(kloakk uten rør KUR).   
Fjerning av vegfyllinger som er statens bidrag til ”dugnaden” er ikke utført. 
Aksjon Steinsfjorden består av en valgt styringsgruppe der blant annet ordførerne i Ringerike 
og Hole er med.  Styringsgruppa er gitt et mandat av kommunestyrene.  Det kan være aktuelt 
å utvide mandatet i forbindelse med utarbeidelse av flerbruksplan. 
 


5.8 Overvåking av Steinsfjorden mht giftige blågrønnalger. 
Norsk Institutt for Vannforskning NIVA har i oppdrag fra Ringerike- og Hole kommune 
utført overvåking av vannkvaliteten i Steinsfjorden mht giftige blågrønnalger i mer enn 10 år.  
Det er også utført forskningsoppgaver i Steinsfjorden på dette området.  NIVA sitter derfor på 
et stort statistisk materiell som har betyding for videre overvåking og eventuelle tiltak i 
fjorden. 
 


5.9 Lokal forskrift for utslipp: 
Ringerike- og Hole kommune har samarbeidet om lokal forskrift for utslipp.  Denne forskrift  
er særlig aktuell for Steinsfjorden. 
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Det vil på sikt utarbeides handlingsplan for av-kloakkering av hytter og hus rundt fjorden. 
 
 
 
 


 


6. Utfordringer 
 
6.1 Balanse mellom friluftsinteresser og naturverdier 


Steinsfjorden er svært mye brukt i rekreasjonssammenheng spesielt sommerstid.  Det er trolig 
mange grunner til dette.  Steinsfjorden er omgitt av mange bebygde områder som 
Viksområdet og Sundvollen.  I Steinsfjorden er det også smulere farvann enn i andre deler av 
Tyrifjorden.  I Steinsfjorden er det flere øyer som aktivt brukes i sommerhalvåret. 
I Steinsfjorden er det også store naturverdier mht våtmarksområder.  De største verdiene er 
knyttet til Kroksund, Vik og Steinsvika.  Flere holmer er også viktige områder for hekking. 
 
Kommunedelplan bør derfor gjøre en vekting mellom de ulike interessene. Naturvern skal 
forenes med tilrettelegging for bruk, og for å kunne sikre begge interessene bør 
tilretteleggingen legges til områder der det skaper minst konflikt med naturverdier. 
 
NML § 10. (økosystemtilnærming og samlet belastning)  


       En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som økosystemet er eller vil bli 


utsatt for.  


Et viktig prinsipp ved tiltakene som gjelder hensynet til ferdsel er at den samlede belastningen 
vil bli mindre dersom man velger å kanalisere båttrafikken, og samle antallet båtplasser til ett 
eller to konsentrerte områder, framfor en mer spredt utnyttelse.  


 
6.2 Utbyggingsinteresser i viktige våtmarksområder 


Hole kommune har stor befolkningsvekst og veksten vil trolig konsentreres rundt Vik og 
Sundvollen.  Kommuneplanen legger vekt på å øke tilgjengeligheten til kommunens viktige 
kultur- og naturkvaliteter der fjorden er en del av disse.   Prosessen rundt prosjektet 
sentrumsutvikling av Vik gir en klar visjon om å knytte seg nærmere til fjorden. 
Ved Sundvollen er det også ønske om bedre tilrettelegging av rekreasjonsområder nær 
fjorden. 
Det blir knyttet til kommunedelplanarbeidet viktig å gjøre en helhetsvurdering av 
naturverdiene opp mot det store samfunnsutviklingshensynet. 


 
 


7. Muligheter 
 
 


7.1 Profilering 
Kommunene ønsker å profilere Steinsfjorden/Kroksund  både i rekreasjonssammenheng og 
som et viktig naturområdet. 
Kommunedelplan gir en mulighet til  å profilere de ulike verdiene som er knyttet til 
Steinsfjorden og Kroksund. 
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7.2 Informasjon – kart 
Som et ledd i å ta vare på de viktige våtmarksområde i Steinsfjorden er trolig informasjon til 
de som bruker fjorden et av de viktigste tiltakene.  Som en videreføring av 
kommunedelplanen bør det aktivt legges ut informasjon om fjordens innhold.  Trolig bør det 
også lages en informasjonsbrosjyre der kunnskap om våtmarksområdene og informasjon om 
rekreasjonsområdene er en del av denne. 
 
Et temakart for Steinsfjorden vil trolig også være et meget viktig verktøy for å utnytte 
rekreasjonskvalitetene og ta vare på våtmarksområdene. 
 


7.3 Avklaringer om tiltak og bruk av strandsonen. 
I noen tilfeller er ikke bestemmelsene i kommuneplanen detaljert nok med hensyn til tiltak og 
bruk av strandsonen.  Kommunedelplan kan gi en bedre avklaring rundt disse forhold. 
 


 
 


8. Organisering og finansiering av arbeidet. 
Det vil være viktig å utarbeide en felles plan for Steinsfjorden på tvers av kommunegrensen. 
Planen skal vedtas i kommunestyrene i Hole og Ringerike og det vil kunne være en utfordring 
å få til en felles forståelse for innholdet av planen.  Organiseringen av planarbeidet er derfor 
viktig for en mest mulig felles forståelse. 
   


8.1 Styringsgruppe: 
Ringerike og Hole kommune har i mange år hatt et interkommunalt samarbeid om 
Steinsfjorden gjennom ”Aksjon Steinsfjorden”. 
”Aksjon Steinsfjorden” fungerer også i dag i noe mindre omfang enn tidligere.  Et forslag kan 
være  å utvide Aksjon Steinsfjorden sitt mandat til også å gjelde kommunedelplan for 
Steinsfjorden og Kroksund 
Aksjon Steinsfjorden vil således fungere som en styringsgruppe til prosessen. 


  
 
8.2 Arbeidsgruppe: 


 
Arbeidsgruppa skal utarbeide selve planen og bør bestå av: 
representanter fra administrasjonen i Ringerike- og Hole kommune. 
Innleid prosjektleder vil dessuten jobbe tett opp mot arbeidsgruppa. 
Arbeidsgruppa bør også ha nær kontakt mot fylkesmannen, lag- og foreninger, grunneiere og 
andre interessegrupper. 
 


8.3 Referansegruppe 
 


- Lag og foreninger 
- Grunneiere 
- Velforeninger 
- Næringsliv 
- Ornitologisk forening 
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8.4 Innleid prosjektleder: 
Både Ringerike og Hole kommune har begrenset med både faglige og økonomiske ressurser 
til gjennomføring av planen.  Kommunene er derfor innleid Ole Hermann Hollerud 
prosjektleder i 20% stilling fra sept. 2011 til 01.01. 2013.  Hollerud er også engasjert som 
prosjektleder i 40% stilling i forbindelse med EU sitt vanndirektiv.    
 


 


9. Medvirkning 
9.1 Informasjonsmøter 


Det lages en adresseliste som plukker ut aktuelle deltakere i prosessen som representerer de 
ulike områdene planen skal inneholde.  Prosjektleder og arbeidsgruppa bør ha jevnlig kontakt 
med disse. 
Det bør  holdes folkemøter underveis i prosessen 


 
9.2 Høringer. 


 
Planprogram legges ut på høring i Ringerike- og Hole kommune. Planen skal sees i 
sammenheng med forslag til Verneplan for Tyrifjorden. 
. 


 
 


 


 


 


10. Framdrift/planprosess. 
 
 
 


 


Oktober 2011   Planprogrammet legges ut på høring i begge kommuner 
 
Januar 2012 Merknadsbehandling/ vedtak av planprogram i begge 


kommuner 
 
2012               Det lages et utkast til kommunedelplan/flerbruksplan for  
    Steinsfjorden og deler av Kroksund 
 
Høsten 2012    Utkast til kommunedelplan legges ut på høring 
 
Høsten 2012 – våren  
2013   Merknadsbehandling og planvedtak av kommunedelplan 


Steinsfjorden og  deler av Kroksund. 
 
 
Event. oppfølging av arbeidet : 
    Handlingsplan 
    Temakart 
    Informasjonsbrosjyre. 
 







 


68 
 


Vedlegg 8  Oversikt over elvevannforekomster i Tyrifjorden vannområde. 
Samlet oversikt ligger i tekstdelen foran 
 


Tyrifjorden   (24.06.2012) 
   Vannforekomst-


ID Navn Kommune Risiko Økologisk tilstand


012-2554-R Aklangen bekkefelt Ringerike Ingen risiko God 


012-2697-R Bekkefelt Kilemoen Ringerike Mulig risiko Moderat 


012-411-R Bekker på Røyse Hole Risiko Moderat 


012-4966-L Bergsjø Modum Ingen risiko God 


012-7371-L Bergsjø Ringerike Ingen risiko Moderat 


012-2022-R Bergsjø bekkefelt Ringerike Ingen risiko God 


012-2020-R Bergsjøelva Ringerike Ingen risiko God 


012-2030-R Bergsjøelva bekkefelt Ringerike Ingen risiko God 


012-2617-R Bergsjøen bekkefelt øst Modum Mulig risiko Moderat 


012-2640-R Breidvatnet bekkefelt Ringerike Ingen risiko God 


012-7358-L Breidvatnet bekkefelt Ringerike Mulig risiko God 


012-2690-R Buvasselvi Flå Mulig risiko God 


012-2693-R Buvasselvi og Frisvasselvi bekkefelt Ringerike Mulig risiko God 


012-7241-L Buvatnet Flå Mulig risiko Moderat 


012-2684-R Buvatnet bekkefelt  Flå Mulig risiko God 


012-5095-L Damtjern Ringerike Mulig risiko Moderat 


012-2654-R Damtjern bekkefelt Ringerike Mulig risiko God 


012-2400-R Drammenselva fra Bergsjø til Gravfoss  Modum Risiko Moderat 


012-2623-R Dyrbakkelva Modum Mulig risiko Moderat 


012-2624-R Dyrbakkelva bekkefelt Modum Mulig risiko Moderat 


012-1950-R Eidselva Ringerike Ingen risiko God 


012-2034-R Eidselva bekkefelt Ringerike Ingen risiko God 


012-2662-R Fjellelva/Setreelva  Ringerike Mulig risiko God 


012-2664-R Fjellelva/Setreelva bekkefelt Ringerike Mulig risiko God 


012-2681-R Fjellelvi Sør-Aurdal Mulig risiko God 


012-2695-R Fjellelvi bekkefelt  Sør-Aurdal Mulig risiko God 


012-2541-R Flåbekken  Ringerike Mulig risiko God 


012-2545-R Flåbekken bekkefelt Ringerike Mulig risiko God 


012-2692-R Frisvasselva Ringerike Mulig risiko God 


012-7261-L Frisvatnet Ringerike Mulig risiko Moderat 


012-2677-R Frisvatnet bekkefelt  Ringerike Mulig risiko God 


012-46-G Gampedalen Lier Ingen risiko Udefinert 


012-2615-R Gråbekken Modum Mulig risiko God 


012-971-G Hallingby Ringerike Mulig risiko Udefinert 


012-2711-R Haugerudelva Ringerike Ingen risiko God 


012-2713-R Haugerudelva bekkefelt Jevnaker Ingen risiko God 


012-2616-R Heggebekken og Vikersundbekken Modum Risiko Dårlig 


012-2561-R Henåa  Ringerike Ingen risiko God 


012-2563-R Henåa bekkefelt vest Ringerike Ingen risiko God 


012-2710-R Henåa bekkefelt øst Ringerike Ingen risiko God 


012-2627-R Holsfjorden - Tyrifjorden bekkefelt vest Modum Risiko Moderat 
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012-2622-R Holsfjorden - Tyrifjorden bekkefelt øst Hole Mulig risiko Moderat 


012-44-G Hønefoss Jevnaker Mulig risiko Udefinert 


012-972-G Kilemoen Ringerike Ingen risiko Udefinert 


012-2363-R Kista nedre Modum Risiko Moderat 


012-2335-R Kista øvre Modum Risiko Svært dårlig


012-2567-R Kjølstadbekken Modum Risiko Moderat 


012-2547-R Kongshaugen bekkefelt Ringerike Mulig risiko Moderat 


012-2584-R Kvennelva  Sigdal Mulig risiko Moderat 


012-2585-R Kvennelva bekkefelt Sigdal Mulig risiko God 


012-2488-R Langdalstjern bekkefelt Ringerike Ingen risiko God 


012-2485-R Langdalstjernbekken Ringerike Risiko Dårlig 


012-7364-L Langevatnet Ringerike Mulig risiko Moderat 


012-7382-L Langevatnet Ringerike Ingen risiko God 


012-2032-R Langevatnet bekkefelt Ringerike Ingen risiko God 


012-2645-R Langevatnet bekkefelt Ringerike Ingen risiko God 


012-2688-R Langevatnet bekkefelt  Flå Mulig risiko God 


012-7243-L Langvatnet Flå Ingen risiko Moderat 


012-2737-R Lauskardtjernet bekkefelt Flå Mulig risiko God 


012-7273-L Lauvskardtjernet Ringerike Mulig risiko Moderat 


012-2596-R Liabekken Modum Ingen risiko God 


012-2594-R Liabekken bekkefelt Krødsherad Ingen risiko God 


012-2557-R Løkelva Ringerike Ingen risiko God 


012-2709-R Løkelva bekkefelt Ringerike Ingen risiko God 


012-2614-R Mastedalsbekken Modum Mulig risiko God 


012-2638-R Mattjernelva Ringerike Ingen risiko God 


012-2724-R Mattjernelva bekkefelt Ringerike Ingen risiko God 


012-67093-L Motjern Ringerike Mulig risiko Moderat 


012-2546-R Nedre Vælsvatn bekkefelt Ringerike Mulig risiko God 


012-4913-L Nedre Vælsvatnet Ringerike Ingen risiko God 


012-47-G Nordelva Lier Ingen risiko Udefinert 


012-2733-R Nordre Vælsvannet bekkefelt Jevnaker Ingen risiko God 


012-2734-R Nordre Vælsvannet bekkefelt Ringerike Mulig risiko Moderat 


012-4863-L Nordre Vælsvatnet Jevnaker Ingen risiko God 


012-1082-R Randselva Jevnaker Risiko Moderat 


012-2548-R Randselva bekkefelt vest (Eggemoen) Jevnaker Mulig risiko God 


012-671-R Randselva bekkefelt øst Jevnaker Mulig risiko Udefinert 


012-1081-R Randselva, strekning Bergefoss og Kistefoss Jevnaker Risiko Dårlig 


012-2024-R Redalstjenn bekkefelt Krødsherad Mulig risiko God 


012-7383-L Redalstjern Krødsherad Mulig risiko Moderat 


012-2644-R Rudselva Ringerike Ingen risiko God 


012-2643-R Rudselva bekkefelt Ringerike Ingen risiko God 


012-45-G Sagelva Lier Ingen risiko Udefinert 


012-562-L Samsjøen Jevnaker Ingen risiko God 


012-2714-R Samsjøen bekkefelt Jevnaker Ingen risiko God 


012-2499-R Sandbekken Modum Risiko Moderat 


012-2501-R Sandbekken bekkefelt Modum Ingen risiko God 
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012-2669-R Sandvasselva Ringerike Mulig risiko God 


012-2745-R Sandvasselva bekkefelt Sør-Aurdal Mulig risiko God 


012-7220-L Sandvatnet Ringerike Mulig risiko Moderat 


012-2675-R Sandvatnet bekkefelt Ringerike Mulig risiko God 


012-2036-R Skalpelielva Krødsherad Ingen risiko God 


012-2039-R Skalpelielva bekkefelt Ringerike Ingen risiko God 


012-2566-R Skinnerudbekken Modum Risiko Dårlig 


012-2467-R Skjædalselva nedre Ringerike Risiko Dårlig 


012-2552-R Skjærdalselva øvre Ringerike Mulig risiko Moderat 


012-2551-R Skjærdalselva øvre og nedre bekkefelt Ringerike Ingen risiko God 


012-5052-L Skjærsjøen Ringerike Ingen risiko God 


012-2495-R Skjærsjøen bekkefelt Ringerike Ingen risiko God 


012-2604-R Skuterudbekken Modum Mulig risiko Moderat 


012-2605-R Skuterudbekken bekkefelt Modum Mulig risiko Moderat 


012-970-G Slettemoen Krødsherad Mulig risiko Udefinert 


012-646-R Snarumselva Krødsherad Risiko Moderat 


012-950-R Snarumselva bekkefelt nordvest Krødsherad Ingen risiko Svært god


012-2613-R Snarumselva bekkefelt sørvest Modum Mulig risiko Moderat 


012-2610-R Snarumselva bekkefelt øst Krødsherad Mulig risiko Moderat 


012-2719-R Sogna Ringerike Mulig risiko God 


012-2749-R Sogna bekkefelt Ringerike Mulig risiko Moderat 


012-2739-R Sognevannet bekkefelt Ringerike Mulig risiko God 


012-556-L Sognevatnet Ringerike Mulig risiko God 


012-985-G Sokna Ringerike Mulig risiko Udefinert 


012-675-R Sokna nedre Ringerike Mulig risiko God 


012-2460-R Sokna nedre bekkefelt Ringerike Risiko Moderat 


012-481-G Sokna vest Ringerike Ingen risiko Udefinert 


012-2463-R Sokna øvre Ringerike Ingen risiko God 


012-2728-R Sokna øvre bekkefelt nord Ringerike Mulig risiko Moderat 


012-2729-R Sokna øvre bekkefelt sør Ringerike Mulig risiko Moderat 


012-2497-R Solbergsbekken Ringerike Mulig risiko Moderat 


012-5139-L Solbergtjernet Ringerike Mulig risiko Dårlig 


012-2513-R Solbergtjernet bekkefelt Ringerike Mulig risiko Moderat 


012-255-R Somma Ringerike Risiko Moderat 


012-2731-R Somma bekkefelt Ringerike Ingen risiko God 


012-522-1-L Steinsfjorden Ringerike Risiko Dårlig 


012-682-R Steinsfjorden bekkefelt nord vest Ringerike Mulig risiko Moderat 


012-2657-R Steinsfjorden bekkefelt øst Ringerike Ingen risiko God 


012-174-R Storelva Ringerike Risiko Moderat 


012-674-R Storelva bekkefelt Jevnaker Mulig risiko Moderat 


012-4970-L Storetjern Ringerike Ingen risiko God 


012-2718-R Strømsoddelva Ringerike Mulig risiko Moderat 


012-2750-R Strømsoddelva bekkefelt Ringerike Mulig risiko Moderat 


012-2047-R Sundvollen bekkefelt Hole Mulig risiko God 


012-2490-R Svartvannselva Ringerike Mulig risiko Moderat 


012-2493-R Svartvannselva bekkefelt Ringerike Mulig risiko God 
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012-976-G Sylling Lier Mulig risiko God 


012-484-G Sysle Modum Mulig risiko Udefinert 


012-2586-R Syslebekken Modum Mulig risiko Moderat 


012-2591-R Syslebekken bekkefelt Modum Mulig risiko Moderat 


012-7588-L Sysletjern Modum Ingen risiko God 


012-2612-R Sysletjern bekkefelt Modum Ingen risiko God 


012-4894-L Søndre Vælsvatnet Ringerike Ingen risiko Moderat 


012-2725-R Torevatn bekkefelt Ringerike Ingen risiko Udefinert 


012-603-L Torevatnet Ringerike Mulig risiko Moderat 


012-2722-R Trana Ringerike Mulig risiko God 


012-2721-R Trana bekkefelt Ringerike Mulig risiko God 


012-2703-R Tverrelva Ringerike Ingen risiko God 


012-2708-R Tverrelva bekkefelt Ringerike Ingen risiko God 


012-522-2-L Tyrifjorden Ringerike Mulig risiko God 


012-2469-R Tyrifjorden bekkefelt nordvest Ringerike Mulig risiko Moderat 


012-2555-R Tyrifjorden bekkefelt sørvest Ringerike Risiko Dårlig 


012-2471-R Tyrifjorden bekkefelt vest Ringerike Mulig risiko God 


012-177-R Tyrifjorden bekkefelt øst Modum Modum Mulig risiko Moderat 


012-2666-R Urdevasselva Ringerike Mulig risiko Moderat 


012-2747-R Urdevasselva bekkefelt Ringerike Mulig risiko Moderat 


012-2573-R Urdvannbekken Modum Ingen risiko God 


012-2574-R Urdvannbekken bekkefelt Modum Ingen risiko God 


012-5351-L Urdvannet Modum Ingen risiko God 


012-2577-R Urdvatnet bekkefelt Modum Ingen risiko God 


012-2026-R Vemra Krødsherad Ingen risiko God 


012-2037-R Vemra bekkefelt Krødsherad Ingen risiko God 


012-2606-R Verkenselva Modum Mulig risiko Moderat 


012-2608-R Verkenselva bekkefelt Modum Ingen risiko God 


012-5143-L Vesterudsetertjern Ringerike - - 


012-2707-R Vesterudsetertjern bekkefelt Ringerike Ingen risiko God 


012-2636-R Vettertjern bekkefelt Ringerike Ingen risiko God 


012-7356-L Vettertjernet Ringerike Mulig risiko Moderat 


012-2508-R Vikerfossen Modum Ingen risiko God 


012-2503-R Vikerfossen bekkefelt vest Modum Mulig risiko Moderat 


012-2537-R Væla fra nedre Vælsvann Ringerike Mulig risiko God 


012-2539-R Væla fra nedre Vælsvann bekkefelt Ringerike Mulig risiko God 


012-2696-R Væla fra søndre Vælsvann Ringerike Mulig risiko God 


012-2698-R Væla fra søndre Vælsvann bekkefelt Ringerike Ingen risiko God 


012-2466-R Vælerelva fra Væleren til Skjærdalselva Ringerike Mulig risiko Moderat 


012-2481-R Vælerelva fra Væleren til Skjærdalselva bekkefelt Ringerike Mulig risiko God 


012-602-L Væleren Ringerike Mulig risiko Moderat 


012-2736-R Væleren bekkefelt Ringerike Ingen risiko Svært god


012-650-R Ørteselva Ringerike Ingen risiko God 


012-2040-R Ørteselva bekkefelt Ringerike Ingen risiko God 


012-2028-R Ørtesvatnet bekkefelt Ringerike Ingen risiko God 


012-7395-L Ørtevatnet Ringerike Mulig risiko God 
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012-7242-L Øvstevatnet  Flå Mulig risiko Moderat 


012-2686-R Øvstevatnet bekkefelt  Flå Mulig risiko God 


012-604-L Øyangen Ringerike Mulig risiko God 


012-664-R Ådalselva fra Hensfossen til samløpet med Randselva Ringerike Risiko Moderat 


012-2456-R Ådalselva fra Sperillen til Hensfossen Ringerike Mulig risiko Moderat 


012-683-R Åsaelva - Mølleelva Ringerike Risiko Moderat 


012-2656-R Åsaelva - Mølleelva bekkefelt Ringerike Ingen risiko God 


012-2751-R 
Åsdalselva fra Sperillen til Hensfossen bekkefelt 
nordøst Ringerike Mulig risiko Moderat 


