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SAKSLISTE  NR  8 
 
 
Innkalte: 
Funksjon      Navn            Forfall Møtt for 
Leder Arne Broberg   
Nestleder Asbjørn Jarle Holth   
Medlem Steinar Larsen   
Medlem Anne Katrine Korneliussen   
Medlem Elsa Lill Piltingsrud Strande   
Medlem Mari Johnsen Viksengen   
Medlem Ole-Gunnar Øhren   
Medlem Viggo Emil Elstad   
Medlem Lise H Kihle Gravermoen   
 
 
Saksnr. Arkivsaksnr.  Side 
 Tittel  
 
55/13 13/38   
 GODKJENNELSE AV MØTEPROTOKOLL - MØTE  08.04.2013  3 
 
56/13 13/39   

4 REFERATSAKER  
  

57/13 13/688   
 GNR.87/107 - HVALSMOVEIEN 10 - UTLEIEBOLIGER  16 
 



58/13 12/4531   
 GNR.78/77 - KAPELLVEIEN 45 - GRAVFELT  45
 
59/13 13/710   

51 GNR.294/1 - SKARRUDÅSEN - HYTTE + MAST  
 
 

 
60/13 13/40  

74 DELEGASJONSSAKER    
  

61/13 12/3201   
 HENSMOEN GRUSUTTAK - POLITISK OPPSTART  81 
 
62/13 11/3476   
 FASTSETTING AV PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR 

STEINSFJORDEN  
143 

 
63/13 13/324   

171 BRUK AV HELTRE I KOMMUNALE BYGG  
  

EVENTUELT 
 
 

Ringerike kommune, 12.04.2013 
 
 

Arne Broberg 
leder



   
 

   
 

GODKJENNELSE AV MØTEPROTOKOLL - MØTE  08.04.2013  
 
Arkivsaksnr.: 13/38  Arkiv: 033 &17  
 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
55/13 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 22.04.2013 
 
Forslag til vedtak: 
 
Møteprotokollen godkjennes. 
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REFERATSAKER  
 
Arkivsaksnr.: 13/39  Arkiv: 033 &17  
 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
56/13 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 22.04.2013 
 
Forslag til vedtak: 
 
A Trafikkrådets møteprotokoll fra møte 02.04.2013 
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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
NR 2 

Trafikkrådet  
 

Møtested: Leseværelset   
Møtedato: 02.04.2013 Tid: 08.30 – 10.00 

 
Innkalte: 
Funksjon                 Navn             Forfall  
Leder John Andreas Bakken   
Nestleder Ole Johan Andersen   
Medlem Ola Lynne  FO  
Medlem Svein Gundersen Ikke møtt!  
Medlem Audun Haugerud   
Medlem Anne Trine Høibakk   
Medlem Per Tveter Ikke møtt  
Medlem Reidar Olsen   
Medlem Johan Johnsen    
Medlem Geir Svingheim   

 

 

Neste møte er berammet til 07.05.2013. 
 
 
Behandlede saker:  Fra og med sak 20/13 

til og med sak   27/13 
 
 
 
Møteprotokollen godkjennes: 
 
 
 
John Bakken (sign.)   
leder 
 
 
Møtesekretær: 
 
Ingebjørg Flatin 
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Følgende saker ble behandlet: 
 
Saksnr. Arkivsaksnr. 
 Tittel 

 
20/13 13/48  
 GODKJENNELSE AV MØTEPROTOKOLL  -  MØTE 05.02.2013  
 
21/13 13/50  
 KRYSSET RIKSVEG 7/AVKJØRING TIL BÅRNÅS   
 
22/13 13/50  
 TRAFIKKSIKKERHET VED UTBYGGING AV HVALSMOVEIEN 10  
 
23/13 13/492  
 TRAFIKKFORHOLDENE ALF WESTERNSGATE - OSLOVEIEN - 

EIKLIVEIEN - BENTERUDGATA 
 
24/13 13/50  
 STATUS - RINGERIKE KOMMUNES TRAFIKKSIKKERHETSPLAN  
 
25/13 13/50  
 PRIORITERING  - ASFALTERING AV GANG- OG SYKKELVEIER  
 
26/13 13/50  
 SYKKELPARKERINGSPLASSER I HØNEFOSS  
 
27/13 13/50  
 OPPFØLGINGSSAKER  
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20/13  
GODKJENNELSE AV MØTEPROTOKOLL  -  MØTE 05.02.2013  
 
Vedtak: 
 
Møteprotokollen godkjennes. 
 