012-2752-R Åsdalselva fra Sperillen til Hensfossen bekkefelt sør øst Ringerike Mulig risiko Moderat 


012-2478-R Åsterudbekken Ringerike Risiko Dårlig 


012-2735-R Åsterudbekken bekkefelt Ringerike Ingen risiko God 


012-5166-L Åsterudtjernet Ringerike Risiko Svært dårlig


     Vedlegg 9   Oversikt over innsjøvannforekomster i Tyrifjorden vannområde 
Samlet oversikt ligger i tekstdelen foran 


Tyrifjorden   (24.06.2012) 
   Vannforekomst-


ID Navn Kommune Risiko Økologisk tilstand 


012-4966-L Bergsjø Modum Ingen risiko God 


012-7371-L Bergsjø Ringerike Ingen risiko Moderat 


012-7358-L 
Breidvatnet 
bekkefelt Ringerike Mulig risiko God 


012-7241-L Buvatnet Flå Mulig risiko Moderat 


012-5095-L Damtjern Ringerike Mulig risiko Moderat 


012-7261-L Frisvatnet Ringerike Mulig risiko Moderat 


012-7364-L Langevatnet Ringerike Mulig risiko Moderat 


012-7382-L Langevatnet Ringerike Ingen risiko God 


012-7243-L Langvatnet Flå Ingen risiko Moderat 


012-7273-L Lauvskardtjernet Ringerike Mulig risiko Moderat 


012-67093-L Motjern Ringerike Mulig risiko Moderat 


012-4913-L Nedre Vælsvatnet Ringerike Ingen risiko God 


012-4863-L Nordre Vælsvatnet Jevnaker Ingen risiko God 


012-7383-L Redalstjern Krødsherad Mulig risiko Moderat 


012-562-L Samsjøen Jevnaker Ingen risiko God 


012-7220-L Sandvatnet Ringerike Mulig risiko Moderat 


012-5052-L Skjærsjøen Ringerike Ingen risiko God 


012-556-L Sognevatnet Ringerike Mulig risiko God 


012-5139-L Solbergtjernet Ringerike Mulig risiko Dårlig 


012-522-1-L Steinsfjorden Ringerike Risiko Dårlig 


012-4970-L Storetjern Ringerike Ingen risiko God 


012-7588-L Sysletjern Modum Ingen risiko God 


012-4894-L Søndre Vælsvatnet Ringerike Ingen risiko Moderat 


012-603-L Torevatnet Ringerike Mulig risiko Moderat 


012-522-2-L Tyrifjorden Ringerike Mulig risiko God 


012-5351-L Urdvannet Modum Ingen risiko God 


012-5143-L Vesterudsetertjern Ringerike - - 
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012-7356-L Vettertjernet Ringerike Mulig risiko Moderat 


012-602-L Væleren Ringerike Mulig risiko Moderat 


012-7395-L Ørtevatnet Ringerike Mulig risiko God 


012-7242-L Øvstevatnet  Flå Mulig risiko Moderat 


012-604-L Øyangen Ringerike Mulig risiko God 


012-5166-L Åsterudtjernet Ringerike Risiko Svært dårlig 


      
 
 
Vedlegg 10  
 
Til slutt kan det kanskje passe å ta med et lite dikt om vann: 
 
Å vatn!  Av Helge Torvund 
  
  
Å vatn 
brunnvatn 
drikkevatn 
badevatn 
dusj! 
Kvitvaska  
skjorter 
Reinvaska sår 
Å vatn 
å regn 
å hav! 
Stille 
kulp 
sirlebekk 
svampar og 
sjøanemonar 
Vatnet sitt hjarta 
bølgjande puls 
elvestryk 
foss 
ei åre, ei å 
Kan vatnet 
sitt hjarta 
slutta 
å slå 
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Vedlegg 10 
Noen lenker: 
 
NINA rapport 501 om reguleringsplan ved utløpet av Tyrifjorden, "Vikersund Sjøfront", kartlegging 
og konsekvensutredning av biologisk mangfold  
http://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/rapport/2009/501.pdf  
 
NVE sin database Vann-Nett 
http://www.vann-nett.no/saksbehandler/ 
 
Om vann-Nett: 
 
 
Lenke til Fylkesmannen i Buskerud sitt arbeid med Verneplanen for Tyrifjorden 


http://fylkesmannen.no/hoved.aspx?m=40866  
 
 
Lenke til Hole kommunes oversikt over reguleringsplaner, der en finner Statens vegvesen sin 
reguleringsplan for vegfyllingene i Kroksundet i Hole kommune: 
 
http://www.hole.kommune.no/planer-reguleringsplaner.174908.no.html  
 
 
 
 
 
 
Vedlegg 11. 


Vann-nett er åpnet for publikum 
For første gang er miljøinformasjon om elver, innsjøer, grunnvann og kystvann i Norge 
samlet på et sted i portalen Vann-Nett. I juni ble portalen åpnet for publikum. Geodata har 
utviklet tjenesten for NVE, SFT og DN. 
- Det viktigste formålet med denne publikumstjenesten er å gjøre myndighetenes vurdering av 
en vannforekomsts økologiske tilstand tilgjengelig, og gi publikum mulighet for 
tilbakemeldinger. Publikums kunnskap og bevissthet om utviklingen i vannkvalitet er viktig 
for en god forvaltning av vannmiljøet. Det er også et krav i EUs vanndirektiv at publikum 
skal ha tilgang til data om deres vannforekomster, sier seniorkonsulent Einar Kløvstad i 
Geodata.  


Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er Geodatas oppdragsgiver. Tjenesten er 
utviklet i samarbeid med Statens forurensningstilsyn (SFT) og Direktoratet for 
naturforvaltning (DN). Løsningen er primært etablert for å sikre myndighetene bedre 
forvaltning av vannressursene. 


Portalens url er: http://vann-nett.nve.no. Senioringeniør Lars Stalsberg i NVE og Einar 
Kløvstad i Geodata anbefaler alle som er interessert i å finne informasjon på portalen om å 
lese seg gjennom startsidene, som gir innføring i hvordan tjenesten brukes. 


All informasjon om vannkvaliteten er lagt inn av myndighetenes saksbehandlere over hele 
landet. For noen områder er informasjon om vannkvaliteten ennå ikke blitt lagt inn, men det 
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vil skje fortløpende etter hvert som nye områder behandles. Men, for alle vannforekomster er 
det en foreløpig vurdering av risikoen for ikke å nå en god økologisk status innen 2015. 


- Folk flest er trolig mest opptatt av vannkvaliteten i områder hvor de har egeninteresse, og 
mange vil ha kunnskap om vannkvaliteten som kan være viktig for myndighetene. Derfor er 
det lagt opp til at folk kan rapportere tilbake, sier Stalsberg. 


Bakgrunnen for å opprette Vann-Nett er vannforskriften som gjør EUs rammedirektiv for 
vann gjeldende i Norge. Målet er at alt vann skal ha best mulig økologisk status. Der 
miljøtilstanden er usikker eller for dårlig, skal det følges opp gjennom overvåkning og 
miljøforbedrende tiltak.  


Dersom sur nedbør regnes med, er forurensning i følge Direktoratet for naturforvaltning, den 
aller største miljøbelastningen på vann i Norge. Men også avrenning fra landbruk, lokal 
industri og tette, urbane flater med mer fører til at Norge må gjøre tiltak for å oppfylle EUs 
mål for god økologisk status. 
 








 


 
RINGERIKE KOMMUNE     RINGERIKE KIRKELIGE FELLESRÅD 
MILJØ- OG AREALFORVALTNING 
 


 
GRAVPLASSER I RINGERIKE KOMMUNE 


 
 


UTREDNING 
 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
 
 
 
 
 


Guro Skinnes 07.12.12.   







 2


INNHOLDSFORTEGNELSE 
 


 


1. INNLEDNING ...................................................................................................................... 4 


2. LOVVERK ............................................................................................................................ 6 


Begreper ............................................................................................................................. 6 


Forvaltning ......................................................................................................................... 7 


Rett til grav, fredningstid og feste ...................................................................................... 8 


Krav til antall ledige graver ............................................................................................... 8 


3.KISTEGRAV OG URNEGRAV .......................................................................................... 9 


Arealbehov ......................................................................................................................... 9 


Kremasjon ........................................................................................................................ 10 


Anonym grav og minnelund .............................................................................................. 10 


4. UTVIDELSE OG NYETABLERING AV GRAVPLASS .............................................. 12 


Prosess ............................................................................................................................. 12 


Krav til område for gravplass .......................................................................................... 12 


Arealbehov ....................................................................................................................... 13 


Utvidelser ......................................................................................................................... 13 


Gravplassens størrelse ..................................................................................................... 13 


Avgrensning ...................................................................................................................... 14 


Byggeforbud og naboskap ................................................................................................ 14 


Støy ................................................................................................................................... 14 


Sentral gravplass – desentrale gravplasser ..................................................................... 15 


5. SITUASJONEN I RINGERIKE ....................................................................................... 16 


Ringerikes sokn og gravplasser ........................................................................................ 16 


Befolkningsutvikling ......................................................................................................... 17 


Dekning ............................................................................................................................ 17 


Gjenbruk av graver .......................................................................................................... 18 


Gravplasstilhørighet ......................................................................................................... 18 


GRAVPLASSER ................................................................................................................. 19 


01 Hønefoss kirkegård ..................................................................................................... 20 


02 Norderhov kirkegård ................................................................................................... 22 


03 Ask kapell .................................................................................................................... 24 


04 Tyristrand kirkegård ................................................................................................... 26 


05 Lunder kirkegård ......................................................................................................... 28 


06 Strømsoddbygda kapell ............................................................................................... 29 


07 Veme kirkegård   ......................................................................................................... 30 


08 Haug kirkegård ........................................................................................................... 31 


10 Hval kirkegård ............................................................................................................. 33 


11 Viker kirkegård ............................................................................................................ 34 


12 Nes kirkegård .............................................................................................................. 35 


OPPSUMMERING .............................................................................................................. 36 


6. TRO- OG LIVSSYNSAMFUNN ...................................................................................... 38 


Et offentlig ansvar ............................................................................................................ 38 







 3


Tro- og livssynsamfunn i Ringerike .................................................................................. 38 


Egne gravplasser og gravfelt for ulike trossamfunn ........................................................ 39 


Innvielse av ny gravplass ................................................................................................. 39 


Livssynsnøytrale seremonirom ......................................................................................... 39 


Gravskikker ...................................................................................................................... 40 


7. BEVARINGSPLAN ........................................................................................................... 42 


VERNEBEGREPER ............................................................................................................ 42 


Bevaring etter kulturminneloven ...................................................................................... 43 


Bevaring etter plan- og bygningsloven ............................................................................ 43 


Bevaring etter gravferdsloven .......................................................................................... 44 


BEVARING AV GRAVMINNER ....................................................................................... 44 


Feltbevaring og bevaring av enkeltgravminner ............................................................... 45 


Museumsavdeling ............................................................................................................. 45 


Eierforhold ....................................................................................................................... 45 


Gjenbruk av gravminner .................................................................................................. 46 


Konsekvenser av bevaring og gjenbruk ........................................................................... 47 


Hvilke gravminner bør bevares? ...................................................................................... 47 


Framgangsmåte ................................................................................................................ 48 


Planmateriale ................................................................................................................... 49 


8. KONKLUSJONER ............................................................................................................ 50 


 


 
Vedlegg:  


Situasjonskart for de 11 gravplassene, med gjeldende kommuneplan.  







 4


1. INNLEDNING  
 


Gravplasser og gravskikker er en del av et samfunns kulturarv, og uttrykker tros- og  


livssynsmessige forestillinger om mennesket, livet og døden. Fra kristningen av landet har 


gravskikkene i Norge vært knytta til kristendommen, og kirka har hatt ansvar for gravferder 


og forvaltning av gravplassene. Samtidig er gravplassene åpne for alle, og enhver har rett til å 


bli gravlagt der, uansett tro eller livssyn. Fulle gravplasser og stigende dødstall vil skape 


mangel på ledige graver i åra som kommer. Å utvide en eksisterende eller etablere en ny 


gravplass er en tidkrevende prosess, og det er viktig å se på dagens dekning og hvordan 


behovet vil bli i framtida.  


 


Formålet med utredninga er å samle kunnskap om gravplasser er i Ringerike. Vi ønsker å 


kartlegge dagens situasjon, for å få en oversikt over hvor behovene er.  


 


Temaene i utredninga kan deles i tre:  


1. Utvidelser/utnyttelse: Utredninga skal være et langsiktig strategidokument for bruk 


av eksisterende gravplasser, og sikring av hensiktsmessige arealer for framtidige 


behov. Dette kan tas inn i kommuneplanens arealdel ved revisjon av denne. 


Utredninga ser på muligheter for utvidelser, og bedre utnyttelse av eksisterende 


gravplasser.  


2. Tro- og livssynsamfunn: Et mer flerkulturelt samfunn vil føre til utfordringer når det 


gjelder gravferd og gravplasser. Utredninga vil si noe om ulike tros- og 


livssynsamfunn, hvilke behov disse har og hvordan vi kan tilrettelegge for disse.  


3. Bevaringsplan: Utredninga inneholder starten på en bevaringsplan for dagens 


gravplasser. Målet er å få en oversikt over verdifulle gravminner, for å kunne ta vare 


på et representativt utvalg av disse, samt å kunne frigi graver til gjenbruk. Ideelt sett er 


det ønskelig å komme i mål med bevaringsplanen for å få en best mulig oversikt. Dette 


er imidlertid en tidkrevende jobb, og arbeidet med bevaringsplanen må ta lengre tid 


enn denne utredninga.  


 


Utredninga er et samarbeid mellom Ringerike kirkelige fellesråd (heretter fellesrådet) som er 


ansvarlig myndighet etter kirke- og gravferdsloven, og Ringerike kommune som myndighet 


etter plan- og bygningsloven. 
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2. LOVVERK 
 


Bestemmelser knytta til gravplasser er og gravferd er gitt i gravferdsloven med forskrifter. 


Gravferdsloven ble vedtatt endra 08.06.11, og endringene trådte i kraft 01.01.12. I tillegg har 


fellesrådet fastsatt lokale vedtekter som gjelder for alle gravplassene i Ringerike.   


 


De viktigste prinsippene som ligger til grunn for dagens lovverk er: 


- Alle statsborgere har rett til fri grav i kommunen de er bosatt i.  


- Soknet eier gravplassene.  


- Fellesrådet har ansvar for bygging, drift og vedlikehold av gravplasser og kirkebygg.  


- Kommunen har det økonomiske ansvaret og skal sikre tilstrekkelige arealer. 


 


Hovedinnholdet i endringene i gravferdsloven:  


- Ny faneparagraf tydeliggjør at gravlegging skal skje med respekt for den enkeltes 


religion eller livssyn.  


- Muligheten for gravlegging i særskilt tilrettelagt grav med bakgrunn i en religiøs eller 


livssynsmessig begrunnelse styrkes.  


- Tros- og livssynssamfunn likestilles når det gjelder å gjennomføre seremonier ved 


åpning av ny gravplass eller gravfelt. Begrepet vigsling er tatt ut av loven.  


- Gravferdslovens tittel og begrepsbruk gjøres livssynsnøytral.  


- Det skal etableres et kontaktforum om gravferd for tros- og livssynssamfunn i den 


enkelte kommunen.  


Begreper 


De fleste offentlige gravplasser er anlagt i nærhet til en kirke som en del av kirketomta, og har 


blitt kalt kirkegårder. Enkelte steder er det anlagt gravplasser uten nærhet til en kirke. 


Begrepet kirkegård er i ny gravferdslov erstatta av gravplass. Dette har ingen konsekvenser 


for begrepet kirkegård i egennavn, for eksempel Hønefoss kirkegård.  


 


Gravferd er fellesbetegnelsen på den handlingen som finner sted når den døde skal 


gravlegges. Ved kremasjon kalles gravferden ofte bisettelse, mens begravelse er betegnelsen 


ved kistebegravelse. 







 7


Forvaltning 


Gravplassene skal som hovedregel være underlagt kirkelig forvaltning. Forvaltningsansvaret 


kan overføres til kommunen etter godkjennelse fra departementet.  Fylkesmannen overtar i 


tilfelle den myndighet som i loven er lagt til bispedømmerådet.  I Ringerike er fellesrådet 


forvaltningsorgan, og skal ivareta denne oppgaven på vegne av alle innbyggerne i kommunen. 


Kommunen har ansvaret for at det er tilstrekkelig areal til gravplasser. Dette forutsetter 


langsiktig planlegging slik at det settes av areal i kommuneplanens arealdel. Kommunen 


utreder utgifter til anlegg, drift og forvaltning av gravplassene, etter budsjettforslag fra 


fellesrådet. Bispedømmerådet må godkjenne utvidelser og andre vesentlige endringer av 


gravplasser.  


Forskrift til gravferdsloven 
§ 2. Anlegg m.v. av kirkegård  
  Kommunen skal sørge for at det er tilstrekkelig areal til kirkegård og at slikt areal reguleres 
etter kap. VII i plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 nr. 77. Regulert areal til ny kirkegård eller 
kirkegårdsutvidelse skal om mulig også omfatte en buffersone mellom kirkegårdsareal og naboskap, 
og det bør dessuten foretas hensiktsmessig støyskjerming. Bispedømmerådet skal som statlig 
fagmyndighet ha anledning til å uttale seg før kommunen gjør vedtak, jf. plan- og bygningsloven kap. 
VI og VII.  


Anlegg, utvidelse og vesentlig endring av kirkegård skal skje i henhold til kirkegårdsplan som 
vedtas av kirkelig fellesråd og godkjennes av bispedømmerådet, jfr. gravferdsloven § 4 første ledd. 
Helsefaglig myndighet i kommunen skal gis anledning til å uttale seg om kirkegårdsplanen før vedtak 
fattes. 


Kirkelig fellesråd er ansvarlig for utarbeidelse av kirkegårdsplan og gravplan og for 
igangsetting av anleggsarbeidet.  


 


§ 3. Kirkegårdsplan  
  Ved anlegg og utvidelse skal kirkegårdsplan inneholde følgende deler:  
a) Oversiktsdel som viser beliggenhet; grenselinjer; trafikkforhold og plassering av nye og gamle 
gravfelt. 
b) Teknisk del som viser gravfelt med eventuelle særskilte bestemmelser for gravminner; veger og 
driftsarealer; bygninger; beplantning; inngjerding; planering; drenering og andre ledninger i bakken; 
detaljer av gjerde; vannpost m.v. og gravplan. 
c) Beskrivelse som særlig beskriver jorddybder og jordbunnsforhold. 
  Ved vesentlig endring skal kirkegårdsplan illustrere nåværende og framtidig situasjon. 
 


Gravferdsloven  
§ 4. Anlegg m.v. av gravplass og krematorium 


    Anlegg, utvidelse, nedleggelse eller annen vesentlig endring av gravplass og bygninger på gravplass 
kan ikke skje uten etter tilslutning fra kommunen og med tillatelse fra bispedømmerådet. (…) 
 
Departementets kirkegårdskonsulent Helge Klingberg forklarer § 4 i gravferdsloven slik:  
  Ved nyanlegg skal det foreligge reguleringsplan vedtatt av kommunen, ved 


bygge/anleggsarbeider skal det foreligge byggetillatelse gitt av kommunen.(…) 


Når det gjelder kommunens behov for å ta stilling til tilrettelagte graver for religiøse 


minoriteter, er det slik å forstå at dersom gravene skal legges på nytt areal som ikke er 


gravplass i dag, må kommunen erverve og regulere arealet til dette formålet. Dernest 


  skal det utarbeides en kirkegårdsplan som gravplassen skal anlegges etter. 


  Kirkegårdsplan og opparbeidelse er kirkelig fellesråds ansvar. Dersom det skal 
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  tilrettelegges graver for religiøse minoriteter innenfor en bestående gravplass, skal 


  kirkelig fellesråd ta stilling til dette. Det er kommunen uvedkommende. 


  (E-post fra Klingberg 08.02.12) 


Rett til grav, fredningstid og feste 


Gravferdsloven 
§ 6. Rett til grav.  
  Avdøde personer som ved dødsfallet hadde bopel i kommunen har rett til fri grav på gravplass 
her. Det samme gjelder dødfødte barn når moren eller faren har bopel i kommunen.  
 Kirkelig fellesråd kan gi tillatelse til at også personer uten bopel i kommunen gravlegges på 
gravplass i kommunen. Det kan da kreves dekning av kostnadene ved gravferden og avgift som ved 
feste av grav. Ved gravlegging i grav som er særskilt tilrettelagt for å imøtekomme religiøse og 
livssynsmessige minoriteters behov, dekkes kostnadene av kirkelig fellesråd i hjemkommunen når 
denne ikke selv har anlagt slike graver.  
 
§ 8. Fredningstid for grav og gravplass.   
  En grav kan nyttes til ny gravlegging når det har gått minst 20 år siden siste gravlegging og 
vedtektene for gravplassen ikke fastsetter en lengre fredningstid.  
  Urne kan likevel nedsettes i kistegrav selv om fredningstiden etter første ledd ikke er utløpt.  
  Når en kirkegård nedlegges, skal den være fredet i minst 40 år etter siste gravlegging. 
 


Gravlegging i hjemkommunen innebærer rett til fri grav. Det vil si at det ikke skal tas betaling 


for gravleggingen, og det kan ikke kreves festeavgift i fredningstida (20 år etter gravlegging). 


Gravinnholdet skal være nedbrutt i løpet av fredningstida. Lokale klimatiske og 


jordbunnsmessige forhold kan gjøre at fredningstida må være lenger enn 20 år. Dette 


fastsettes da i de lokale vedtektene. Etter fredningstida er utløpt kan graven festes mot en 


avgift. Med feste av grav forstås ”leie” av en gravplass mot betaling. Feste er aktuelt hvis det 


er ønske om et gravsted for å reservere kistegrav for en eller flere gjenlevende i tilknytning til 


en grav som er tatt i bruk, samt der de etterlatte ønsker å beholde gravplass med gravminne 


etter fredningstidas utløp.  


 


Fellesrådet kan bestemme at det ikke skal gis anledning til gravlegging av dem som ikke 


tilhører kommunen, eller bare gi rett til gravlegging av urner. Plassmangel kan være årsak til 


et slikt vedtak.  


Krav til antall ledige graver 


Det skal til enhver tid være ledige graver for minst 3 % av kommunens befolkning 


(gravferdsloven § 2). Disse gravene skal være ferdig opparbeida. Graver som er festet bort 


skal ikke telles med. Det er summen av ledige graver i kommunen, ikke i soknet, som er 


utgangspunktet for beregninga.   
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3.KISTEGRAV OG URNEGRAV 


Arealbehov 


Forholdet mellom urne- og kistegraver har stor betydning for arealbehovet. En urnegrav 


krever et areal på 2,25 kvm., og kan ha inntil 4 urner. En kistegrav krever 4,5 kvm. Det vil si 


at man i enkelte tilfeller kan ha 8 ganger flere askeurner på samme areal som en kistegrav. I 


tillegg trenger urnegraver kun ½ meter jordoverdekning, mens kistegraver må ha minst 1 


meter. Noen steder kan det være aktuelt å gjøre om felt for kistegraver til urnefelt, og slik få 


en økt utnyttelse. 


 


I en enkel kistegrav kan det settes ned en kiste. Deretter må det gå 20 år før en ny kiste kan 


settes ned. Det samme gjelder hvis man setter ned urner. Dersom man ønsker å sette ned en 


urne i en eksisterende kistegrav må det imidlertid ikke gå 20 år. Den beste form for gjenbruk 


og utnyttelse av familiegravsteder skjer gjennom kremasjon og nedsetting av urner, noe som 


flerdobler kapasiteten for tidligere kistegraver.  


 


Gravlegging i dobbel dybde innebærer at en setter to kister oppå hverandre i graven uten at 


fredningstida er utløpt for den første. Forutsetningen er at den som sørger for gravferden 


ønsker dobbel dybde. Som regel er det ektefeller eller andre nære slektninger som gravlegges 


på denne måten. Dobbel dybde er arealeffektivt på kort sikt, og det kan være en midlertidig 


utvei der det er mangel på arealer. Samtidig fører dobbel dybde til en rekke ulemper som gjør 


at dette ikke er en god permanent løsning, se kirkegårdsboka side 44. Denne utredninga tar 


ikke hensyn til mulige innvinninger ved bruk av dobbel gravdybde da dette ikke er ønskelig. 


Forskrift til gravferdsloven 
§ 13. Kistegrav  
  Kistegrav skal være minst 3 meter lang og 1,5 meter bred. På kirkegård anlagt før 1. januar 
1997 kan hver grav være minst 2,4 meter lang og 1,2 meter bred.  
  Kiste skal plasseres slik at den har minst 1 meter jordoverdekning og minst 0,3 meter 
jorddybde under kistebunnen. Den skal være omsluttet av jord på alle sider.   
  Når særlige forhold tilsier det, kan kirkelig fellesråd fravike bestemmelsene i annet ledd. 
Helsefaglig myndighet skal gis anledning til å uttale seg før kravet til jordoverdekning fravikes. Kiste 
kan likevel ikke gis mindre enn 0,8 meter jordoverdekning.  
 
§ 14. Urnegrav  
  Urnegrav skal være minst 2,25 m2 stor og deles opp i fire like store arealer som hver gir plass 
til en askeurne. På kirkegård anlagt før 1. januar 1997 kan gravene ha de opprinnelige dimensjoner.  
        Askeurne skal gravlegges slik at den har minst 0,5 meter jordoverdekning og er omsluttet av 
jord på alle sider.  
  Når særlige forhold tilsier det, kan bispedømmerådet fravike bestemmelsene i første ledd. 
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Kremasjon  


En høyere kremasjonsandel reduserer arealbehovet. I 2011 var kremasjonsandelen på 


landsbasis 37 %. I Ringerike har i gjennomsnitt 32 % valgt kistebegravelse, og 68 % 


kremasjon de 10 siste åra. Dette har igjen store lokale variasjoner. I Hønefoss velger ca. 80-85 


% kremasjon, mens Lunder har motsatt tendens. Kremasjon har vært et byfenomen, og yngre 


generasjoner har gjerne mindre motstand mot kremasjon. Ringerike som helhet har en nokså 


høy andel kremasjoner, samtidig som det i senere år vært en økning i andelen 


kistebegravelser.  


 


For å få flere til å velge kremasjon kan det gjøres noe med avgiftene knytta til gravlegging. 


Gravferdsloven § 21 gir hjemmel til å ta avgifter for bruk av gravkapell, kremasjon og feste 


av grav. Avgifter fastsettes av kommunen etter forslag fra fellesrådet. Avgiftene kan ikke 


være høyere enn de faktiske utgiftene. Det kan ikke kreves avgift for å sette ned urne/kiste for 


innenbygdsboende, men for dobbel kistegrav må man betale for den reserverte graven fra 


første dag. For kremasjon kan det kreves avgift for å dekke utgiftene til driften.  


 


Kremasjonsavgift ble innført i Ringerike i 1998, og er i 2012 på 1350 kr. Etter innføringen har 


antallet kistebegravelser økt. Den eneste muligheten for økonomiske insentiver er å avskaffe 


eller redusere kremasjonsavgiften. Fellesrådet har fremmet forslag i budsjettprosessen om at 


avgiften bør frafalle, men dette har ikke blitt tatt til etterretning. Inntektene fra 


kremasjonsavgiften bør ses i forhold til kostnadene gravplassutvidelser vil få på lang sikt. En 


ny kistegrav koster i gjennomsnitt ca. 30.000,- å opparbeide, mens en urnegrav koster ca. 


halvparten.  


 


Et annet virkemiddel for å øke kremasjonsandelen kan være å vise til kapasitet. Når en 


gravplass ikke har flere ledige kistegraver, må man velge urnegrav for å kunne gravlegges 


der. Skal man ha kistegrav må man velge å gravlegges på en gravplass hvor det er ledige 


kistegraver. Det er også mulig å stille krav om at man må bo i soknet for å få gravlegges på 


den lokale gravplassen. Begrensninger i kistebegravelser kan innføres i de lokale vedtektene.  


Anonym grav og minnelund  


Anonym gravlegging innebærer at de pårørende ikke kjenner nøyaktig beliggenhet av graven. 


Slik gravlegging kan i utgangspunktet skje både med kister og urner, men er mest vanlig for 


urner. Det er ikke anledning til å sette opp gravminne på en anonym grav. Anonyme graver 


kan ikke festes. En anonym minnelund er et åpent gravplassareal, som ofte markeres med et 
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felles monument uten religiøst motiv. Her skal man også kunne minnes de som ikke er fysisk 


gravlagt der. Fellesrådet har ansvar for stell av minnelund.  


 


I senere tid har det blitt anlagt minnelunder hvor det er anledning til å sette inn den gravlagtes 


navn og data på et felles minnesmerke (navna minnelund). Det må betales en festeavgift for 


navneskiltet, og det kan også tas en avgift for å dekke opparbeidelsen av minnelunden. I Oslo 


i 2012 koster navneplate med inngravering av avdødes navn, stell og vedlikehold i 20 år kr. 


7025,-.  


 


Foreløpig er anonym gravlegging lite vanlig i Norge, men det er i ferd med å bli mer vanlig – 


også i Ringerike. På Hønefoss kirkegård er det to anonyme minnelunder, hvor antallet 


urnenedsettelser har steget for hvert år fra feltene ble tatt i bruk. På den nye urnelunden ved 


krematoriet, er det anlagt en navna minnelund. I tillegg er det et felt på Tyristrand som blir 


brukt som anonym minnelund.  
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4. UTVIDELSE OG NYETABLERING AV GRAVPLASS 


Prosess 


Utvidelse og nyetablering av gravplass krever mye planlegging. For et areal som er tatt i bruk 


som gravplass er arealdisponeringen i praksis å betrakte som endelig. Loven gir adgang til å 


legge ned gravplasser, men disse skal være fredet i minst 40 år etter siste gravlegging 


(gravferdsloven § 8). Omregulering av gravplass som er i bruk for å nytte arealet til annet 


formål skjer i praksis aldri. Derimot kan det tenkes vedtak om å nedlegge bruken av 


gravplass, uten at fredningen oppheves etter 40 år. 


 


Planarbeidet bør starte 5 år før et nytt anlegg skal tas i bruk. Før det gjøres vedtak om 


lokalisering av ny gravplass må det gjøres ulike forundersøkelser som dokumenterer at 


kravene tilfredsstilles, og er innenfor forsvarlige økonomiske rammer. Når lokalisering er 


bestemt skal det utarbeides reguleringsplan. Utvidelse av gravplass bør skje gjennom 


reguleringsplan. Kommunen bestemmer hvor en gravplass skal ligge, sørger for tilstrekkelig 


areal og foretar reguleringa. Kommunen bør vurdere å regulere et større område til 


hensynsone bevaring kombinert med de andre aktuelle reguleringsformålene. Utvidelse og 


vesentlig endring av gravplass skal skje i henhold til kirkegårdsplan. Fellesrådet har ansvar 


for kirkegårdsplan og opparbeidelse av gravplass.  


 


Planprosessen skal sikre at berørte parter og instanser får anledning til å fremme sine 


synspunkter. Viktige spørsmål drøftes og eventuelle konflikter avklares. Høringsinstanser som 


har innsigelsesrett er fylkeskommunen og bispedømmerådet for saker som berører deres 


saksområde. Fylkeskommunens grunnlag for å fremme innsigelse, vil være konflikt med 


vesentlig regionale eller nasjonale kulturminneinteresser. Bispedømmerådets grunnlag vil 


være at en plan kommer i konflikt med ivaretakelse av kirkas interesser/ansvar. I tilfeller hvor 


nasjonale verdier berøres og fylkeskommunen ikke følger administrasjonens faglige 


innstilling om å fremme innsigelse, har Riksantikvaren (RA) en selvstendig innsigelsesrett.  


Krav til område for gravplass 


Ved utvidelser av eksisterende gravplasser må kravene oppfylles på best mulig måte, selv om 


utgangspunktet ikke alltid er det beste. Følgende forhold skal undersøkes og vurderes:  


- Beliggenhet i forhold til området den skal betjene.  


- Hensiktsmessig atkomst og parkering.  


- Jordart (helst sand/grus) 
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- Tilstrekkelig dybde til fjell 


- Terrenghelling (ikke for bratt) 


- Grunnvannsnivå (må eventuelt kunne senkes) 


- Overvann (må avskjæres hvis nødvendig) 


- Naboforhold 


- Uten støykilder av betydning i nabolaget 


Arealbehov 


Når en skal regne ut arealbehovet må en ta utgangspunkt i fordelinga mellom kiste- og 


urnegravlegging på stedet. Det er ikke bare gravene som krever areal, det skal også settes av 


plass til veger, parkering, driftsavdeling, vegetasjonsarealer og grensesoner. Dette krever 


vanligvis så mye plass at det utgjør over halvparten av det totale arealet. Når det gjelder 


utvidelser kan man ofte se bort fra parkerings- og driftsarealer, da slike arealer gjerne finnes.  


Utvidelser 


Utvidelser fungerer ofte best når de ligger helt inntil eksisterende anlegg, og kan skje som 


tilføyelser av mindre enheter. Skal det være gangavstand til det nye området, bør ikke 


avstanden være mer enn om lag 400 meter. Blir avstanden lenger enn dette er man fort 


avhengig av transport. Da må det være god plass til parkering både ved kirka og gravplassen.  


Utvidelser kan være med på å ødelegge historiske og estetiske kvaliteter ved kirkestedet, og 


dette er viktig å ta med i vurderinga. Enkelte steder kan man bli nødt til å finne en tomt som 


ikke ligger i direkte tilknytning til den eksisterende gravplassen.  


Gravplassens størrelse 


Tradisjonelt har kirke og gravplass vært en enhet i landskapet, og kirka har vært det samlende 


elementet. Utvidelser kan føre til at proporsjonene sprenges, og at gravplassen blir for stor i 


forhold til kirka. I et stort utflytende område greier ikke kirka å virke samlende og framstå 


som et markert sentrum. En løsning kan være å lage grensesoner i form av park og/eller 


kommunikasjonsarealer mellom eldre deler og nye utvidelser. Det kan også brukes ulike typer 


vegetasjon og gjerder for å skille mellom de ulike delene. Uansett bør det være et mål at de 


eldste delene av gravplassen får ligge mest mulig urørt for større inngrep.  


 


En liten gravplass kan være ett rom, mens en stor gravplass kan framstå med flere rom. 


Planting kan bidra til å dele opp gravplassen i mindre rom, for eksempel slik at hvert gravfelt 


blir en visuell enhet. Ved å dele opp i mindre landskapsrom får man også større nærhet til den 


enkelte grav, og besøkende kan lettere kjenne tilhørighet til en bestemt del av gravplassen.  
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Avgrensning 


En gravplass skal være inngjerdet og ha lukkbar port. Gjerder markerer historiske grenser, og 


kan ha stor verdi i estetisk utforming, håndverkskvalitet og materialbruk. Gamle gjerder kan 


være kulturminner og historiske dokumenter. Steingjerder kan være helt eller delvis fra 


middelalderen, og dermed automatisk freda. Planer om å fjerne steingjerder eller erstatte disse 


med andre gjerdeformer må avklares med RA. Gjerder, beplantning eller høydeforskjeller kan 


bidra til å motvirke en utflytende virkning.  


Byggeforbud og naboskap 


For å kunne sikre kirkas estetiske og historiske verdier for framtida må vi ha kontroll med 


omgivelsene. Skal kirka beholde sin rolle som visuelt motiv, må den skjermes mot ny 


nærgående og høy bebyggelse, og skjemmende vei- og terrenginngrep. Nye bygg må ikke 


utkonkurrere kirka, verken i plassering eller størrelse.  


 


Etter kirkelovens § 21 er det forbudt, uten tillatelse fra biskopen, å oppføre bebyggelse 


nærmere kirke enn 60 meter i spredtbygd område. Dette skal sikre kirkas frie beliggenhet i 


landskapet. Byggegrensa på 60 meter er minimumsavstand for ny bebyggelse, og det vil ofte 


være nødvendig med langt større avstander for et forsvarlig vern av kirkestedet. Dimensjoner 


og dominans i et eventuelt nybygg er også avgjørende for hvor stor avstand som bør kreves.  


 


Det er ikke ønskelig med hvilken som helst virksomhet eller bebyggelse i nabolaget. En 


gravplass skal være et fredelig sted, med vakre omgivelser. Naboskapsspørsmålet tas opp i 


reguleringsarbeidet, og omgivelsene bør reguleres slik at gravplassen får en akseptabel 


nabosituasjon. Den arkitektoniske virkningen i forhold til omgivelsene skal ivaretas.  


Støy 


Støy fra trafikk og nærliggende virksomheter er et problem på mange gravplasser, og kan 


gjøre det vanskelig å gjennomføre en verdig seremoni ved graven. Bestemmelser om 


akseptabelt støynivå skal tas med i en eventuell reguleringsplan. Forskriftene til 


gravferdsloven krever at det anlegges en buffersone mellom gravplass og naboskap, dersom 


det er mulig. I tillegg bør det om nødvendig foretas støyskjerming.   


 


Vegetasjon er et viktig element på gravplassen, og kan skjerme for urolige støyende eller 


uestetiske omgivelser. Vegetasjonen i seg selv gir ingen særlig støyskjerming, men den totale 


belastninga blir redusert ved å avskjære støykilden visuelt. 
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Sentral gravplass – desentrale gravplasser 


Enkelte kommuner har anlagt sentrale gravplasser for flere sokn. Dette er ikke lenger så 


vanlig, og det blir nå lagt vekt på betydningen av at gravplassen ligger nær der folk bor. Rent 


økonomisk kan det være mer rasjonelt å drive en stor sentral gravplass. Samtidig ivaretar 


desentrale gravplasser personlige ønsker om å gravlegges nær hjemstedet og den lokale kirka. 


Dette er ofte viktig både for den som dør, og for de pårørende. Pårørende ønsker gjerne å 


besøke gravstedet jevnlig, og vil derfor foretrekke en lokal gravplass. Kirka ønsker også å ha 


gravplassen i nærheten av kirkebygget. Dette gjør gravferden enklere og mer verdig.  


 


Landskapsmessige hensyn har også betydning. Gravplasser er en sentral del av vår kulturarv, 


og utgjør ofte et viktig element i det lokale kulturlandskapet. Gravplassen er et kulturminne 


som forteller om vår historie og kultur. Kirkebakken og gravplassen er et viktig rom, og har 


en funksjon som møteplass. Gravplassen er et sted mange har et forhold til, og skal være et 


godt sted å være. En liten kirke med en enorm gravplass kan bryte med oppfatningen om 


hvordan en gravplass skal være.  


 


Det har tidligere vært arbeidet med planer om en sentral gravplass ved Norderhov kirke, og 


dette ligger inne i gjeldende kommuneplan. I dag blir det lagt mer vekt på å ha gravplasser i 


nærheten av der folk bor. Ringerike er en stor og langstrakt kommune, og store reiseavstander 


tilsier at det bør være flere desentrale gravplasser i Ringerike. 
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5. SITUASJONEN I RINGERIKE 


Ringerikes sokn og gravplasser 


I Ringerike er det 10 sokn og 11 gravplasser. Ullerål er eneste sokn som ikke har egen 


gravplass, og benytter Haug eller Norderhov kirkegård. Lunder sokn og Norderhov og Ask 


sokn har to gravplasser hver.  


Gravplassene er nummerert på følgende måte: 01 Hønefoss, 02 Norderhov, 03 Ask, 04 


Tyristrand, 05 Lunder, 06 Strømsoddbygda, 07 Veme, 08 Haug, 10 Hval, 11 Viker og 12 Nes.  
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Befolkningsutvikling 


Befolkningsutviklinga påvirker behovet for gravplasser. Eldrebølgen og økt levetid vil om få 


år slå inn på dødsstatistikken, og føre til et stort press på gravplassene. Ringerike har hatt en 


gjennomsnittlig årlig folketilvekst på 0,34 %, og framskrivninger viser at denne veksten vil 


fortsette i åra som kommer. Framskrivinger fra SSB med middels nasjonal vekst viser 33 747 


innbyggere i 2030. Når det gjelder alderssammensetningen har Ringerike en noe større andel 


gamle (over 66 år) enn Buskerud fylke og landet som helhet. Fra 2010 vil tilveksten av gamle 


holde seg høy i lang tid framover. Dette vil føre til et større antall gravferder per år, og et økt 


press på gravplassene.  


En annen tendens er vekst i Hønefossområdet. Denne utviklinga med økt urbanisering er i 


samsvar med den nasjonale trenden. I gjeldende kommuneplan for Ringerike er det lagt opp 


til fortetting og utvikling i Hønefoss. I 2009 var 68 % av Ringerikingene bosatt i tettbygde 


strøk. Hønefossområdet forventer å oppleve vekst i folketall i åra framover, og dette vil føre 


til et stort press på gravplassene her (Hønefoss, Haug og Norderhov).   


Dekning 


01.01.12 har Ringerike 29 236 innbyggere, og bør da ha ledige graver for om lag 877. 


Behovstallet kan ses i forhold til kremasjonsandelen. I Ringerike er denne andelen om lag 68 


%. Det betyr at Ringerike bør ha ca. 600 ledige urnegraver, og ca. 280 ledige kistegraver. 


Tabellen nedenfor viser antall ledige graver i Ringerike per 23.02.12, fordelt på sokn og kiste- 


og urnegraver. Antall ledige graver i Ringerike er totalt 5990, hvorav 5059 kistegraver og 931 


urnegraver. Når vi ser hele kommunen under ett, er altså lovens krav om at det til enhver tid 


skal være ledige gravplasser for 3 % av befolkningen tilfredsstilt. Det er noe usikkerhet når 


det gjelder tallene for antall ledige graver.  


GRAVPLASS TOTALT KISTE URNE 


Hønefoss 742 439 303 


Norderhov 1160 985 175 


Ask 312 258 54 


Tyristrand 801 648 153 


Lunder 362 326 36 


Strømsoddbygda 38 38 


 Veme 463 463 


 Haug 1214 1014 200 


Hval 406 396 10 


Viker 244 244 


 Nes 248 248   


Totalt 5990 5059 931 
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Gjenbruk av graver 


Fredningstida for graver er 20 år, med mindre lokale vedtekter fastsetter en lengre 


fredningstid. Når fredningstida er utløpt kan graven festes. Festetida i Ringerike er 5 år, og det 


er satt en øvre tidsbegrensning for gjenfeste: ”Når det er gått 60 år etter siste gravlegging, kan 


festet ikke fornyes uten etter spesielt samtykke fra kirkelig fellesråd” (kirkegårdsvedtekter for 


Ringerike § 4). Enkelte felt på Hønefoss, Tyristrand og Veme kirkegård har fått uendelig eller 


30 års fredningstid på grunn av grunnforhold. Her er det nedlagt graveforbud for kister, og det 


tillates kun urnenedsettelser (kirkegårdsvedtekter for Ringerike § 3). Forbruk av graver 


varierer i forhold til gjenbruken. Der det er liten eller ingen gjenbruk av graver vil forbruket 


av nye være tilnærmet lik antall dødsfall. Der fredningstida er spesielt lang vil forbruket av 


nye graver være nokså stort.  


 


Hvor mange graver som blir gjort gjenbrukbare (slettet) avhenger av hvor mange festeavgifter 


som innbetales hvert år. Det er gjort en opprydning i festeregistre i Ringerike, hvor mange 


hundre graver har blitt frigjort. I tillegg har de siste som betalte festeavgift for 20 år fått nye 


fakturaer for en 5-årsperiode. Prisen på festet har også steget. De aller fleste graver uten fester 


er altså blitt slettet, og dekningen er derfor bra ved mange av gravplassene i Ringerike.  


Gravplasstilhørighet  


Alle har rett til fri grav i sin kommune (gravferdsloven § 6), men ikke nødvendigvis i det 


lokale soknet. Regler om hvor folk skal gravlegges kan fastsettes nærmere i de lokale 


vedtektene. I noen kommuner kan man fritt velge gravplass, mens andre steder er det satt krav 


til bosted innenfor et bestemt sokn, eller at en kan benytte allerede festet grav. Dette er et 


tema det er sterke meninger om. I håndbok for menighetsråd og kirkelig fellesråd heter det at 


”gravlegging skal finne sted på den offentlige kirkegården, primært på avdødes hjemsted”. På 


grunn av pressa kapasitet ved gravplassene kan det likevel bli nødvendig å legge noen 


føringer. Ringerike har i utgangspunktet fritt valg av gravplass:  


Kirkegårdsvedtekter for Ringerike § 2, første og annet ledd:  
Alle personer som ved dødsfallet hadde bopel i kommunen, har rett til fri grav på hvilken som helst av 
kommunens kirkegårder. Dette gjelder også når avdøde på grunn av sykdom eller alderdom har bodd i 
et annet sokn eller en annen kommune mot slutten av livet.  
 
Tilbudet om fri kistegrav på annen kirkegård enn den som avdøde sognet til, gjelder bare når 
kirkegården har kapasitet til dette. I motsatt tilfelle begrenses valget til kremasjon og urnenedsettelse.   
 