Behandling: 
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Møteprotokollen godkjennes. 
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21/13  
KRYSSET RIKSVEG 7/AVKJØRING TIL BÅRNÅS   
 
Vedtak: 
 
Saken utsettes for befaring (TRA-møte 07.05.2012). 
 
 
Behandling: 
 
Saken utsettes for befaring (TRA-møte 07.05.2012). 
 
Forslag til vedtak: 
 
Saken legges fram uten forslag til vedtak. 
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22/13  
TRAFIKKSIKKERHET VED UTBYGGING AV HVALSMOVEIEN 10  
 
Vedtak: 
 
 
Saken utsettes for befaring (TRA-møte 07.05.2012). 
 
 
Behandling: 
 
Saken utsettes for befaring (TRA-møte 07.05.2012). 
 
Forslag til vedtak: 
 
Saken legges fram uten forslag til vedtak. 
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23/13  
TRAFIKKFORHOLDENE ALF WESTERNSGATE - OSLOVEIEN - EIKLIVEIEN - 
BENTERUDGATA 
 
Vedtak: 
 
Brev fra Per-Erik Berge, datert 05.02.2013 og svarbrev fra teknisk tjeneste, datert 11.02.2013 
tas til orientering. 
 
Behandling: 
 
Brev fra Per-Erik Berge, datert 05.02.2013 og svarbrev fra teknisk tjeneste, datert 11.02.2013 
tas til orientering. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Saken legges fram uten forslag til vedtak. 
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24/13  
STATUS - RINGERIKE KOMMUNES TRAFIKKSIKKERHETSPLAN  
 
Vedtak: 
 
Ny HOVEDPLAN VEI  skal etter planen være ferdig våren 2014. Herunder kommer 
TRAFIKKSIKKERHETSPLAN ( Ringerike kommune har pr. dags dato ikke slik plan). 
 
 
Behandling: 
 
Ny HOVEDPLAN VEI  skal etter planen være ferdig våren 2014. Herunder kommer 
TRAFIKKSIKKERHETSPLAN ( Ringerike kommune har pr. dags dato ikke slik plan). 
 
Forslag til vedtak: 
 
Saken legges fram uten forslag til vedtak. 
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25/13  
PRIORITERING  - ASFALTERING AV GANG- OG SYKKELVEIER  
 
Vedtak: 
 
Trafikkrådet avventer konseptutvalgets utredning.  Saken settes på TRA’s oppfølgingsliste. 
 
Behandling: 
 
Trafikkrådet avventer konseptutvalgets utredning.  Saken settes på TRA’s oppfølgingsliste. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Saken legges fram uten forslag til vedtak. 
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26/13  
SYKKELPARKERINGSPLASSER I HØNEFOSS  
 
Vedtak: 
 
Saken settes på TRA’s oppfølgingsliste. 
 
 
Behandling: 
 
Saken settes på TRA’s oppfølgingsliste. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Saken legges fram uten forslag til vedtak. 
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27/13  
OPPFØLGINGSSAKER  
 
 
Se neste side. 
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OPPFØLGINGSSAKER  FOR  TRAFIKKRÅDET 2013 
 

12.06.  Rekkverk på bybroen Bybroen    
11.09. 35 Veikrysset Ringkollvn. – Bånntjernvn. 

 Trafikkrådet går inn for at det bygges en 
bankett/bred veiskulder som går fra 
Hemskogen opp til Bånntjernveien samt 
fartsdumper og nedsatt hastighet til 40 km. 
 

Haugerud   

11.09. 
 

38 Trafikkproblemer i Ringerike kommune 
Saken oversendes hovedkomiteen (HMA) 
til mer påvirkning/oppfølging.  
 

Aker/