Dermed blir Hønefoss kirkegård utelatt når det gjelder fritt valg av gravplass, fordi 


kapasiteten her er såpass pressa.  
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GRAVPLASSER 


 


Her følger en beskrivelse av gravplassene i Ringerike. Målet er å kartlegge dagens situasjon, 


behov og muligheter for utvidelser. For hver enkelt gravplass er følgende omtalt:  


 
Beskrivelse 


- Beliggenhet 


- Totalareal 
- Innhegning 
- Vegetasjon 


- Parkering 
- Kirke/kapell 
- Andre bygninger 


- Muligheter for fortetting: Innenfor nåværende gravplass.  
- Annet 


 
Tall  


- Ledige graver totalt 


- Ledige kistegraver 


- Ledige urnegraver 


- Antall graver tatt i bruk siste 5 år 


 


Utvidelsesbehov 
 


Utvidelsesmuligheter: Utvidelsesretning og evt. ca. areal.  
- Planstatus: Kommuneplan, reguleringsplan.  
- Eiendomsforhold: Gårds- og bruksnummer, privat / offentlig 
- Eksisterende arealbruk 


- Beliggenhet og naboskap 


- Grunnforhold 


- Støy 


- Mulig interessekonflikt (aktuelt her er bl.a. naboer, jord- og kulturminnevern). Når det 
gjelder jordvern vises det til den jordpolitiske arealvurderinga (JAV). Denne 
vurderinga er fra 1994, og skal revideres.  


 
Tro- og livssynsamfunn 
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01 Hønefoss kirkegård  


Vedlegg 1  
 
Beskrivelse 


- Beliggenhet: Hønefoss kirkegård ligger i enden av Kirkegata, ut mot Storelva. 
Gravplassen ligger rundt branntomta etter den gamle kirka, og er ellers omgitt av en 
parkeringsplass, boligområder og krematoriet. 


- Totalareal: ca. 18 200 kvm. Parkeringsarealer og tomta hvor kirkestua og krematoriet 
ligger kommer i tillegg.  


- Innhegning: Flettverksgjerde. Rundt den nye urnelunden er det tregjerde.  
- Vegetasjon: På den gamle delen av gravplassen er det furutrær og finsk bjørk. På den 


nyeste delen er det planta rognebær.  
- Parkering: Har benytta parkeringsplassen i Hofgaards gate som er eid av Ringerike 


kommune. Parkeringsplassen er ca. 2000 kvm. I forbindelse med store dager har det 
vært tilfeldig parkering.  


- Kirke: Hønefoss kirke var en langkirke fra 1862, tegna av kirkearkitekten Christian 
Heinrich Grosch. Kirka brant i januar 2010. Det er vedtatt å bygge ny kirke på 
branntomta.  


- Andre bygninger: Kirkestua og krematoriet ligger på motsatt side av Hofgaards gate, 
mot elva.  


- Muligheter for fortetting: Nei, gravplassen er allerede godt utnytta.  
- Annet: Gravplassen har to anonyme gravfelt, hvor det ene er for anonyme barnegraver. 


Per i dag er det ca. 150 ledige anonyme urnegraver. 
 
Tall 


 Totalt Kiste Urne 
Ledige graver  742 439 303 
Antall graver tatt i bruk siste 5 år  278 105 173 
 
Utvidelsesbehov 


Kapasiteten på ledige kistegraver er begrensa. Det er noen enkle graver ledig innimellom, 
men få doble kistegraver.  
 
Hvert år settes det ned ca. 90 urner ved Hønefoss kirkegård. Rundt halvparten settes ned i 
eksisterende kistegrav eller urnegrav. Forbruket er da ca. 35-40 urnegraver i året. Antallet 
slettede urnegraver er ikke særlig høyt. I 2012 ble det anlagt en ny urnelund ved krematoriet, 
med 191 ordinære urnegraver og en navna minnelund med plass til 407 urner.  
 


Utvidelsesmuligheter 


Gravplassen er vanskelig å utvide fordi den er bundet av omkringliggende boligområder og 
elva. Reguleringsplan ”129 Pettersøya” gjelder for området, og i denne planen er deler av 
Petersøya regulert til grav- og urnelund. Petersøya er imidlertid uegna til gravplass på grunn 
av grunnforhold og flomfare. Størsteparten av Petersøya ligger innenfor 200-årsflommen. Å 
bygge flomsikkert vil medføre svært høye kostnader og vurderes til å være 
samfunnsøkonomisk ulønnsomt. 
 
En utvidelse i tilknytning til gravplassen må bli ut mot Kongens gate. Parkeringsplassen ut 
mot Kongens gate er avsatt til senterområde i kommuneplan. Ringerike kommune er 
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grunneier, og dette er en svært verdifull tomt for kommunen. En utvidelse her forutsetter at 
området blir omregulert. Her er det en del usikkerhet i forbindelse med hovedveisystemet for 
Hønefoss. Kongens gate er svært trafikkert og genererer mye støy. I følge forskrift bør det 
foretas hensiktsmessig støyskjerming, og om mulig etableres en buffersone mellom gravplass 
og naboskap. 
 
Tro- og livssynsamfunn  


Den nye urnelunden ved krematoriet er nøytral uten bruk av religiøse symboler for eksempel 
på gjerde og port. Urnelunden ligger også litt for seg selv, med egen inngang.  
 
I og med at flest muslimer er bosatt i Hønefossområdet bør det i utgangspunktet tilrettelegges 
for muslimske graver her. Det er imidlertid vanskelig å utvide gravplassen i Hønefoss, i og 
med at den er bundet av omkringliggende boligområder og elva. 
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02 Norderhov kirkegård  
Vedlegg 2 


 


Beskrivelse 


- Beliggenhet: Norderhov kirkegård ligger i et unikt kulturlandskap, med lang historie. 
Den gamle prestegården ligger rett ved kirka. Øst for gravplassen går E16, og i nord 
ligger Kirkeskolen.  


- Totalareal: Gravplassen har et samla areal på ca. 20 000 kvm.  
- Innhegning: Steingjerde mot sør og vest, flettverk på jernstolper mot nord og øst.  
- Vegetasjon: Gravplassen er innrammet av trær av forskjellig slag, blant annet lønn og 


kastanjer.  
- Parkering: Parkeringsplassen ligger ved inngangen, på motsatt side av veien. Den er 


eid av Ringerike kommune. Arealet er ca. 1000 kvm. I tillegg er det noen plasser ved 
inngangen til gravplassen.  


- Norderhov kirke: 585 kvm, ca. 550 plasser. Norderhov kirke er en middelalderkirke 
fra 1170, og er dermed automatisk freda etter kulturminnelovens bestemmelser.  


- Andre bygninger: Kombinert driftsbygning og bårehus.  
- Muligheter for fortetting: Gravplassen er godt utnytta, men det kan være mulig å bedre 


utnyttelsen ved å omregulere noen felt og eventuelt endre eksisterende kistegravfelt til 
urnefelt. Felt 4 og 5 er mest aktuelt for urnegraver på grunn av plass- og grunnforhold. 
På denne måten vil det etter hvert bli flere urnegraver på Norderhov. 
 


Tall 


 Totalt Kiste Urne 
Ledige graver  1160 985 175 
Antall graver tatt i bruk siste 5 år  97 89 8 
 
Utvidelsesbehov 


Norderhov er aktuell som avlastning for Hønefoss, i og med at kapasiteten her er såpass 
pressa. Norderhov er en av gravplassene som ligger nærmest Hønefoss, og mange i Hønefoss 
har preferanser hit. Heradsbygda, som nå sokner til Hønefoss, var tidligere knytta til 
Norderhov.  
 
Norderhov har god dekning av kistegraver, men det er et stort behov for nye urnegraver. I dag 
blir ledige kistegraver brukt til nedsettelse av urner, noe som er dårlig utnyttelse av areal. 
Kirkevergen har undersøkt muligheten for å dele kistegraver i 2 for å lage urnegraver, men 
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kistegravene på Norderhov er for små. Det er et område hvor det kan være aktuelt å gjøre om 
et kistefelt til urnefelt, da gravene er for små etter dagens krav.  
 
Utvidelsesmuligheter 


I kommuneplan er det avsatt et stort areal til utvidelse, øst for dagens gravplass. Her har det 
vært planer om en sentral gravplass.  


- Planstatus: Vedlegg 2 viser med lyserødt området avsatt i kommuneplanen til 
framtidig grav- og urnelund. Området er ikke regulert, men Norderhov er nevnt 
spesielt i kommuneplan for Ringerike kommune 2007-2019, side 42:  
”Det kan ikke godkjennes nye byggetiltak ved Norderhov kirke før reguleringsplan for hele 
området med kirke, kirkegård, prestegård og omgivelser er utarbeidet. 
Reguleringsplanarbeidet skal inneholde en landskapsanalyse for området.” 
En utvidelse av gravplassen regnes som byggetiltak, og vil dermed kreve 
reguleringsplan. 


- Eiendomsforhold: Gnr/bnr 42/89, Ringerike kommune er grunneier.  
- Eksisterende arealbruk: Jordbruk.  
- Beliggenhet og naboskap: En eventuell utvidelse vil bli i tilknytning til dagens 


gravplass, med Kirkeskolen i nord, jorde i sør og E16 i øst.  
- Grunnforhold: Erfaringen fra dagens gravplass er at det meste av grunnen består av 


leirejord.  
- Støy: E16 skaper noe trafikkstøy, og det bør derfor ikke utvides for langt ut mot E16.  
- Mulig interessekonflikt: Hensyn til kultur- og jordvern vil gjøre en utvidelse vanskelig. 


Jordvern: Arealet er i jordpolitisk arealvurdering vurdert til klasse A (meget sterke 
landbruksinteresser).  
Kulturvern: En utvidelse kan føre til at området blir for stort, og at proporsjonene 
sprenges. Norderhov kirke er automatisk fredet etter Kulturminneloven. Det tillates 
ingen inngrep i automatisk fredede kulturminner eller omgivelser uten tillatelse fra 
myndighet, som her er Riksantikvaren (RA). I brev datert 21.01.10 skriver RA 
følgende: Riksantikvaren fraråder å legge en stor kirkegårdsutvidelse i skråningen på 


østsiden av Norderhov kirke. En slik kirkegårdsutvidelse vil bli særdeles fremtredende 


og skjemmende for opplevelsen av kirken og dens omgivelser. Det er vesentlig at den 


gamle kirkegården gis forsvarlig vern og får beholde sin dominans i landskapet 


sammen med kirkebygningen. RA viser også til kommuneplanens bestemmelse om 
utbyggingsrekkefølge. Norderhov kirke og kirkegård er av stor nasjonal verdi, og RA 
mener en sentralgravplass her er i strid med nasjonale interesser.  


- Annet: En utvidelse vil være en omfattende og tidkrevende prosess, blant annet pga. 
hensynet til kultur- og jordvern og krav om reguleringsplan. Det kan være mulig med 
en liten utvidelse, men dette vil uansett være tidkrevende. Det er noe usikkerhet knytta 
til trase for ny E16.  


Tro- og livssynsamfunn  


Norderhov er en av de bynære gravplassene i Ringerike. Da det er vanskelig å få plass til et 
muslimsk gravfelt ved Hønefoss kirkegård bør dette vurderes ved en eventuell utvidelse ved 
Norderhov. Antallet muslimske graver må ses i forhold til størrelsen på en eventuell utvidelse. 
Vanskelige grunnforhold kan gjøre at det er mer aktuelt med urnegraver på en evt. utvidelse.  
 







 24


03 Ask kapell  
Vedlegg 3  


 


Beskrivelse 
- Beliggenhet: Ask kirkegård ligger ved utløpet av Sogna, med jernbanen rett nord for 


gravplassen. Området rundt er LNF-område, med jorder mot vest og skog ned mot 
elva. 


- Totalareal: ca. 7400 kvm (gnr/bnr 78/77, /39 og /58).  
- Innhegning: Gjerde i tre, noen steder også hekk.  
- Vegetasjon: Noen furutrær og en del bjørk.  
- Parkering: Parkering ved hovedinngangen med plass til 8-10 biler.  
- Ask kapell: 194 kvm, 150 plasser. Ask kapell er annekskirke til Norderhov kirke. Liten 


langkirke fra 1937, bygd i lafta tømmer. Det er innredet et bårerom under kapellet.  
- Andre bygninger: Det står en driftsbygning sør på gravplassen (redskapshus og 


toaletter).  
- Muligheter for fortetting: Se "Tro- og livssynsamfunn" neste side.   


 
Tall 


 Totalt Kiste Urne 
Ledige graver  312 258 54   
Antall graver tatt i bruk siste 5 år  21 17 4 
 
Utvidelsesbehov 


Ask har i dag god kapasitet, hvor en del av gravplassen fortsatt ikke er tatt i bruk. 787 
innbyggere sokner gravferdsmessig til Ask, og de siste 5 åra har det i snitt vært 4 
kistebegravelser per år.  
 


Utvidelsesmuligheter 


På motsatt side av Kapellveien går jernbanen, og ned mot elva er det for bratt til å utvide. Mot 
vest er det jordbruksland av høy verdi. En utvidelse må bli mot nordøst.  


- Planstatus: Avsatt til Landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF) i kommuneplanen. 
Arealet er ikke regulert.   


- Eiendomsforhold: Eiendommen 78/1 omkranser gravplassen, og er i privat eie.   
- Eksisterende arealbruk: Arealet er rydda for skog, og det er planta.   
- Beliggenhet og naboskap: Utvidelsesområdet ligger i direkte tilknytning til 


gravplassen.  
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- Grunnforhold: Innenfor dagens gravplass er det gode grunnforhold med sandgrunn og 
selvdrenerende masse. Forholdene utenfor gravplassen må undersøkes nærmere 
dersom det blir aktuelt med en utvidelse.  


- Støy: Jernbanen går rett nord for gravplassen. Det vil være noe støy fra jernbanen, men 
dette gjelder også dagens gravplass. Det går vanligvis kun to tog i døgnet innenfor 
seremonitid.  


- Mulig interessekonflikt: Arealet rundt Ask kirkegård er i jordpolitisk arealvurdering 
vurdert til klasse A (meget sterke landbruksinteresser). En gravplass er et 
samfunnsnyttig formål, noe som kan gjøre det lettere å få tillatelse til å benytte 
landbruksjord. Her er det ikke samsvar mellom kommuneplan og jav-klassifiseringa. 
Hele den nye delen av dagens gravplass er klassifisert som A-jord.  
 


Tro- og livssynsamfunn  


Det er planlagt å etablere et muslimsk gravfelt i tilknytning til dagens gravplass i nordøst. 
Deler av arealet er innenfor dagens gjerde, mens noe er utenfor. Hele arealet er innenfor 
soknets eiendom.  
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04 Tyristrand kirkegård  
Vedlegg 4 
 
Beskrivelse 


- Beliggenhet: Gravplassen ligger ved fv 35, i 
sentrum av Tyristrand.  


- Totalareal: ca. 11 100 kvm.  
Parkeringsarealer kommer i tillegg.  


- Innhegning: Hvitt tregjerde med horisontale 
bord.  


- Vegetasjon: Trær som furu, gran, bjørk og 
andre løvtrær omkranser gravplassen. Det er 
også trær inne på gravplassen.  


- Parkering: Parkeringsplass ved 
hovedinngangen. Ca. 500 kvm.  


- Tyristrand kirke: 328 kvm, 300 plasser. Lafta 
langkirke fra 1857, tegna av arkitekten 
Christian Heinrich Grosch.  


- Andre bygninger: Menighetshus og en 
garasje/redskapshus.  


- Muligheter for fortetting: Det er planer om å 
tegne inn et nytt urnefelt. 


- Annet: Jorda på den eldste delen av gravplassen er leirholdig, og har derfor ingen 
gjenbruksverdi. Den eldste delen har følgelig fått uendelig fredningstid. Her er det 
nedlagt graveforbud for kister, og brukte graver kan dermed ikke brukes på ny. På 
denne delen tillates bare urnenedsettelser (kirkegårdsvedtektene for Ringerike, § 3). 
Det kan vurderes å heve grunnen for å få økt gjenbruk. På nyere del av gravplassen har 
det vært masseutskifting. 
 


Tall 


 Totalt Kiste Urne 
Ledige graver  801 648 153 
Antall graver tatt i bruk siste 5 år  54 45 9 
 
Utvidelsesbehov 


Tyristrand er et vekstområde, og behovet her er stort. Gravplassen begynner å få lite areal, og 
her er det gjenbruk som er problemet. Det er stor mangel på doble kistegraver. I og med at 
hele den gamle gravplassen er freda, går det unna med nye kistegraver. Det er fremdeles noen 
ubrukte graver igjen på den gamle delen.  
 
Utvidelsesmuligheter 


I kommuneplan er det satt av et område til framtidig grav- og urnelund på nordsida av dagens 
gravplass (deler av 251/3).  


- Planstatus: Formål framtidig grav- og urnelund i kommuneplan (vedlegg 4). 
Reguleringsplan ”276 Tyristrand Sentrum” gjelder. Her er utvidelsesområdet regulert 
til offentlig bygg - kirke og parkeringsplass.  


- Eiendomsforhold: 251/3 er i dag i privat eie, og må eventuelt kjøpes opp. 
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- Eksisterende arealbruk: Jordbruk.  
- Beliggenhet og naboskap: I tilknytning 


til dagens gravplass, omgitt av 
jordbruksarealer.  


- Grunnforhold: Må undersøkes nærmere.  
- Støy: Utvidelsesområdet ligger lenger 


vekk fra riksvegen, og er mindre utsatt 
for støy enn dagens gravplass.  


- Mulig interessekonflikt: Området er i 
jordpolitisk arealvurdering vurdert til 
klasse C (mindre sterke 
landbruksinteresser).  


 
Tro- og livssynsamfunn  


Det er planlagt å anlegge et muslimsk gravfelt ved Ask kirkegård. Fra Tyristrand sentrum til 
Ask er det om lag 8 km, og det muslimske gravfeltet på Ask kan også tjene innbyggere fra 
Tyristrand /Nakkerud-området. En eventuell utvidelse av Tyristrand kirkegård bør prioritere 
ordinære kiste- og urnegraver, da det er problemer med gjenbruk her.   
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05 Lunder kirkegård  
Vedlegg 5 


Beskrivelse 


- Beliggenhet: Lunder kirkegård ligger på Sokna, med Sokna skole som nabo. 
Gravplassen er ellers omgitt av boligområder. Jernbanen går litt sør for gravplassen.  


- Totalareal: ca. 12 800 kvm.  
- Innhegning: Steingjerde satt opp i perioden 1965-1971. Gravplassen har inngang i vest 


(hovedinngang), sør og nord.  
- Vegetasjon: Tuja på hver side av inngangen. Syrin på baksida av kirka. Løvtrær langs 


kirkemuren, samt 3 furutrær inne på gravplassen.  
- Parkering: På vestsida av Strømsoddveien, rett ovenfor vestre inngang. Ca. 1000 kvm.  
- Lunder kirke: 378 kvm, 300-350 sitteplasser. I 1706 ble det reist en kirke på tomta 


hvor Lunder kirke står i dag. På grunn av store skader ble kirka gjenoppbygd som en 
korskirke i 1761.  


- Andre bygninger: Det er en driftsbygning ved hovedinngangen til gravplassen. Ved 
den søndre inngangen er det et gravkapell, bygd i 1938.  


- Muligheter for fortetting: Det er plass til flere felt mot øst.  
Tall 


 Totalt Kiste Urne 
Ledige graver  362 326 36 
Antall graver tatt i bruk siste 5 år  34 32 2 
 
Utvidelsesbehov: Ut fra tallene ovenfor er det ikke behov for utvidelse. Dersom det skulle bli 
behov for flere graver bør det først etableres flere felt innenfor dagens gravplass.  
 


Utvidelsesmuligheter 


Gravplassen kan utvides mot sør eller sørvest.  
- Planstatus: I kommuneplan er disse områdene avsatt med formål offentlig bygning 


(vedlegg 5). Reguleringsplan ”44 Sokna Sentrum” gjelder for dagens gravplass og 
eiendommen ved den søndre inngangen. ”187-01 Kirkemoen boligfelt” gjelder for 
området på andre sida av Strømsoddveien, og det aktuelle utvidelsesområdet er her 
regulert til offentlig bebyggelse.  


- Eiendomsforhold: 148/93 og /100, grunneier er Ringerike kommune.  
- Eksisterende arealbruk: Skog, parkering og vegarealer.  
- Beliggenhet og naboskap: 148/93 ligger på andre sida av Strømsoddveien, ned mot 


jernbanen, men er skjerma av en del skog. 148/100 ligger i direkte tilknytning til 
gravplassen, og er ellers omgitt av veier.  


- Grunnforhold: Sand, med et lite topplag sandjord.  
- Støy: Utvidelser mot sør vil få mer støy fra jernbanen.  
- Mulig interessekonflikt: En del av området, vest for fylkesvegen, er på en skisse fra 


vegvesenet vist som ny vegforbindelse mellom Rv7 og eksisterende Fv 178.  
- Annet: Dersom dagens parkeringsplass på 148/93 skal nyttes som gravplass, må det 


opparbeides nye parkeringsarealer.  
 


Tro- og livssynsamfunn  


Ved en eventuell inntegning av nye felt bør det vurderes nærmere om det er behov for å sette 
av plass til et muslimsk felt.  
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06 Strømsoddbygda kapell  
 


Beskrivelse 


- Beliggenhet: Strømsoddbygda hører til Lunder kirkesokn. Kapellet er også kjent som 
”Templet i skogen”, et navn det fikk av ringeriksdikteren Elling M. Solheim. Dette 
forteller litt om beliggenheten.  


- Totalareal: Tomta som Lunder sokn eier (146/23) er ca. 3800 kvm.  
- Innhegning: Tregjerde 


- Vegetasjon: Gran og furu, mest naturlig.  
- Parkering: Utenfor inngangen til gravplassen, langs gjerdet og ved rundkjøring til 


Aure sag 150 m lenger inn i vegen.   
- Strømsoddbygda kapell: 174 kvm, 110 plasser. Lafta langkirke reist i 1953, men 


innviet først i 1957.  
- Andre bygninger: Nei 
- Muligheter for fortetting: Her kan det lages flere felt innenfor eiendommen som 


Lunder sokn eier.  
- Annet: Gravplassen ble tatt i bruk i 1994.  


 
Tall 


 Totalt Kiste Urne 
Ledige graver  38 38 18 (?)  
Antall graver tatt i bruk siste 5 år  1 1  
 
Utvidelsesbehov 
Gravplassen består av 2 felt: Et kistegravfelt med 30 graver, hvor 6 graver er tatt i bruk. Og et 
urnegravfelt med 20 graver, hvor 2 graver er tatt i bruk.  
 


Utvidelsesmuligheter 


Gode muligheter for økt utnyttelse, i tillegg til lite bruk av gravplassen gjør at vi ikke utreder 
utvidelsesmulighetene videre. 
 
Tro- og livssynsamfunn  


Behovet for å tilrettelegge for andre trossamfunn her anses som lite.  
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07 Veme kirkegård  
Vedlegg 7 
 
Beskrivelse 


- Beliggenhet: Gravplassen ligger i Veme. Jernbanen går rett sør for kirka. Rundt 
gravplassen er det skog.  


- Totalareal: Ca. 8000 kvm. Parkeringsarealer kommer i tillegg.  
- Innhegning:  
- Vegetasjon: Rognebær, bjørk, lønn, furu og prydbusker (snøballbusker, kinesisk syrin, 


hortensia), samt et fint tuntre (sibirfuru).  
- Parkering: Parkeringsplassen ligger på motsatt side av Kirkeveien, og er ca. 600 kvm.  
- Veme kirke: 230 kvm, 200 plasser. Langkirke i rød teglstein fra 1893.  
- Andre bygninger: Bårehus ved hovedinngangen. Driftsbygning ved parkeringsplassen.  
- Muligheter for fortetting: Ja, øst for kirka. Dersom man fyller opp terrenget slik at 


man kan gravlegge over dagens graver, som ikke kan gjenbrukes pga. totalfredning.  
- Annet: Problemer med gjenbruk. Disse gravene kan evt. brukes til urnegraver.  


 
Tall 


 Totalt Kiste Urne 
Ledige graver  463 463 Har ikke 
Antall graver tatt i bruk siste 5 år  25 25  
 
Utvidelsesbehov 


Nei. Det er mange ledige graver i forhold til bruken av gravplassen. Gravplassen har 
imidlertid ikke eget urnefelt. Dersom det skal anlegges et nytt felt bør dette være for 
urnegraver og etableres innenfor dagens gravplass.  
 


Utvidelsesmuligheter 


Området rundt dagens gravplass er avsatt med formål LNF i kommuneplan. I tillegg er det i 
jordpolitisk arealvurdering vurdert til klasse A (meget sterke landbruksinteresser). Det er 
dermed liten mulighet for utvidelse av gravplassen. Med bakgrunn i dette samt at det ikke er 
noe behov for utvidelser utredes ikke utvidelsesmulighetene videre.  
 
Tro- og livssynsamfunn  


Det er planlagt å anlegge et muslimsk gravfelt ved Ask kirkegård. Fra Veme til Ask er det om 
lag 12 km, og det muslimske gravfeltet på Ask kan også tjene innbyggere fra Veme.  
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08 Haug kirkegård  


Vedlegg 8  
 
Beskrivelse 


- Beliggenhet: Terrenget er veldig kupert, 
og kirka ligger på en knaus. Vest og nord 
for kirka faller terrenget bratt, mens det 
mot syd og mot veien i øst har noe svakere 
fall. Den eldste delen av gravplassen 
ligger rundt kirka, mens senere utvidelser 
har skjedd mot nord og nordvest. Vang 
skole ligger rett over veien.  


- Totalareal: Tomta som Haug sokn eier 
(134/7) er ca. 32 000 kvm.  


- Innhegning: Mur (bygd opp slik at 
høydeforskjellen blir avgrensningen). Den nye delen avgrenses av et flettverksgjerde.  


- Vegetasjon: Det er mange store gamle trær på gravplassen, av forskjellige slag.   
- Parkering: Langs muren ved hovedinngangen.  
- Haug kirke: 270 kvm, 250 sitteplasser. Langkirke bygd i stein, fra ca. 1200. Kirka er 


anlagt på grunn som tidligere tilhørte gården Haug, som også har gitt navn til kirka.  
- Andre bygninger: Rett nord for kirka, på den gamle muren, står et lite murt gravkapell 


(Nerstadkapellet), visstnok fra 1700-tallet, som nå gjør tjeneste som redskapshus. På 
østre del av gravplassen står et gravkapell fra 1909, som i dag fungerer som 
menighetshus. På den nye delen står det en liten garasje/redskapshus.  


- Muligheter for fortetting: Nei. Tomta virker stor, men er vanskelig å utnytte på grunn 
av store høydeforskjeller.  


 
 Totalt Kiste Urne 
Ledige graver  1214 1014 200 
Antall graver tatt i bruk siste 5 år  111 94 17 
 
Utvidelsesbehov 


Haug er et område i vekst, og er en av de bynære gravplassene i Ringerike. I og med at Ullerål 
ikke har egen gravplass, sokner en del av Ullerål gravferdsmessig til Haug. Totalt sokner 
8384 innbyggere gravferdsmessig til Haug kirkegård. Haug vil også være aktuell som 
avlastning for Hønefoss kirkegård, etter hvert som denne fylles opp. Haug kirkegård har per i 
dag god kapasitet, men det bør etableres flere urnefelt. 
 
Utvidelsesmuligheter 


I kommuneplan og reguleringsplan er det lagt opp til utvidelse på vestsida av dagens 
gravplass. 


- Planstatus:  
Kommuneplan: grav- og urnelund i kommuneplan.  
Reguleringsplan: Regulert til grav- og urnelund i reguleringsplan”76-04 Haug 
Kirkegård”. En utvidelse er i tråd med overordna planer, og kan gjennomføres uten 
planprosess. 
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- Eiendomsforhold:  
Arealet i nordvest: 134/7 eies av Haug sokn 
Arealet i sørvest: 134/1 er i privat eie.   


- Eksisterende arealbruk: Park, grøntområde og skog.  
- Beliggenhet og naboskap: Arealet i sørvest ligger i direkte tilknytning til gravplassen, 


mens arealet i nordvest ligger inne på dagens gravplass og er ferdig opparbeida. 
Områdene grenser ellers mot LNF-område og boligområde.  


- Grunnforhold:  
Sørvest: Ikke så god jord. Arealet er bedre egna for urnegraver/minnelund enn for 
kistegraver.  
Nordvest: Gammel landbruksjord, massen kan brukes som den er. Det må dreneres.    


- Støy: Nei 
- Mulig interessekonflikt: Området som er satt av til utvidelse er i jordpolitisk 


arealvurdering vurdert til klasse A (meget sterke landbruksinteresser). 
 


 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Tro- og livssynsamfunn  


Som en av de mest bynære gravplassene i Ringerike bør det prioriteres å legge til rette for 
muslimske graver her. Det mest aktuelle arealet er i nordvestre del av gravplassen. Arealet i 
sørvest er uaktuelt pga. grunnforhold. Det må vurderes nærmere hvor stort et muslimsk 
gravfelt bør være.  
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10 Hval kirkegård  


Vedlegg 9  
 
Beskrivelse 


- Beliggenhet: Hval kirkegård ligger på Hallingby, ut mot elva ved siden av barne- og 
ungdomsskolen. Ut mot elva er det skog, og sør for gravplassen er det jorder.  


- Totalareal: gnr/bnr 274/75, 274/108 og 274/344 er ca. 16 000 kvm. En del av området 
er bratt og dekket av skog.  


- Innhegning: Stakittgjerde på nordsida av kirka, resten er nettinggjerde.  
- Vegetasjon: Furu, bjørk og noe løvtrær.  
- Parkering: Parkeringsplassen (274/375) er eid av Ringerike kommune, og er ca. 650 


kvm.  
- Hval kirke: 314 kvm, 250 plasser. Hval kirke er bygd i lafta tømmer i 1862. Kirka er 


bygd etter samme tegning som Nes kirke, opprinnelig tegna av arkitekt Christian 
Heinrich Grosch.  


- Andre bygninger: Kirkestue 
- Muligheter for fortetting: Nei.  


 
Tall 


 Totalt Kiste Urne 
Ledige graver  406 396 10 
Antall graver tatt i bruk siste 5 år  49 36 13 
 
Utvidelsesbehov 


Når det gjelder kistegraver er det nokså god plass, men det er stort behov for nye urnegraver.   
 


Utvidelsesmuligheter 


En utvidelse må bli mot sør, gnr/bnr 273/45.  
- Planstatus: Arealet er avsatt til LNF-område i kommuneplan. Arealet er ikke regulert.  
- Eiendomsforhold: Gnr/bnr 273/45 er i privat eie. Veien som ligger mellom dagens 


kirkegård og utvidelsesområdet er privat.  
- Eksisterende arealbruk: Jorde.  
- Beliggenhet og naboskap: Arealet ligger på motsatt side av en vei, med et gårdsbruk 


som nabo.  
- Grunnforhold: Erfaringer fra dagens gravplass er sand i området nærmest kirka, ellers 


leirejord. På gnr/bnr 273/45 er jordtypen registrert som "siltig sand", dvs. mindre enn 
10 % leire, mer enn 40 og opp til 85 % sand og mindre enn 50 % silt. Det kan være 
nødvendig med masseutskifting.  


- Støy: Nei 
- Mulig interessekonflikt: Jordbruk.  


 
Tro- og livssynsamfunn  


Ved en utvidelse/inntegning av nye felt bør det vurderes nærmere om det er behov for å sette 
av plass til et muslimsk felt. 
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11 Viker kirkegård  
Vedlegg 10  
 
Beskrivelse 


- Beliggenhet: Gravplassen ligger på Viker, nord i Vestre Ådal, omgitt av skog- og 
jordbruksområder.  


- Totalareal: gnr/bnr 295/28 og 295/137 er 3650 kvm. Parkeringsareal kommer i tillegg.  
- Innhegning: Steingjerde 
- Vegetasjon: Ingenting  
- Parkering: Parkering skjer på 295/74, parkeringsplassen er ca. 500 kvm.  
- Viker kirke: 246 kvm, 150 plasser. Lafta langkirke fra 1702. Før dagens kirke ble bygd 


sto det en stavkirke her. Viker kirke er den eldste bevarte trekirka i Ringerike.  
- Andre bygninger:  
- Muligheter for fortetting: Litt plass rundt kapellet.  


 
Tall 


 Totalt Kiste Urne 
Ledige graver  244 244 Har ikke 
Antall graver tatt i bruk siste 5 år  22 22  
 
Utvidelsesbehov 


Nei. Det er mange ledige graver i forhold til bruken av gravplassen. Gravplassen har 
imidlertid ikke eget urnefelt. Dersom det skal anlegges et nytt felt bør dette være for 
urnegraver.  
 
Utvidelsesmuligheter 
Gravplassen kan kanskje utvides mot vest på 295/74. 


- Planstatus: Det røde området vist på kartet er satt av til grav- og urnelund i 
kommuneplan (vedlegg 10). Området er ikke regulert.  


- Eiendomsforhold: Viker sokn eier 295/74. Dersom det skal utvides enda lenger mot 
vest er eiendommen 295/3 i privat eie.  


- Eksisterende arealbruk: 295/74 er i dag parkeringsplass, grøntareal og jorde. I tillegg 
er det to bygninger på eiendommen.  


- Beliggenhet og naboskap: Utvidelsesområdet ligger i direkte tilknytning til dagens 
gravplass. Gnr/bnr 295/74 går inn på det som i dag er jorde.  


- Grunnforhold: Sandjord 


- Støy: Nei  
- Mulig interessekonflikt: Området rundt gravplassen er vurdert til klasse B (sterke 


landbruksinteresser) i jordpolitisk arealvurdering.  
 


Tro- og livssynsamfunn  


Behovet for å tilrettelegge for andre trossamfunn her anses som lite. 
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12 Nes kirkegård  


Vedlegg 11 
 
Beskrivelse 


- Beliggenhet: Gravplassen ligger ved E16 i Nes i Ådal. Gravplassen er ellers omgitt av 
boligområder, skog og Coop.  


- Totalareal: ca. 6600 kvm. Parkeringsareal kommer i tillegg.  
- Innhegning: Tregjerde og steingjerde  
- Vegetasjon: Gravplassen er skjerma med noe trær mot E16 og Coop.  
- Parkering: Ved hovedinngangen til gravplassen.  
- Nes kirke: 264 kvm, 250 plasser. Nes kirke er bygd i lafta tømmer, og er tegna av 


arkitekt Christian Heinrich Grosch. Kirka ble bygd i 1860.  
- Andre bygninger: Det ligger et kapell lengst mot sør på gravplassen.  
- Muligheter for fortetting: Det er laget et nytt urnefelt mot E16 med ca. 30 graver.    


 
Tall 


 Totalt Kiste Urne 
Ledige graver  248 248 Ca. 30  
Antall graver tatt i bruk siste 5 år  28 28  
 
Utvidelsesbehov 


Nei. Det er mange ledige graver i forhold til antall som sokner til gravplassen. I 2012 sokner 
446 innbyggere til Nes kirkegård.  
 
Utvidelsesmuligheter 


I kommuneplan er det satt av et stort område til utvidelse sørvest for dagens gravplass 
(305/209 og /60).  


- Planstatus: Området er satt av til grav- og urnelund i kommuneplan (vedlegg 11). 
Reguleringsplan ”85 Del av Nes i Ådal” gjelder. Her er det aktuelle området regulert 
til offentlige bygninger og anlegg.  


- Eiendomsforhold: 305/209 er eid av Ringerike kommune, mens 305/60 er i privat eie.   
- Eksisterende arealbruk: Gnr/bnr 305/209 er i dag skogsområde, og det står et uthus på 


eiendommen. 305/60 er også skogsområde, og det står et lagerhus på eiendommen.  
- Beliggenhet og naboskap: Utvidelsesområdet ligger i tilknytning til dagens gravplass, 


med kun en vei i mellom. Samtidig er området mer skjerma fra E16. Sør for 305/209 
ligger Nes Trygdebolig, mens i vest er det planlagt boligbygging.  


- Grunnforhold: Sandjord 
- Støy: Området for en eventuell utvidelse er lenger unna E16, og vil få mindre støy enn 


dagens gravplass.  
- Mulig interessekonflikt:  


 
Tro- og livssynsamfunn  


Ved en utvidelse bør det vurderes nærmere å legge til rette for noen muslimske graver. Dette 
med bakgrunn i avstanden til andre gravplasser hvor det tilrettelegges.  
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OPPSUMMERING 


 


Sett under ett har Ringerike god dekning med mange ledige graver. Tabellen på neste side 


viser nærmere hvordan de ulike gravplassene dekker behovet for sitt sokn. Ut fra dette kan vi 


si noe om hvordan tilbudet er fordelt i kommunen, hvor behovet er størst og hvor det 


eventuelt bør utvides. Det er imidlertid en del usikkerhet i beregninga av gravplassenes 


kapasitet. Usikkerheten ved tallgrunnlaget gjør at tabellens konklusjoner kun må oppfattes 


som veiledende. 


- Folketallet er basert på tall fra 2012 på grunnkretsnivå. Det er 61 personer uten oppgitt 


grunnkrets. Noen steder avviker grunnkretsene fra soknegrensene.  


- Etter gravferdsloven skal det i en kommune alltid være ledige graver for minst 3 % av 


kommunens folketall. I kolonnen ”3 %” i tabellen er dette beregna for de enkelte sokn, 


selv om lovens krav gjelder for kommunen sett under ett.  


- Tallene for ledige graver må ses på som cirka antall, da det ikke vises hvilke graver 


fredningstida på 20 år ikke er utløpt på. Det vises heller ikke hvor mange som har 


redusert gjenbrukbarhet pga. gangveier, trær, grunnforhold osv.  


 


Hønefoss, Tyristrand, Norderhov og Hval har størst behov for utvidelser. Hønefoss kirkegård 


har for lite plass i forhold til soknets folketall, og få muligheter for utvidelser. Tyristrand har 


lite areal og redusert gjenbruk i og med at den gamle delen av gravplassen er freda. Her er det 


først og fremst mangel på kistegraver. På Norderhov er det mangel på urnegraver. For de 


øvrige gravplassene er det ikke behov for utvidelser på kort sikt, og for de fleste gravplassene 


er det mulig å fortette/utvide dersom det skulle bli behov for det.  Gravplassene 


Strømsoddbygda, Veme og Viker har ikke urnegraver. Her brukes ledige kistegraver til 


urnenedsettelser, noe som er sløsing med areal. Alle gravplassene bør ha eget urnefelt.   


 


Forslag til tiltak:  


1. Utvidelser der det er størst behov: Norderhov, Tyristrand og Hval.  


2. Redusere bruken av gravplassene der det er kapasitetsproblemer  


(her er Hønefoss mest aktuelt). 


3. Etablere urnefelt på de gravplassene hvor dette mangler.  


4. Legge til rette for muslimske graver ved flere av dagens gravplasser: i første omgang 


bør Ask, Haug og Hval prioriteres.  







Sokn Befolkning 3 % Ledige 


graver 


Gravplasser Behov Mulighet Tro- og 


livssyn-


samfunn 


Annet 


Hønefoss 9 921 298 742 01 Hønefoss  Kistegraver Begrense 


bruk 


Nøytral 


urnelund 


 


Norderhov og 


Ask 


2 984 90 1472 


 


02 Norderhov 


03 Ask 


Urnegraver 


- 


Utvidelse  


Muslimsk felt 


 


Tyristrand 2 250 68 801 04 Tyristrand Kistegraver Utvidelse   


Lunder 1 373 41 400 05 Lunder 


06 Strømsoddbygda  


- 


- 


   


Veme 691 21 463 07 Veme -    


Haug 4 419 133 1214 08 Haug Urnegraver Utvidelse Muslimsk felt  


Ullerål 


 


4 307 129 - Har ingen      


Hval 


 


2 217 67 406 10 Hval Urnegraver ? Muslimsk felt  


Viker 


 


567 17 244 11 Viker -    


Nes 


 


446 13 248 12 Nes -    


SUM 29 236 877 5990      







6. TRO- OG LIVSSYNSAMFUNN 


Et offentlig ansvar 


Norge blir i stadig større grad et flerkulturelt samfunn, og det er et økende behov for å ivareta 


mangfoldet på en god måte. Eksempler på nye utfordringer kan være ønske om egne gravfelt 


for ulike tro- og livssynsamfunn, muslimer som ønsker å bli gravlagt i retning Mekka og 


ønske om mer aktiv deltakelse fra de pårørende i gjenfylling av graven eller ved kremasjon.  


 


Det er et offentlig ansvar å sørge for at alle innbyggere får en verdig gravplass, og at hensynet 


til tro og livssyn blir ivaretatt. På de offentlige gravplassene har alle rett til å bli gravlagt, 


uansett tro eller livssyn. Gravferdsloven § 1 slår fast at Gravlegging skal skje med respekt for 


avdødes religion eller livssyn. Fellesrådets ansvar som gravferdsmyndighet overfor alle 


innbyggerne krever at ulike ønsker, tradisjoner og skikker møtes med åpenhet, respekt og vilje 


til tilrettelegging og fleksibilitet. Samtidig vil praktiske, økonomiske og juridiske hensyn tilsi 


at mange ønsker og krav ikke nødvendigvis kan innfris. Det har imidlertid vist seg at det skal 


lite tilrettelegging til for at gravleggingen aksepteres av de fleste.  


 


I den daglige drifta er de tilsattes kompetanse og holdninger avgjørende for møtet med de 


pårørende. Arbeidet på gravplass og krematorium er spesialisert, og krever en sammensatt 


kompetanse. Noen av utfordringene på dette området kan bli håndtert gjennom samarbeid og 


kontakt mellom fellesråd og representanter for berørte trossamfunn. Fellesrådet skal årlig 


innkalle tros- og livssynssamfunn som er virksomme i Ringerike til et møte for å drøfte 


hvordan deres behov ved gravferd kan ivaretas (jf. gravferdsloven § 23, 3. ledd). Det er så 


langt avholdt tre slike møter med representanter for ulike trossamfunn i Ringerike. 


Tro- og livssynsamfunn i Ringerike   


Ringerike har så langt få erfaringer med gravferder for ulike trossamfunn. De fleste muslimer 


i Ringerike har fram til nå blitt gravlagt utenfor kommunen, enten i andre kommuner eller i 


hjemlandet. Dette er i ferd med å endre seg etter hvert som andre- og tredjegenerasjons 


innvandrere blir eldre. I tillegg har Gravferdsetaten i Oslo fra 01.07.10 inntil videre stengt for 


gravlegging av utenbysboende muslimer. Modum kommune har etablert et muslimsk gravfelt 


hvor Ringerike inntil videre kan få gravlegge 1-2 personer. Kostnadene ved gravlegging i 


Modum må dekkes av fellesrådet, i og med at det ikke er anlagt slike graver i Ringerike 


(gravferdsloven § 6).  
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Når det gjelder tilrettelegging for ulike tros- og livssynssamfunn er behovet for muslimske 


graver mest prekært. Det er mange muslimer i kommunen, anslagsvis 5-600. Muslimer har 


også størst behov for tilpasning da gravene må være orientert mot Mekka. Det er flest 


muslimer bosatt i Hønefossområdet. Dersom folk skal gravlegges i nærheten av der de bor, 


bør det først og fremst tilrettelegges for muslimske graver sentralt i kommunen. Behov og 


muligheter for tilrettelagte graver er omtalt nærmere for de ulike gravplassene i kapittel 5. Av 


andre tiltak er det planlagt et vindu i krematoriet, slik at pårørende lettere kan være med og 


følge kremeringen. Dette er gjerne et ønske for hinduer og buddhister.   


Egne gravplasser og gravfelt for ulike trossamfunn  


Registrerte trossamfunn har rett til å opprette egne gravplasser for sine medlemmer. Dette 


forutsetter at eieren betaler for anlegg og drift. Det finnes i dag få slike gravplasser. Et 


alternativ kan være at deler av en offentlig gravplass blir avsatt til medlemmer av ikke-kristne 


trossamfunn. Denne ordninga har vært praktisert en stund, særlig i byområder. Muslimer har 


for eksempel egne gravfelt på flere gravplasser i Oslo og ca. 20 andre kommuner.  


Innvielse av ny gravplass 


Begrepet vigsling er tatt ut av gravferdsloven og det åpnes for at tros- og livssynssamfunn 


som er virksomme på stedet kan gjennomføre en seremoni:  


Tros- og livssynssamfunn som er virksomme på stedet, skal gis anledning til å gjennomføre en 
seremoni når en ny gravplass tas i bruk. En slik høytidelighet må ikke utformes eller gjennomføres slik 
at den forhåner eller på en krenkende eller sårende måte viser ringeakt for de andre tros- eller 


livssynssamfunnene som gravlegger sine medlemmer på den samme gravplassen. (Gravferdsloven § 5) 


 
Livssynsnøytrale seremonirom 


Kirka kan bare brukes til kristne gravferdshandlinger, mens gravkapeller og kapeller ved 


krematoriene står til disposisjon for alle tros- og livssynsamfunn. Kapeller er som regel for 


små, og rommer gjerne ikke mer enn 30-50 personer. I tillegg har de ofte kirkelig utsmykning.  


I dag er det ikke noe krav om at kommunen skal stille et egna lokale til rådighet for 


gravferdsseremonier. De politiske partiene på Stortinget har imidlertid inngått en avtale hvor 


de tar sikte på å lovfeste kravet om livssynsnøytrale seremonirom. Utredninga om staten og 


Den norske kirke (NOU 2006:2) peker også på behovet for at det offentlige tar ansvar for at 


det finnes livssynsnøytrale seremonirom. Slike seremonirom skal gjennom innredning og 


utsmykning framstå som livssynsmessig nøytrale. Det kan legges til rette for mobile 


symboler, framfor fastmontert religiøs symbolikk.  


 


Krematoriet i Hønefoss er det nærmeste man kommer et livssynsnøytralt seremonirom i 
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Ringerike. Det eneste religiøse symbol er et brodert kors, som i enkelte tilfeller blir tatt ned. 


Krematoriet har 198 sitteplasser, men dette blir ofte for lite.  


Gravskikker 


Gravskikker forteller om ulike syn på mennesket og døden. Her følger en kort oversikt over 


gravskikkene for noen utvalgte religioner og livssyn. 


 


Buddhister: Kremasjon eller begravelse er valgfritt. Balsamering er tillatt. Ved kremasjon kan 


de pårørende ønske å være til stede ved ovnen. Det bør være minimum tre dager mellom død 


og gravferd. Buddhister bruker nøytrale kister, uten symboler. Hodet til avdøde skal vende 


mot vest. Det skal avholdes plass til ektefelle ved siden av avdøde. I Norge foregår 


gravferdsseremonien i ordinære gravkapeller, og buddhister benytter vanlige gravplasser. 


Noen ønsker å brenne avdødes eiendeler ved graven.  


 


Hinduer: Kremasjonsritualet er sentralt for overgangen mellom liv – død – liv, og avgjørende 


for at sjelen skal frigjøre seg fra kroppen. Avdøde kremeres så snart som mulig, helst innen 24 


timer og maks 3 dager. Pårørende ønsker ofte å være til stede under kremasjonen, og utføre 


gravferdsritualer der. Praksis ved norske krematorier gjør slike seremonier vanskelig. I stedet 


avsluttes ritualene enten når urnen senkes, eller ved pårørende blir med til ovnen og slår den 


på. Etter hinduistisk skikk skal asken spres i rennende vann. Dette er vanskelig å få til i 


Norge. Mange sender asken til sitt opprinnelige hjemland for spredning, mens andre velger 


urnenedsettelse i Norge.  


 


Humanetikere: Antallet humanetiske gravferder øker med 10-15 % i året. I 1992 var det 183 


gravferder i regi av Human-Etisk Forbund, mens i 2008 var tallet 472. Humanetikere velger 


mellom kremasjon og begravelse. Gravferden holdes i et egna lokale med et verdig preg. 


Human-Etisk Forbund ønsker ikke å opprette egne gravplasser, men viser til at gravplasser for 


alle er et offentlig ansvar. Enkelte kan finne det uforenelig med sitt livssyn å bli gravlagt på 


religiøst eid grunn. Det er et ønske om mindre dominerende kristen symbolikk på gjerder o.l. 


ved gravplassene. 


 


Jøder: Jøder skal ikke kremeres, men begraves i viet jord. Dette innebærer at jødene må ha 


egne gravplasser. Jødiske trossamfunn eier to gravplasser i Norge, i Trondheim og Oslo. Det 


er kun jøder som kan gravlegges på den jødiske gravplassen. Begravelsen finner sted så snart 
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som mulig, senest tre dager etter døden inntraff. Jødiske graver skal være evig fredet. Gravene 


markeres tydelig, da man ikke bør trå på en grav. Jødene bruker ikke blomster på gravene, 


men steiner. Dette er fordi Abraham brukte en stein til sovepute.  


 


Kristne: Blant de kristne trossamfunnene er det et mangfold med ulike teologiske syn, kultur 


og tradisjoner. Både begravelse og kremasjon er vanlig. Noen kristne trosretninger avviser 


kremasjon, som for eksempel ortodokse. Det finnes ingen regler om gravens orientering, men 


det er tradisjon å orientere kistegraver i retning øst-vest, altså parallelt med kirka. Avdøde 


gravlegges da med hodet mot vest. Topografiske forhold gjør at denne tradisjonen ikke alltid 


kan følges. Katolikker har ikke egen gravplass, og det er ingen motforestillinger mot å ligge 


på allmenn gravplass. Likevel ønsker noen en egen gravplass eller eget gravfelt for katolikker, 


for å lettere kunne gjennomføre minneritualer ved graven. Dersom gravene ligger i nærheten 


av hverandre, kan bønn og lystenning arrangeres i større omfang.  


 
Muslimer: Innen islam er det et stort mangfold, med mange ulike skikker. Det som er felles 


for muslimer når det gjelder gravferd er vask, svøping, bønn og begravelse. Det er forbudt å 


kremere en muslim. Begravelsen skal skje så raskt som mulig, helst i løpet av første døgnet. 


Dette kan være vanskelig å få til i Norge, på grunn av helligdager og arbeidstider. De 


sørgende ønsker gjerne å fylle igjen graven selv. Muslimer ønsker gravlegging uten kiste, men 


dette gjøres ikke i Norge pga. lovfesta krav om kiste. Kista skal da være enkel, det samme 


gjelder gravplassen. Den døde skal ligge på høyre side med armene langs kroppen og ansiktet 


vendt mot Mekka. Kista må da plasseres vinkelrett på retningen mot Mekka. Orienteringen 


mot Mekka gjør det vanskelig å innpasse muslimske graver i ordinære gravfelt. Muslimer 


bruker ikke familiegraver. De kan reservere en grav ved siden av, slik at ektefeller ligger ved 


siden av hverandre, men har ikke felles gravminne. Noen ønsker evig fredning, men dette 


strider med kirkegårdsvedtektene for Ringerike kommune, § 4: Når det er gått 60 år etter 


siste gravlegging, kan festet ikke fornyes uten etter spesielt samtykke fra kirkelig fellesråd. 


Ved etablering av muslimsk gravplass er det ønske om en godkjennelsesprosess hos en imam 


– fatwa (juridisk vurdering av hva som er i overensstemmelse med islamsk lov). Det må være 


tilgang på vann for religiøs vask. Det er ønskelig at graven er merka for å unngå at noen trår 


på den. Dette kan gjøres ved å forhøye graven 10-15 cm. over bakken, med gradvis helning 


fra kanten. Ved gravlegging skal jorda legges på den siden av grava hvor det ikke er gravlagt 


noen fra før. De første gravene som benyttes på et gravfelt er de som ligger lengst fra Mekka-


retningen. Deretter benyttes gravene fortløpende mot Mekka.  
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7. BEVARINGSPLAN 
 
En gravplass som er i bruk er i stadig utvikling, og alt kan ikke vernes for alltid. 


Bevaringsplanen skal omfatte Ringerikes 11 gravplasser, og har følgende formål:   


- Få oversikt over gravminnene som er over 60 år gamle, og om noen er spesielt 


verdifulle uansett alder.  


- Finne ut antall gravminner som bør bevares for å beholde et representativt utvalg.  


- Hindre at vi fjerner unike og spesielle gravminner.  


- Utvikle et godt arbeidsredskap og felles utvelgelseskriterier for hele kommunen. 


 


Gravene som skal bevares kan brukes som før, men det gjøres avtaler med festerne om 


bevaring av gravutstyret. I tillegg er det aktuelt å bevare gravsteder som er falt tilbake til 


gravplassen etter endt festetid. Regler i forbindelse med bevaringsplanen kan tas inn i de 


lokale vedtektene.  Lovgrunnlag for bevaringsplan: 


Forskrift til lov om kirkegårder, kremasjon og gravferd 
§ 27. Bevaring 
 Kirkelig fellesråd kan vedta at områder av kirkegården eller enkeltgraver med gravminner og 
annet utstyr skal bevares. Slikt vedtak kan bl.a. gjøres dersom gravminner på et område av kirkegården 
eller en grav er av en viss alder, at den representerer en stilhistorie, har et lokalt særpreg i form eller 
materialbruk, gir uttrykk for en interessant personalhistorie eller er unikt.  
 Kirkegårdsvedtektene skal inneholde egne bestemmelser for de områder eller graver som 
vedtas bevart. 
 


Bevaringsplanen tar utgangspunkt i ”Bevaringsplan for kirkegårdene i Modum kommune” og 


boka ”Kirkegården et levende kulturminne” (Klingberg et.al. 2005). Registreringsskjema og 


framgangsmåte er henta derfra.   


VERNEBEGREPER 


I kulturminneloven er det to hovedtyper fredning: fredning ved lov (automatisk fredning) og 


fredning ved vedtak (vedtaksfredning). I plan- og bygningsloven oppnås vernestatus gjennom 


regulering til hensynssone bevaring. Fredning etter kulturminneloven brukes for å sikre 


kulturminner som er av vesentlig nasjonal verdi. Regulering til hensynssone bevaring etter 


plan- og bygningsloven brukes for å verne objekter og områder som har en regional eller lokal 


verdi. Kulturminneloven forvaltes av Riksantikvaren og fylkeskommunen, mens plan- og 


bygningsloven forvaltes av kommunen.  
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Bevaring etter kulturminneloven 


•••• Automatisk fredning ved lov: Alle kulturminner som er fra før år 1537 er automatisk 


freda etter kulturminneloven § 4. Automatisk freda kulturminner har en sikringssone 


på 5 meter (kulturminneloven § 6). Alle graver og gravminner, enkeltvis eller samla på 


en gravplass, fra før 1537 er dermed automatisk freda. Dette gjelder også gravplassens 


middelalderske innhegninger og andre synlige anlegg.  


RA er fagmyndighet for tiltak som berører automatisk freda kulturminner, og 


behandler eventuelle dispensasjonssaker. Tiltak på middelaldergravplass som 


oppfyllinger, utvidelser, graving av grøfter, planting av trær og oppføring/endring av 


bygg krever tillatelse fra RA etter kulturminneloven § 8, og må i tillegg vurderes i 


forhold til gravferdsloven og plan- og bygningsloven. Dette gjelder også tiltak som 


berører freda gravminner. Har gravplassen vært i kontinuerlig bruk siden 


middelalderen, kan nye gravlegginger i eksisterende graver foretas uten forutgående 


søknad. RA bestemmer hva som er middelaldergravplass og dermed freda. Gravplan 


etter § 4 i forskrift til gravferdsloven skal vise hvor det kan gravlegges. Utkast til 


gravplan sendes RA for å avklare hvilke deler av gravplassen som er freda etter 


kulturminneloven. Alle krigsgraver er underlagt uendelig fredning i samsvar med 


internasjonale forpliktelser Norge har påtatt seg. 


•••• Vedtaksfredning: Et vedtaksfreda objekt er et nyere kulturminne som er freda ved 


vedtak etter bestemmelsene i kulturminneloven § 15. Dette gir RA adgang til å frede 


kirker og gravplasser enkeltvis uansett alder. Slik fredning kan også omfatte et område 


rundt kulturminnet for å bevare virkningen av det i miljøet (§ 19). Kulturminneloven § 


20 åpner også for fredning av helhetlige kulturmiljøer. 


•••• Midlertidig fredning: Enkeltobjekter og områder rundt disse kan midlertidig fredes 


etter kulturminneloven § 22-4. Midlertidig fredning kan vedtas som et straksvedtak 


dersom et kulturminne er truet eller utsatt for fare, eller om man vil vurdere 


kulturminnet med tanke på permanent fredning. 


Bevaring etter plan- og bygningsloven  


Gravplasser som ikke er freda etter kulturminneloven kan likevel være viktige kulturminner. 


Plan- og bygningsloven gir kommunene anledning til å bevare verneverdige kulturminner, 


gjennom regulering til hensynssone bevaring (§ 12-5 og 12-7). Denne reguleringa brukes for å 


verne objekter og områder som har lokal og regional kulturminneverdi. Kommunen er 


reguleringsmyndighet, og kan vedta bevaring av større og mindre områder, og fastsette 
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detaljerte vernebestemmelser for området. Hensynssone bevaring er også det anbefalte 


reguleringsformålet for freda kulturminner. Formålet bevaring kan også brukes for å sikre 


omgivelsene rundt et freda objekt. Utvelgelsen av det som skal reguleres til bevaring må 


gjøres med bakgrunn i en faglig begrunnelse, og reguleringsplanen bør derfor utformes i 


samråd med regional kulturminneforvaltning.  


Bevaring etter gravferdsloven 


I rundskriv T-3/2000 skriver Miljøverndepartementet følgende angående forvaltning av kirke, 


kirkegård og kirkas omgivelser som kulturminne og kulturmiljø:  


Kirkelig fellesråd har et ansvar for å vurdere om bevaring av enkeltgraver eller deler av 


kirkegården er aktuelt, og kan etter § 27 i gravferdsforskriften vedta at områder av 
kirkegården eller enkeltgraver med gravminner og annet utstyr skal bevares. Dette gjelder 
utstyr som er i kirkegårdens eie, eller i privat eie når det gjøres avtale om bevaring. 


Fellesrådet bør se til at det iverksettes sikringstiltak for å sikre at særlig verneverdige 
gravminner ikke forfaller/forringes. Riksantikvaren kan bistå med rådgivning vedrørende 


konserverings- og sikringstiltak.  
 
Gravminner i kirkegårdens eie som er eldre enn 60 år og yngre enn fra 1536, skal ikke flyttes 


eller fjernes før vedkommende fylkeskommune/samisk kulturminneråd har hatt anledning til å 
uttale seg. Når det gjelder flytting eller fjerning av kulturhistorisk verdifulle gravminner i 


privat eie, bør fylkeskommunen/samisk kulturminneråd varsles på forhånd. Når uttalelse 
innhentes, forelegges saken skriftlig med foto av de aktuelle gravminner. Dersom kirkelig 


fellesråd ikke ønsker å følge kulturminnemyndighetens råd, kan saken klages inn for 
bispedømmerådet. (…)  


 


For å kunne vurdere bevaring bør det utarbeides en bevaringsplan som hvert enkelt gravminne 


kan vurderes opp mot. Planen bør inneholde en registrering av gravminnene som ønskes 


bevart, med oppmåling, beskrivelse og foto. Registreringa danner grunnlag for vurdering av 


bevaringsverdi. Alle gravminner som er eldre enn 60 år og i offentlig eie, skal vurderes for 


bevaring. Dersom ikke kommunene selv lager en bevaringsplan, vil fylkeskommunen vurdere 


hvilke gravminner over 60 år som skal bevares.  


BEVARING AV GRAVMINNER  


Gravplasser representerer store kulturelle og lokalhistoriske verdier. Gravminnene forteller 


om enkeltpersoner, slekter, hele samfunn, og er dermed en del av kulturhistorien. Gravplasser 


endrer seg i takt med tida, og gravminnene følger stilhistoriens utvikling. Gamle gravminner 


forsvinner og blir erstatta med nye. Gravplassene i Ringerike har mange kulturhistorisk 


interessante gravminner. Ved å bevare et utvalg av disse opprettholder vi variasjon i 


gravplasslandskapet, og tar vare på en viktig del av lokalhistorien.  
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Feltbevaring og bevaring av enkeltgravminner  


Det bør legges størst vekt på å bevare gravutstyr som er samla innenfor et bevaringsområde. 


Bevaring av hele felt gir enhet og et sannere bilde av tilstanden på et valgt tidspunkt. 


Feltbevaring kan med fordel gjøres i området nærmest kirka. Dersom det skal gjøres et valg 


mellom ulike deler av gravplassen, bør man prioritere områder hvor den gamle strukturen 


synes (dette er ofte området nær kirka). Overordna strukturer som gjerder, veier, vegetasjon 


og murer bør inngå i planen. I tillegg til å bevare et område, for eksempel der det var 


middelaldergravplass, bør det vurderes bevaring av enkeltgravminner på resten av 


gravplassen. Slik vil vi i framtida ha eksempler på ulike gravminnetyper som har vært. For 


gravstedene som blir vedtatt bevart og er i offentlig eie vil det ikke bli stelt med blomster 


foran gravminnet, det blir kun gress. 


Museumsavdeling 


En måte å bevare gravminner kan være å lage en ”museumsavdeling” for oppstilling av 


bevaringsverdige gravminner som ikke har beholdt sin opprinnelige plass. Gravminnene må 


settes opp slik at området ikke forveksles med et vanlig gravfelt. RA og departementets 


kirkegårdskonsulent mener et gravminne bør stå på sin opprinnelige plass, og ser flytting som 


en nødløsning når bevaring på opprinnelig plass ikke er mulig. Der det allerede står et 


verneverdig gravminne, bør det arbeides for at dette blir stående.  


Eierforhold 


Fester av grav eller ansvarlig for fri grav er eier av gravminnet, jf. gravferdsforskriften § 20. 


Gravminner som er i privat eie kan ikke røres, så lenge inngått festeavtalen er gyldig. Festeren 


kan fjerne gravminnet, og erstatte det med et nytt. En betingelse for at et gravminne blir 


bevart og at bevaringsplanen blir gjennomført, er at festeren av et verneverdig gravsted 


samtykker i dette og godtar eventuelle begrensninger som kan bli lagt videre på bruk av 


gravstedet. Det må altså inngås en avtale om bevaring med eieren av gravminnet. De fleste vil 


se positivt på at deres gravminne blir vurdert som bevaringsverdig.  


Her er et eksempel på tillegg til lokale vedtekter i forbindelse med bevaring av graver:  


For gravminne og annet utstyr på grav som bevares og som er i privat eie, gjøres en skriftlig 


avtale med eieren (festeren) om bevaring. Ved eierskifte må det inngås ny avtale 
I avtalen forutsettes:  


- at bevaringen ikke får noen følger for bruken av gravstedet 
- at gravutstyret ikke kan suppleres eller forenkles 
- at det likevel skal være anledning til å legge en navneplate i bakken i høyde med terrenget 


omkring når det ikke er plass til flere navn på gravminnet 
- at alt gravutstyr overtas av kirkegården dersom festeavtalen opphører.  


Dersom det opprettes nye festeravtaler i områder som er vedtatt bevart, kan kirkelig fellesråd 
stille særskilte krav til nytt gravminne. Det skal legges vekt på materialbruk, form og størrelse, 
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slik at det nye utstyret i størst mulig grad harmonerer med det som er bevart. 


 (Klingberg et.al. 2005:109) 
Gravferdsloven § 18 sier at: ”Når festet opphører skal festeren om mulig gis anledning til å 


fjerne gravminne og lignende innretninger fra gravplassen. Det som ikke fjernes fra 


gravplassen innen seks måneder etter festets opphør, tilfaller gravplassen”. Gravminnet går da 


over fra å være i privat eie, til å være i offentlig eie. Dersom gravminnet skal bevares, blir det 


gravplassens plikt å sette det i stand og holde det ved like.  


Gjenbruk av gravminner 


Gjenbruk av gravminner betyr at gravene brukes på nytt. Dette har vært mest vanlig på 


familiegraver, men kan også praktiseres for nye festere. Gjenbruk sikrer at gravplassen har et 


representativt utvalg av gravminner i framtida, uten at alle gravminnene som bevares går ut av 


bruk. Gravplassen vil gjenspeile forskjellige tiders gravminner, både gjennom bevaring og 


gjenbruk, ved siden av nyere gravminnene som kommer til. Gjenbruk er et godt alternativ i 


forhold til plassproblemene som ofte er på gravplasser, og gir igjen en økonomisk gevinst.  


Gjenbruk bør skje på samme sted, slik at gravminnet bevares i sitt opprinnelige miljø. 


Gjenbruk er mest aktuelt på eldre deler av gravplassen, hvor det er flest eldre gravminner. Her 


er det ofte trangt og små graver, dermed er gjenbruk mest aktuelt for urnenedsettelser.  


 


Når et gravminne i offentlig eie foreslås gjenbrukt, blir steinen slipt ned og satt opp igjen, før 


det selges og brukes på nytt. Salget dekker kostnadene til nedsliping og oppsetting, samt 


administrasjon. Prisen på gravminnet vil likevel bli billigere enn en vanlig ny gravstein. Fra 


gravsteinprodusenter koster et gravminne ofte mellom 11-25 000 kr. Modum kommune har 


regna med en gjennomsnittkostnad på 6000 kr. per gravminne for å klargjøre steiner til 


gjenbruk. Framtidige inntekter av gjenbrukbare steiner kan være med å dekke utgifter til 


bevaring og gjenbruk av gravsteiner som overtas av det offentlige. Det forutsettes at 


gravminnene overdras vederlagsfritt når gravfestet opphører.  


 


Når et gravminne i privat eie foreslås gjenbrukt, må det innhentes tillatelse fra 


gravminneeieren når vedkommende sier opp festet av graven. Det er opp til festeren av 


gravstedet hvor lenge de ønsker å bruke gravstedet. 60 år etter siste gravlegging går likevel 


gravstedet tilbake til det offentlige, og gravene vil da tas ut av bruk. Dersom eieren av 


gravminnet ønsker å beholde gravminnet for å bruke det et annet sted eller knuse det, vil det 


være opp til vedkommende selv å fjerne gravminnet. Hvis eieren ikke ønsker at gravminnet 


skal gjenbrukes må det respekteres.  
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Konsekvenser av bevaring og gjenbruk 


Spørsmålet om bevaring befinner seg i et skjæringsfelt mellom rasjonalitet, økonomi og 


utnyttelse på den ene sida, og ønsket om å bevare og synliggjøre historien på den andre.  


Bevaring av gravminner medfører oftest at gravene de står på går ut av bruk. Gravene 


representerer en verdi fordi det er kostbart å opparbeide nye. Mange bevaringsverdige 


gravminner er i dårlig stand, og trenger restaurering. Når et gravminne overtas av det 


offentlige får det offentlige ansvaret for oppussing. Bevaring innebærer altså kostnader. 


Samtidig kan en bevaringsplan gjøre at flere graver blir frigjort gjennom sletting og gjenbruk. 


Dette kan gjøre at behovet for nye graver blir mindre, og får dermed en økonomisk betydning.  


Hvilke gravminner bør bevares? 


Gravminner eldre enn 1537 er automatisk freda etter kulturminneloven. Av yngre gravminner, 


vil normalt alle eldre enn 100 år være bevaringsverdige. Utvalg av verneverdige gravminner 


bør gjøres for å sikre at de forskjellige typene gravminner blir bevart for framtida. Det gjelder 


både de sjeldne, og de det fortsatt finnes mange av på gravplassen. Både det unike og det 


representative skal bevares og vedlikeholdes. Ved vern av det representative må man gjøre et 


utvalg av typiske eksempler, fordi man ikke kan ta vare på alt.  


 


I ”Den nye kirkegårdsboka” lister Klingberg (2005: 102) opp noen kriterier for hva som kan 


vurderes som bevaringsverdig. Disse kriteriene gjenspeiler RAs vurdering av verneverdi, og 


er de kriteriene vi vil bruke:  


- Gravutstyr som er unikt. Dvs. det som en ikke finner maken til på gravplassen, for 


eksempel sjelden form eller høy kunstnerisk kvalitet.  


- Gravutstyr med høy alder. Gravminner eldre enn 100 år bør vanligvis anses som 


bevaringsverdige.  


- Gravutstyr med stor kunstnerisk eller håndverksmessig verdi.  


- Gravminner av lokalt materiale eller som er tilvirket lokalt.  


- Gravminner som har personalhistorisk verdi. Kjente navn kan ha lokal, regional og 


nasjonal verdi. Et gravminne som vernes pga. personhistorie bør ha for eksempel lokal 


verdi, ved at det har en betydning for lokal kultur og lokal historie. 


- Gravminner som har sjeldne innskrifter i form av gravskrift eller yrkesbetegnelser, 


eller hvor symbolbruk er framtredende.  


- Gravutstyr som representerer stilhistoriske perioder. 
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Framgangsmåte  
 


1. Registrering av gravminner 


•••• Registrere alle gravminner eldre enn 60 år, med utgangspunkt i påskrift. 


•••• Registrere unike eller spesielle gravminner yngre enn 60 år.  


•••• Følgende egenskaper ved gravminnet skal registreres:  


- Dato: xx.xx.xxxx 
- Registrering foretatt av: navn  
- Eier av gravminne: Privat, Offentlig  
- Foto 
- Påskrift 


o Påskrift:…………………… 
o Type påskrift: Nedsenket, Forhøyet, Løse bokstaver, Malt, Annet 


- Dato sist gravlagt: xx.xx.xxxx 
- Type gravminne:  


A = kvadratisk gravminne 
B = rektangulært, stående gravminne 
C = rektangulært liggende gravminne  
D = rektangulært gravminne med vanger 
E = kvadratisk obelisk  
F = flat obelisk 
G = kulet gravminne 
H = naturstein 
I = gravminne med relieff som dekorasjon 
J = jernkors 
K = jernplate (i bakken) 
L = steinplate (i bakken) 
Annet = en del gravminner er vanskelig å kategorisere, og er samla i denne kategorien. 
Det er derfor ingen likheter mellom disse gravminnene i utgangspunktet, foruten at de 
ikke ligner gravminner i andre kategorier.  


- Materiale: Stein, Tre, Jern, Annet 
- Størrelse (i cm): Høyde, Bredde, Tykkelse, Lengde 
- Gravstedets dekke: Gras, Grus,  Heller, Annet 
- Innramming: Stein, Tre, Jern, Annet, Ingen 
- Tilstand: Meget god, God, Dårlig 
- Verneverdi 


o Sjeldenhet: Stor, Noe, Liten, Ingen  
o Personhistorisk verdi: Nasjonal, Regional, Lokal, Ingen 
o Kulturhistorisk vurdering/bevaringsverdi, Som enkeltobjekt, Som del av miljø, Ingen 


- Bevaringsvurdering: Bevaring, Gjenbruk, Kan fjernes 
- Kommentarer:……………………………..  


 


2. Bearbeiding/systematisering av materiale 


Etter registreringa må materialet bearbeides og systematiseres. Vi vet for eksempel 


ikke hvor mange gravminner vi har av de ulike typene. Derfor er det viktig å få 


oversikt over fordelinga for å kunne velge ut hvor mye og hva som skal vernes.  
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3. Vurdering 


Deretter skal de registrerte gravminnene vurderes for bevaring ut fra fastsatte kriterier. 


Ut fra denne vurderinga deler vi registreringene inn i følgende kategorier:  


til bevaring, til gjenbruk og kan fjernes.  


Dette skjemaet brukes for hver enkelt gravplass, og til slutt som en oppsummering:  


 Totalt Privat eid Offentlig eid 


Til bevaring    


Til gjenbruk    


Kan fjernes    


Sum    


 
Planmateriale 


- Oversiktsplan som viser hele gravplassen:  


Målestokk 1:500 eller 1:1000 avhengig av størrelsen på gravplassen og kartmateriale. 


Alle gravfelt må vises. Det eller de områdene hvor gravutstyr skal bevares defineres 


og avmerkes.  


- Detaljkart over hvert gravfelt som er berørt av bevaringsvedtak. Kan bruke en kopi 


av gravplanen (1:100) eller et annet kart for hvert gravfelt. Marker hver grav som 


inngår i bevaringsområdet, eller hver enkeltgrav med gravutstyr som skal bevares.  







8. KONKLUSJONER 
Det tas sikte på å nytte punktene nedenfor som føringer for arbeidet med revisjon av kommuneplanens arealdel, samt annet arbeid i forbindelse 


med forvaltning av Ringerikes gravplasser.  


Konklusjon Kommentar / begrunnelse Ansv. 


Gravplassene betraktes som en del av 


lokalsamfunna. Det er ønskelig å 


opprettholde dagens desentraliserte 


struktur og utvide der det er behov.  


Det skal ikke være sentralgravplass. 


De fleste gravplassene har tilstrekkelig plass for å dekke sitt sokn, med noen unntak:  


- Hønefoss har behov for mer areal, spesielt til doble kistegraver.  


- Norderhov har behov for nye urnegraver.  


- Tyristrand har behov for kistegraver.  


- Hval er tom for urnegraver.  


Rkif/


RK 


Det må vurderes begrensninger i valg 


av gravplass, samt at gravferdssokna 


må gjennomgås.  


Ved enkelte gravplasser er det vanskelig å utvide, og det kan bli nødvendig med andre 


tiltak. Dette gjelder spesielt Hønefoss. Eksempel på tiltak kan være å begrense hvem som 


har mulighet til å få gravplass ved Hønefoss kirkegård.  


Rkif 


Kremasjonsavgiften avskaffes.  Det bør gjøres tiltak for å få flere til å velge kremasjon og minnelund/ urnelund, herunder 


avskaffe kremasjonsavgifta.  


Rkif/


RK 


På sikt bør det tilbys muslimske graver 


ved flere av gravplassene.  


Mulighet/behov for muslimske graver vurderes for hver enkelt gravplass når det skal gjøres 


endringer/utvidelser. De bynære gravplassene Ask, Haug og Hval prioriteres. 


 


Den nye urnelunden ved Hønefoss 


krematorium skal være et 


livssynsnøytralt tilbud.  


Urnelunden er uten religiøse symboler.   


Det skal lages en bevaringsplan for 


gravplassene i Ringerike.  


Kapittel 6 i denne utredninga danner grunnlag for bevaringsplanen.   Rkif 







SITUASJONSKART


Eiendom: 
Gnr: Bnr: Fnr: Snr: 


Adresse: 


Hj.haver/Fester: 


RINGERIKE 
KOMMUNE


Dato: 27/11-2012   Sign:
VEDLEGG 1 Hønefoss kirkegård


Målestokk
1:2000


Tegnforklaring


Eiendomsgrense usikker Eiendomsgrense nøyaktig


Bygninger Veg


Innsjø Boligområde - Nåværende


Senterområde - Nåværende Offentlig bygning - Nåværende


Grav- og urnelund - Nåværende Friområde - Nåværende


Ringerike Kommune tar ikke ansvar for eventuelle feil eller mangler i kart og Gabdata.


Side 1 av 1Utskrift


27.11.2012http://kart.ringerike.kommune.no/Content/printDynaLeg.asp?Left=569804.637799268...







SITUASJONSKART


Eiendom: 
Gnr: Bnr: Fnr: Snr: 


Adresse: 


Hj.haver/Fester: 


RINGERIKE 
KOMMUNE


Dato: 27/11-2012   Sign:
VEDLEGG 2 - Norderhov kirkegård


Målestokk
1:3000


Tegnforklaring


Eiendomsgrense usikker Eiendomsgrense nøyaktig


Bygninger Luftledning lavspent/høyspent


Veg Boligområde - Nåværende


Offentlig bygning - Nåværende Grav- og urnelund - Nåværende


Grav- og urnelund - Framtidig LNF-område - Nåværende


Parkering - Nåværende Gravfelt


Ringerike Kommune tar ikke ansvar for eventuelle feil eller mangler i kart og Gabdata.


Side 1 av 1Utskrift


27.11.2012http://kart.ringerike.kommune.no/Content/printDynaLeg.asp?Left=570414.423678807...







SITUASJONSKART


Eiendom: 
Gnr: Bnr: Fnr: Snr: 


Adresse: 


Hj.haver/Fester: 


RINGERIKE 
KOMMUNE


Dato: 30/11-2012   Sign:
VEDLEGG 3 - Ask kirkegård


Målestokk
1:1000


Tegnforklaring


Bygninger


Jernbane


Veg


Gravfelt


Offentlig bygning - Nåværende


Grav- og urnelund - Nåværende


LNF-område - Nåværende


Eiendomsgrense usikker


Eiendomsgrense nøyaktig


Ringerike Kommune tar ikke ansvar for eventuelle feil eller mangler i kart og Gabdata.


Side 1 av 1Utskrift


30.11.2012http://kart.ringerike.kommune.no/Content/printDynaLeg.asp?Left=565512.430619025...







SITUASJONSKART


Eiendom: 
Gnr: Bnr: Fnr: Snr: 


Adresse: 


Hj.haver/Fester: 


RINGERIKE 
KOMMUNE


Dato: 30/11-2012   Sign:
VEDLEGG 4 - Tyristrand kirkegård


Målestokk
1:1500


Tegnforklaring


Eiendomsgrense usikker Eiendomsgrense nøyaktig


Bygninger Veg


Boligområde - Nåværende Boligområde - Framtidig


Senterområde - Nåværende Offentlig bygning - Nåværende


Grav- og urnelund - Nåværende Grav- og urnelund - Framtidig


Friområde - Nåværende LNF-område - Nåværende


Parkering - Nåværende Gravfelt


Ringerike Kommune tar ikke ansvar for eventuelle feil eller mangler i kart og Gabdata.


Side 1 av 1Utskrift


30.11.2012http://kart.ringerike.kommune.no/Content/printDynaLeg.asp?Left=560955.862681651...







SITUASJONSKART


Eiendom: 
Gnr: Bnr: Fnr: Snr: 


Adresse: 


Hj.haver/Fester: 


RINGERIKE 
KOMMUNE


Dato: 30/11-2012   Sign:
VEDLEGG 5 - Lunder kirkegård


Målestokk
1:2000


Tegnforklaring


Eiendomsgrense usikker Eiendomsgrense nøyaktig


Bygninger Jernbane


Veg Boligområde - Nåværende


Industri - Nåværende Offentlig bygning - Nåværende


Idrettsanlegg - Nåværende LNF-område - Nåværende


Jernbaneareal - Nåværende Gravfelt


Ringerike Kommune tar ikke ansvar for eventuelle feil eller mangler i kart og Gabdata.


Side 1 av 1Utskrift
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SITUASJONSKART


Eiendom: 
Gnr: Bnr: Fnr: Snr: 


Adresse: 


Hj.haver/Fester: 


RINGERIKE 
KOMMUNE


Dato: 30/11-2012   Sign:
VEDLEGG 6 - Strømsoddbygda kirkegård


Målestokk
1:1000


Tegnforklaring


Eiendomsgrense usikker Bygninger


Luftledning lavspent/høyspent Veg


Offentlig bygning - Nåværende Grav- og urnelund - Nåværende


LNF-område - Nåværende


Ringerike Kommune tar ikke ansvar for eventuelle feil eller mangler i kart og Gabdata.


Side 1 av 1Utskrift


30.11.2012http://kart.ringerike.kommune.no/Content/printDynaLeg.asp?Left=546501.189367931...







SITUASJONSKART


Eiendom: 
Gnr: Bnr: Fnr: Snr: 


Adresse: 


Hj.haver/Fester: 


RINGERIKE 
KOMMUNE


Dato: 30/11-2012   Sign:
VEDLEGG 7 - Veme kirkegård


Målestokk
1:1000


Tegnforklaring


Eiendomsgrense usikker Eiendomsgrense nøyaktig


Bygninger Veg


Offentlig bygning - Nåværende Grav- og urnelund - Nåværende


LNF-område - Nåværende Gravfelt


Ringerike Kommune tar ikke ansvar for eventuelle feil eller mangler i kart og Gabdata.


Side 1 av 1Utskrift


30.11.2012http://kart.ringerike.kommune.no/Content/printDynaLeg.asp?Left=560069.834936818...







SITUASJONSKART


Eiendom: 
Gnr: Bnr: Fnr: Snr: 


Adresse: 


Hj.haver/Fester: 


RINGERIKE 
KOMMUNE


Dato: 30/11-2012   Sign:
VEDLEGG 8 - Haug kirkegård


Målestokk
1:2000


Tegnforklaring


Eiendomsgrense usikker Eiendomsgrense nøyaktig


Bygninger Luftledning lavspent/høyspent


Veg Elv/bekk


Gravfelt Boligområde - Nåværende


Senterområde - Nåværende Offentlig bygning - Nåværende


Bygning m/særskilt allmennyttig formål - Nåværende Grav- og urnelund - Nåværende


Friområde - Nåværende LNF-område - Nåværende


Ringerike Kommune tar ikke ansvar for eventuelle feil eller mangler i kart og Gabdata.


Side 1 av 1Utskrift


30.11.2012http://kart.ringerike.kommune.no/Content/printDynaLeg.asp?Left=573070.224013911...







SITUASJONSKART


Eiendom: 
Gnr: Bnr: Fnr: Snr: 


Adresse: 


Hj.haver/Fester: 


RINGERIKE 
KOMMUNE


Dato: 30/11-2012   Sign:
VEDLEGG 9 - Hval kirkegård


Målestokk
1:2000


Tegnforklaring


Eiendomsgrense usikker Eiendomsgrense nøyaktig


Bygninger Luftledning lavspent/høyspent


Veg Elv/bekk


Boligområde - Nåværende Offentlig bygning - Nåværende


Kommunalteknisk anlegg - Nåværende Grav- og urnelund - Nåværende


Idrettsanlegg - Nåværende LNF-område - Nåværende


Gravfelt


Ringerike Kommune tar ikke ansvar for eventuelle feil eller mangler i kart og Gabdata.


Side 1 av 1Utskrift


30.11.2012http://kart.ringerike.kommune.no/Content/printDynaLeg.asp?Left=564859.865585559...







SITUASJONSKART


Eiendom: 
Gnr: Bnr: Fnr: Snr: 


Adresse: 


Hj.haver/Fester: 


RINGERIKE 
KOMMUNE


Dato: 30/11-2012   Sign:
VEDLEGG 10 - Viker kirkegård


Målestokk
1:1000


Tegnforklaring


Eiendomsgrense usikker Eiendomsgrense nøyaktig


Bygninger Luftledning lavspent/høyspent


Veg Gravfelt


Offentlig bygning - Nåværende Grav- og urnelund - Nåværende


Ringerike Kommune tar ikke ansvar for eventuelle feil eller mangler i kart og Gabdata.


Side 1 av 1Utskrift


30.11.2012http://kart.ringerike.kommune.no/Content/printDynaLeg.asp?Left=557119.864088210...







SITUASJONSKART


Eiendom: 
Gnr: Bnr: Fnr: Snr: 


Adresse: 


Hj.haver/Fester: 


RINGERIKE 
KOMMUNE


Dato: 30/11-2012   Sign:
VEDLEGG 11 - Nes kirkegård


Målestokk
1:1500


Tegnforklaring


Eiendomsgrense usikker Eiendomsgrense nøyaktig


Bygninger Luftledning lavspent/høyspent


Veg Boligområde - Nåværende


Senterområde - Nåværende Erverv - Nåværende


Offentlig bygning - Nåværende Grav- og urnelund - Nåværende


LNF-område - Nåværende Gravfelt


Ringerike Kommune tar ikke ansvar for eventuelle feil eller mangler i kart og Gabdata.


Side 1 av 1Utskrift


30.11.2012http://kart.ringerike.kommune.no/Content/printDynaLeg.asp?Left=553901.488679534...


























 


RINGERIKE KOMMUNE 
Miljø- og arealforvaltning  


Areal- og byplankontoret 
 


 


POSTADRESSE KONTORADRESSE TELEFAX TELEFON 


Postboks 123 Sentrum 


3502HØNEFOSS Storgt. 13 32 11 77 13 32 11 74 00 


 


e-postadresse:  postmottak@ringerike.kommune.no 


 


 


Fylkesmannen i Buskerud 


Postboks 1604 


3007 DRAMMEN  


v/Lise Økland 


 


  


 


Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 


12/746-28 25667/12 L12  08.11.2012 


 


 


REGULERINGSPLAN - 0605-313-01-BYPORTEN  


TREKKING AV INNSIGELSE 


 


Viser til brev av dato 03.09.12 med innsigelse til forslag til reguleringsplan Byporten: 


 


- Innsigelse til mangelfull ivaretakelse av støyforhold jf. Miljøverndepartementets 


retningslinje T-1442/2012. Vi ber om at det må tas inn i bestemmelsene for felt BFK-2 at 


nye boliger ikke tillates i rød støysone. 


- Innsigelse ut fra manglende redegjørelse for status knyttet til luftforurensing, jf. 


Miljøverndepartementets retningslinje T-1521. 


 


 


På bakgrunn av brev av 03.09.12 er følgende endringer gjort i reguleringsbestemmelsene: 


 


 


Støyskjerming. 


 


Støyretningslinje T-1442/2012 legges til grunn og skal settes krav til i bestemmelsene: 


 


Alle boenheter innenfor avvikssonen skal ha en stille side Lden <55 dB og LAmax <70 dB. 


Minimum 50 % av antall rom til støyfølsomme bruksformål i hver boenhet skal ha vindu mot 


stille side. Herunder skal minimum 1 soverom ligge mot stille side.  


Alle boenheter hvor ett eller flere rom til støyfølsom bruksformål kun har vinduer mot 


støyutsatt side, må disse ha balansert mekanisk ventilasjon.  


Vinduer i soverom på støyutsatt side og som samtidig er soleksponert, bør ha utvendig 


solavskjerming. Behov for kjøling må også vurderes. 


For å oppnå tilfredsstillende støynivå på uteplasser, skal det om nødvendig settes opp 


skjermingsvegger, eller utforme bygningsmassen slik at den virker som en støyskjerm. 


Ved søknad om rammetillatelse skal det dokumenteres via støyfaglig utredning at enhver 


leilighet kan oppfylle de her satte bestemmelser for støy. 
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Det kan ikke søkes om rammetillatelse for boliger før det er dokumentert at støy er i tråd med 


støyretningslinje T-1442/2012. 


Mulig løsning: 


Det er i vedlegg lagt med prinsippskisser på hvordan et tenkt nybygg kan utformes. Det viser 


eksisterende bygning med påbygg mot sør. En tett vegg i 2 etasjer mot sør og vest kan løse 


støyproblematikken, og med inntrukne balkonger bak denne vil boenhetene ha mulighet til 


uteoppholdsarealer utenfor rød støysone. I denne delen av bygningen kan det være bodareal til 


beboerne.  Det er i prinsippskissen vist en 3. etasje som er inntrukket både mot nord og sør.  


En tettvegg som vist i prinsippskissen vil i utgangspunktet fungere bedre enn en vanlig 


støyskjerm i og med at det i denne veggen vil være naturlig å ha isolert yttervegg med kledning 


etter TEK 10, og ikke bare kledning uten isolasjon på en side som er vanlig på støyskjermer.  


 


Luftforurensing. 


Krav i bestemmelser: 


Ved søknad om rammetillatelse skal det redegjøres for konsekvenser knyttet til luftforurensing 


i henhold til Miljøverndepartementets retningslinje T-1520.  


Boliger i BFK-2 skal ha mekanisk ventilasjon.  


Det bør planlegges slik at inntak av friskluft blir ført mot Tyristrandgata.  


Det skal vurderes bruk av miljøvennlige materialer ved bebyggelse av området. 


Vurdering av området: 


Områdeavgrensingen retter seg i hovedsak mot Tyristrandgaten og Schjongslunden hvor det er 


bebyggelse av eneboliger og rekkehus. Elven og den spredte bebyggelsen vil i området BFK-2 


bidra til økt friskluftstrømming. Da bebyggelsen i stor grad retter seg mot Schjongslunden og 


Tyristrandgata vil luftforurensingen mot sør og øst være av mindre karakter enn mot Osloveien 


hvor trafikken er verst.  


 


På bakgrunn av disse endringene i reguleringsbestemmelsene ber vi om at Fylkesmannen 


i Buskerud trekker sine innsigelser i saken. 


Vi håper på snarlig tilbakemelding angående forespørsel om å trekke innsigelsene, og senest 


29. november 2012. 


 


 


Vedlegg: 


Reguleringsbestemmelser datert: 30.10.12 


Prinsippskisse situasjonsplan og snitt. 


Prinsippskisse perspektiv. 


Kopi: Sverre Haugli Bilforretning A/S 
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 Med hilsen 


 


 


Gunnar Hallsteinsen 


Virksomhetsleder 


 


 


Saksbehandler: Lars Magnus Walløe 


telefon: 32 11 74 60  


e-post: lars.magnus.walloe@ringerike.kommune.no 


 



mailto:lars.magnus.walloe@ringerike.kommune.no
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RINGERIKE KOMMUNE 


Miljø- og arealforvaltning, Areal- og byplankontoret 


 


REGULERINGSBESTEMMELSER  


For reguleringsplan nr. 313-01 “Byporten”  
2. gangs behandling,  


Utarbeidet av Ringerike kommune, Miljø- og arealforvaltning, 30.oktober 2012. 


 


Oppstart av endring av gjeldende plan 12.05.12 


1.gangsbehandling 11.06.12 


 


 


 


 


 


Endringsliste: 


Nr  endring  dato  sign 


02    


    


 


 


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


Området reguleres til følgende formål (Pbl § 12-5): 


Reguleringsplanformål 


1. Bebyggelse og anlegg   


Bolig/forretning/kontor       BFK-1-2 


 


2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur   


Kjøreveg         Kjøreveg 


Gang-/sykkelveg        G/S-veg/fortau,SF-1 


Annen veggrunn – teknisk anlegg Annen veggrunn – 


teknisk anlegg 


 


3. Grønnstruktur   


Friområde        GF-1 


Hensynssoner 
(Pbl § 12-6) 


 


a1) Frisiktsone        H140_1 


 


 


a2) Støysoner         


 Rød sone iht. T-1442       H210_1 


 Gul sone iht. T-1442       H220_1 
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a3) Faresoner 


 Flomfare (200-årsflom)      H320_1 


 


 


De ulike formålene er vist på plankartet. 


 


 


FORMÅLSBESTEMMELSER 


DET ENKELTE FORMÅL MED UNDERFORMÅL 


§ 1. Bebyggelse og anlegg 
 


§ 1.0 Bebyggelse og anlegg - felles bestemmelser 


 


1. Byggegrense 


Bygninger skal plasseres innenfor byggegrense. Byggegrenser er vist på plankartet. 


(Pbl § 12-7 nr. 2) 


 


2. Byggehøyde 


Gesimshøyder er vist på plankartet. Mindre tekniske takoppbygg (heis- og trappetårn, 


rekkverk og lignende.) kan tillates over de angitte kotehøyder.  


(Pbl § 12-7 nr. 1) 


 


3. Utnyttingsgrad 


Maks tillatt bruksareal (BRA) over terreng for området er vist på plankartet. 


(Pbl § 12-7 nr. 1) 


 


5. Parkering 


Parkeringsdekning skal være som angitt i kommunal vedtekt for indre sone i Hønefoss.  


(Pbl § 12-7 nr. 7) 


 


6. Støy og solforhold 


Støyforholdene utendørs skal dokumenteres gjennom en støyfaglig utredning for å sikre 


at beboerne får tilgang til egnete utearealer med tilfredsstillende lydforhold med dagkveld- 


natt lydnivå Lden = 55 dBA eller lavere. For å oppnå tilfredsstillende støynivå på 


uteplasser, skal det om nødvendig settes opp skjermingsvegger, eller utforme 


bygningsmassen slik at den virker som støyskjerm. Det henvises til miljøverndepartementets 


retningslinje T-1442. 


Konkretisering av grenseverdiene gitt i retningslinje T-1442: 


1. Støyforholdene innendørs skal være dokumentert gjennom en støyfaglig 


utredning for å sikre at kravene til innendørs støynivå i teknisk forskrift ikke 


overskrides. 


2. Alle boenheter hvor ett eller flere rom til støyfølsom bruksformål kun har vinduer 


mot støyutsatt side, må disse ha balansert mekanisk ventilasjon.  


3. Alle boenheter innenfor avvikssonen skal ha en stille side Lden <55 dB og LAmax <70 


dB. 


4. Minimum 50 % av antall rom til støyfølsomme bruksformål i hver boenhet skal ha 


vindu mot stille side. Herunder skal minimum 1 soverom ligge mot stille side. 
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5. Vinduer i soverom på støyutsatt side og som samtidig er soleksponert, bør ha 


utvendig solavskjerming. Behov for kjøling må også vurderes. 


 


 


Ved søknad om rammetillatelse skal det dokumenteres via støyfaglig utredning at enhver 


leilighet kan oppfylle de her satte bestemmelser for støy. 


Det kan ikke søkes om rammetillatelse for boliger før det er dokumentert at støy er i tråd med 


støyretningslinje T-1442/2012. 


Støyskjermer og gjerder på takterrasser må trekkes minst 2 m inn fra gesims. 


(Pbl § 12-7 nr. 4) 


 


7. Luftforurensing 


Det skal redegjøres for konsekvenser knyttet til luftforurensing i henhold til 


Miljøverndepartementets retningslinje T-1520 før det søkes rammetillatelse. Boliger i BKF-2 


skal ha mekanisk ventilasjon.  


 


8. Utforming, plassering og høyde på gjerde 


I planområdet kan det oppføres gjerde. Gjerde skal ikke være til hinder for sikt i utkjørsler, 


vegkryss osv. I frisiktsone som er vist på plankart, samt i øvrige kryss og i utkjørsler, kan 


gjerde ha høyde inntil 0,5 m. Gjerde skal plasseres i nabogrense og, kan, bortsett fra i 


frisiktsoner, ha høyde inntil 1,0 m. 


(Pbl § 12-7 nr. 2) 


 


9. Radon 


For ny bebyggelse skal det gjennomføres bygningsmessige tiltak for å redusere inntrenging av 


radongass i samtlige boliger – så fremt det ikke for den enkelte tomt er gjennomført 


radonundersøkelser av byggegrunnen som dokumenterer at dette ikke er nødvendig. 


(Pbl § 12-7 nr. 4) 


 


10. Plassering av bebyggelse  


Bebyggelsen skal som hovedprinsipp plasseres ut mot tilgrensende gatearealer med unntak for 


underordnede ”innhakk” i forbindelse med inngangspartier, hjørner, varelevering og lignende.  


byggegrensene for de nederste etasjene er sammenfallende med formålsgrense for 


byggeområdet. For de øverste etasjene som er inntrukket, er det på plankartet vist 


byggegrenser med angitte maksimalhøyder på bebyggelsen. Mellom bygningene og 


gårdsrommene kan det plasseres støyskjermer, porter og mindre takoverbygg. Mindre 


innbyrdes forskyvninger av tverrlamellene kan foretas for å få til optimal løsning i forhold til 


parkeringsetasje og boligetasjer. Balkonger kan krages inntil 1,2 m over tilliggende fortau 


eller grøntrabatt forutsatt det er min. 4,0 m. fri høyde over fortau. Overliggende etasjer over 


kvartalsavrundingene i hjørnene i Sundgata kan krages ut i hjørnet som en forlengelse av 


fasadene i gatene forutsatt at det er min 4,0 m fri høyde over fortauet. Ny bebyggelse skal 


plasseres slik at trær beholdes i GF-1. 


(Pbl § 12-7 nr. 2) 


 


11. Utforming av bebyggelse 


Ved utformingen av ny bebyggelse skal det legges vekt på at det arkitektoniske 


utrykk harmonerer med sentrumsbebyggelsen i Hønefoss. Boligbebyggelsen skal deles opp og 


plasseres slik at det dannes indre, ”stille” gårdsrom til rekreasjon, lekeplass og sandlekeplass. 


Fasadene skal deles opp i tydelige sprang og forskyvninger for å dele opp bygningsvolumet 


slik at det tilpasses dimensjonene i området. Materialbruk og farger skal sammen med 
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volumoppbygging og sprang i vegg og tak bidra til å nedskalere prosjektet og tilpasse seg 


stedets skala og formspråk.  


(Pbl § 12-7 nr. 1) 


 


 


12. Dokumentasjon ved byggesøknad 


Ved søknad om oppføring av nye boliger innenfor planområdet skal følgende dokumentasjon 


foreligge:  
 


a) Analyse og beskrivelse av nærområdets bebyggelsesstruktur med ny bebyggelse 


innplassert. Bebyggelsens høyder (kote- og målsatt) og utformingen skal vises 


sammen med eksisterende bebyggelse på nabotomter/ i nærområdet. Tiltakets 


innvirkning på naboeiendommer i forhold til sol og miljøbelastninger, herunder 


lokale trafikkforhold skal også belyses i saken. 


b) Disponering av tomten: plassering av bebyggelse, atkomst, parkering, solforhold 


og uteoppholdsareal med vegetasjon.  


c) Analyse og beskrivelse av tiltakets plantegninger, snitt og fasader. 


d) Dokumentasjon som viser at tiltaket ikke kommer i konflikt med automatisk 


fredete kulturminner etter kulturminneloven. 


e) Hensynet til universell utforming skal dokumenteres i henhold til den enhver tid 


gjeldende teknisk forskrift. 


f) Kapasitet i ledningsnettet og avstand til brannvannskum skal være etter de 


gjeldende krav. 


 


Ved søknad om rammetillatelser som omfatter ny støyfølsom arealbruk, skal det innenfor 


støysonene foreligge dokumentasjon på ivaretakelse av støykrav og aktuelle støytiltak. 
 


Der kommunen finner det nødvendig kan det kreves ytterligere dokumentasjon.  


For fradeling av tomt, mindre byggetiltak og andre mindre anlegg kan kommunen forenkle 


kravene til dokumentasjon. 


(Pbl § 12-7 nr. 2) 


 


§ 1.1 Bebyggelse og anlegg - boligbebyggelse 


1. Formål  


I område BFK-1 og 2 kan det oppføres bebyggelse for boliger, forretning og kontor med 


tilhørende parkering.  


 


Høyder på bygninger. 


I område BFK-1 er gesimshøyder og omriss av etasjer vist på plankartet. Bebyggelsen skal 


være på 4 etasjer (gesims maks cote 89,4), pluss 2 inntrukne etasjer langs Sundgata. (gesims 


maks cote 95,0.) Tverrlamellene (nord/syd-retning) skal være på 4 etasjer og maks 3 etasjer 


mellom lamellene i sør og nord. På tverrlamellene på 4 etasjer kan inntrukne trappe/heistårn 


stikke opp over tak slik at de kan gi tilgang til takterrassene. I område BFK- 2 er maksimale 


tillatte gesimshøyde vist på plankartet. 


 


Plassering av ny bebyggelse 


I området BFK-1 forutsettes eksisterende bygninger fjernet. 


Bebyggelsen skal plasseres langs gatene. Inne i kvartalet kan det også plasseres 


bebyggelse, men da lagt på en slik måte at det dannes to til tre indre gårdsrom. 


Byggene må utformes slik at det er forbindelse mellom gårdsrommene. Parkering skal 
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plasseres under terreng og under bebyggelsen og gårdsrommene. Taket/dekket over 


parkeringen kan ligge 1-1,5 m over terreng i Sundgata, - dvs maks ca. cote 76,8, slik at 


boliger i første etasje blir liggende noe høyere enn gatenivå. Ved en eventuell etappevis 


utbygging av kvartalet, skal den delen som ikke er med i første utbyggingstrinn gis en 


tiltalende utforming og holdes i orden slik at det ikke er til sjenanse for omgivelsene. 


Hovedgangatkomst til boligene skal skje fra Storgata og/eller Sundgata, eller via 


gårdsrommene. 


 


I området BFK-2 kan eksisterende bebyggelse, - unntatt den nordre delen, 


ombygges/påbygges. Ny bebyggelse kan plasseres på sørside av nåværende bygning. 


 


Grad av utnytting 


I område BFK-2 er maks tillatte bruksareal (BRA) over terreng 4500 m2. 


I området BFK-1 er maks tillatt bruksareal (BRA) over terreng er 18 000 m2. Parkeringsareal 


i kjeller opp til maksimalt 1,5 m over terreng, skal ikke regnes med i BRA. 


(Pbl § 12-7 nr. 1)  


 


 


Bil og sykkelparkering 


Parkeringsanlegget skal dekke behovet for boligene og virksomhetene i kvartalet. 


Parkeringsdekning for bil og sykkel skal være som angitt i forslag til kommunal vedtekt for 


indre sone i Hønefoss. Dvs. én bilplass pr bolig uansett BRA. 1 s.3 av 3 sykkelplass pr bolig 


opp til 60 m2 BRA, og 2 sykkelplasser pr bolig større enn 60 m2 BRA.Ved rammesøknad må 


det vises en hensiktsmessig plassering og fordeling av sykkeloppstillingsplassene. 


 


Bilatkomst og varelevering 


Området BFK-1 skal ha biladkomst og varelevering fra Sundgata. Plassering av 


atkomstpunkt(er) kan forskyves i forhold til pilsymbol som er vist på plankartet, men ikke 


nærmere kryssene mot Kongens gate og Storgata enn 30 m målt fra kjørebanekant i hhv. 


Kongens gate og Storgata. BFK-2 skal parkeringsdekning skal være som angitt i kommunal 


vedtekt for indre sone i Hønefoss, og skal ha bilatkomst og varelevering fra Tyristrandgata. 


 


Uteoppholdsareal 


Schjongslund ligger i nærhet til planforslaget og vil med dette kunne brukes til leke og 


oppholdsareal for boligene i BFK-2. Det vil i GF-1 være mulig å opparbeide leke og 


oppholdsareal for boligene. Hver bolig skal ha uteareal i form av balkong eller takterrasse og 


disse skal utformes mot Tyristrandgata.  


For boligbebyggelsen skal det settes av min 25 m2 uteoppholdsareal pr bolig. Felles 


uteoppholdsarealet skal anlegges primært i gårdsrommene, som dannes i kvartalet 


og behandles/utformes på en slik måte at gårdsrommene får preg av å være ”hagerom”. 


Minst 10 % av utearealene i gårdsrommene skal være beplantet. (trær, grøntareal ) 


Det skal opparbeides sandlekeplasser med utstyr for barn som en del av fellesarealet, 


men også sittegrupper og fellesanlegg for eldre. I BFK-1 skal også etableres en ballplass, 


som kan fungere som en kvartalslekeplassfunksjon. Støyskjermede takterrasser kan også 


inngå som en del av felles uteareal. 


 


Riving av bygninger 


Alle bygninger i området BFK-1 kan rives. 


 


Utforming av ny bebyggelse 
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Det skal legges ekstra vekt på god arkitektur og estetisk utforming når det gjelder 


byggets fasade mot sør. Dette er noe som bør vektlegges på grunn av stor eksponering 


mot brua, elva og den sentrale beliggenheten ved innfarten til Hønefoss by. 


 (Pbl § 12-7 nr. 1)  


§ 2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur  
 


§ 2.0 Felles bestemmelser for trafikkområder 


 


1. Formål 


Områdene skal nyttes til formål offentlig trafikkområde, med underformål som angitt på 


plankartet. Kjøring over gangareal kan tillates der det på planen er angitt avkjøring. Plassering 


av avkjørsler er vist på plankartet som prinsipp, og kan derfor forskyves innenfor samme 


atkomstgate dersom dette under den videre detaljprosjektering av virksomhetene på arealene 


viser seg hensiktsmessig. Bredden på areal avsatt til offentlig vegformål i Owrens gate og 


Kongens gate er tilsammen 21,5 m. Innenfor dette arealet kan forholdet mellom breddene på 


fortau, antall kjørefelter og ev. sykkelfelter endres dersom framtidige trafikkplaner, eller 


planer for sykkeltrafikk i Hønefoss sentrum skulle tilsi det. 


(Pbl § 12-7 nr. 1)  


 


2. Tekniske planer 


Anlegg som kommunen skal overta og ha vedlikehold av skal utføres i henhold til planer som 


på forhånd er godkjent av kommunen / Statens vegvesen. 


(Pbl § 12-7 nr. 4)  


 


3. Vegstandard 


Vei med tilhørende avkjørsler og lignende skal være utformet med en standard som det 


fremgår av gjeldende kommunalteknisk vegnorm. Fortau skal ha 30 cm granitt kantstein.  


(Pbl § 12-7 nr. 4)  


 


4. Vegers stigningsforhold 


Veg skal ha stigning maksimalt 10 %. 


(Pbl § 12-7 nr. 4)  


 


5. Avkjøringsforhold 


Avkjørsler er vist på plankartet.  


(Pbl § 12-7 nr. 4)  


 


6. Fartsdemping 


Det kan etableres fartsdempere på alle kjøreveger. 


(Pbl § 12-7 nr. 4)  


 


7. Stenging av innkjørsler 


Stengt innkjørsel er merket på plankartet. 


(Pbl § 12-7 nr. 7)  


 


§ 2.1 Veg 
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1. Formål 


Områdene skal nyttes til samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, med underformål veg. 


(Pbl § 12-7 nr. 1)  


 


2. Eiendomsforhold 


Område veg skal være offentlig, og skal eies og driftes av kommunen. 


(Pbl § 12-7 nr. 14)  


 


 


§ 2.3 Gang/sykkelveg og fortau 


1. Formål 


Område skal nyttes til samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, underformål gang-/ 


sykkelveg og fortau.  


(Pbl § 12-7 nr. 1)  


 


2. Eiendomsforhold 


Område skal være offentlig, og skal eies og driftes av kommunen.  


(Pbl § 12-7 nr. 14)  


 


3. Bruk 


Område samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, underformål gang-/ sykkelveg og fortau 


skal brukes til gang- og sykkeltrafikk.  


Områdene kan nyttes av kjøretøyer for vedlikehold, brann og redning.  


(Pbl § 12-7 nr. 1)  


§ 3. Grønnstruktur 
 


§ 3.1 Friområde (GF-1) 


 


1. Formål 


Områdene GF-1 skal nyttes til formål grønnstruktur, med underformål friområde. Det gamle 


furutreet skal beholdes, men ellers kan området opparbeides på en parkmessig måte. 


Flombautaen skal bevares og allmennheten skal ha tilgang til den. Det er ikke tillatt å drive 


virksomhet som er til hinder for områdets bruk som friområde. 


(Pbl § 12-7 nr. 1)  


 


Bygg og anlegg 


Gangstier og benker tillates opparbeidet i friområdet. Det kan også plasseres lekeapparater. 


Bygninger tillates ikke oppført i friområdet. 


(Pbl § 12-7 nr. 1,2)  


§ 4. Hensynsoner 
 


§ 4.1 Frisiktsone ved vei 


1. Reguleringsformål 
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Områdene med frisiktsone er vist med skravur på plankartet og har betegnelse H140_1. 


(Pbl § 12-7 nr. 1)  


 


2. Høyde 


I frisiktsone skal det være fri sikt i en høyde av 0,5 m over tilstøtende vegers planum. 


§ 4.2 Flomfare 


1. Bruk 


Områdene med flomfare er vist med rød skravur på plankartet og har betegnelse H320_1, og 


skravuren angir 200-års flom.  


Det tillates ikke nye boenheter innenfor område med flomfare slik terrenget er i dag. Skal det 


etableres boenheter innenfor faresonen må det gjøres grundige undersøkelser og tiltak som 


gjør at det ikke lenger kommer under betegnelsen 200 års-flom. 


(Pbl § 12-7 nr. 4)  


 


2. Vilkår 


Vilkår for å etablere virksomhet på område med flomfare, er at flomsikringstiltak 


gjennomføres.  


(Pbl § 12-7 nr. 4)  


 


§ 4.3 Støysoner 


1. Reguleringsformål 


I område BFK-2 er det vist støysoner med skravur på plankartet. Rød sone har betegnelsen 


H210_1 og gul sone H220_1. 


(Pbl § 12-7 nr. 1)  


 


§ 5. Rekkefølgebestemmelser 


1. Utbyggingsavtale og godkjenning av tekniske planer 


Det kan ikke gis igangsettingstillatelse for bygge- og anleggsarbeider på BFK-1-2 før 


det er etablert utbyggingsavtaler/gjennomføringsavtaler mellom utbygger, kommunen 


og vegvesen/fylkeskommune. Dersom kommunen skal overta tekniske anlegg, må 


utbyggingsavtale og godkjenning av tekniske anlegg mellom kommunen og utbygger 


foreligge før det gis igangsettingstillatelse for disse anleggene. Dersom 


vegvesen/fylkeskommune skal overta tekniske anlegg, må gjennomføringsavtale og 


godkjenning av tekniske anlegg mellom vegvesen/fylkeskommune og utbygger foreligge før 


det gis igangsettingstillatelse for disse anleggene.  


(Pbl § 12-7 nr. 10)  


 


2. Brannvann 


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


brannvannforsyningen tilfredsstiller brannvesenets krav. 


(Pbl § 12-7 nr. 10)  


 







9 


 


3. VA-anlegg 


Det skal være minimum 4 meters avstand fra kommunens VA-ledninger og signalkabler til 


bygninger og faste konstruksjoner. Hvis bygg/konstruksjoner kommer i konflikt med 


eksisterende VA-anlegg, må disse flyttes. Det kan ikke gis igangsettingstillatelser før disse er 


flyttet og opparbeidet i henhold til utbyggingsavtale med kommunen. 


(Pbl § 12-7 nr. 10)  


 


4. Flomsikring 


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


installasjoner sikres mot 200-årsflommen inkludert en sikkerhetsmargin på 0,5, slik at de ikke 


tar skade av flom opp til kote + 69,7. 


 


Før det blir gitt igangsettingstillatelse for veier og bygninger må det dokumenteres at veier 


fungerer som sikre rømningsveier ved eventuell flom. 


(Pbl § 12-7 nr. 10)  


 


5. Utbygging av regulert offentlig trafikkareal. 


Det forutsettes at det er dokumentert før planvedtak at utbyggingen av BFK-1, byggetrinn 


1 ikke skaper mer trafikk enn trafikkmengden fra tidligere virksomhet i kvartalet, dvs 


en årsdøgntrafikk opp til 412 kjt/døgn. Det kan ikke gis brukstillatelse for BFK-1, byggetrinn 


1 som vist på plankartet før tilliggende fortausareal er opparbeidet. Det kan ikke gis 


brukstillatelse for BFK-1,byggetrinn 2 som vist på plankartet før alt trafikkareal som er vist på 


plankartet er opparbeidet og overlevert i tråd med utbyggingsavtaler/gjennomføringsavtaler 


mellom utbygger, kommunen og vegvesen/fylkeskommune. 


 


6. Uteoppholdsareal. 


Det kan ikke gis brukstillatelse eller ferdigattest for boliger før felles uteoppholdsareal med 


lekeplasser er opparbeidet. Ved etappevis utbygging av kvartalet skal det være opparbeidet 


felles uteoppholdsareal med beplantning til boligene i den enkelte utbyggingsetappe ut i fra 


kravet i pkt. 2.10. 


 


 


 


Til informasjon (ikke en del av planens juridiske bestemmelser): 


 
Kulturminner 


Dersom det fremkommer automatisk fredete kulturminner i forbindelse med anleggsarbeid eller 


annen virksomhet i planområdet, må arbeidet straks stanses og fylkeskommunen varsles, jmf. 


Kulturminneloven § 8.2. 
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RINGERIKE KOMMUNE 


Miljø- og arealforvaltning, Areal- og byplankontoret 


 


NOTAT TIL PLANBESKRIVELSE 


for 0605_313-01 Detaljregulering for «Byporten», datert 18.01.13 
 


  


Utdrag fra planbeskrivelse for reguleringsplan 0605_313, datert 02.11.09: 


Storgata 22 AS (forslagstiller) arbeider med et prosjekt for utbygging av kvartalet mellom 


Storgata, Sundgata, Kongensgate og Owrens gate, tidligere kalt ”Fordtomta”, og fremmer 


her et forslag til reguleringsplan for området kalt ”Byporten”. 


I forkant av, og parallelt med reguleringsplanarbeidet , har arkitektkontoret Moe & Løvseth 


utarbeidet konsept og løsning for bebyggelsen. På grunnlag av dette har Asplan Viak As på 


oppdrag fra Storgata 22 AS utarbeidet reguleringsplanforslaget med denne beskrivelsen. 


Asplan Viak har også utført trafikkutredninger. 


Brekke &Strand Akustikk AS har foretatt støyberegninger ut i fra trafikkutredningene og 


bygningenes utforming . Støyberegningen og trafikkanalysen følger som vedlegg, men et 


sammendrag inngår i denne beskrivelsen. Illustrasjonsprosjektet til arkitektkontoret Moe & 


Løvseth er også vedlegg til reguleringsplanen. 


Underveis i arbeidet har det vært flere koordineringsmøter med kommunen og møter med 


vegvesenet og fylkesmannens miljøvernavdeling for å drøfte løsningene. 


Reguleringsplanen bygger på skisseprosjektet til arkitektkontoret Moe & Løvseth for 


kvartalet. Kommunen og vegvesenet har imidlertid satt som krav at reguleringsplanen også 


skal vise en løsning for krysset Storgata/ Owrens gate med en fullverdig tilknytning for 


Schjongs gate. Dette har medført at hele kryssområdet og eiendommen på sørsiden (dvs 


bilforretningen m.m.) inngår i planområdet. Likeledes inngår hele gateløpene i de 


tilgrensende gatene i planområdet. 


 


Sammendrag av foreslått endring til reguleringsplan 0605_313-01 


Planområdet er i reguleringsplanen fra 12.11.09 regulert til forretning /kontor/ bolig i K1, 


forretning /kontor i K2 og park helt i sør. I nytt forslag er K1 =BFK-1 og fortsatt bolig 


/forretning/kontor med utnyttelsesgrad maks BRA 18000 m2.  


K2 som har benevnelsen BFK-2 er endret fra forretning/kontor og maks BRA 2500 til bolig 


forretning og kontor med maks BRA 4500 m2 og maks cote-høyde angitt på kartet på 85.  


Parkområdet er mindre i ny plan og formålet er grønnstruktur / friområde. Flombautaen er 


koordinatfestet og skal bevares. Det er innenfor grøntområde, og det er bestemmelser om at 


den spesielle furuen skal bevares. Gangforbindelsen merket SF-1 på nytt kart er flyttet inntil 


broen for å få en bedre utnyttelse av området. 


 


Viktigste endringer  


Den viktigste endringen i nytt planforslag fra reguleringsplan 0605_313 til 0605_313-01 er å 


endre formål i BFK-2 fra forretning/kontor til bolig/forretning/kontor. Samt endret noe av 


grøntområde til parkering, og at flombautaen er koordinatfestet og skal bevares i ny plan.  


 


 










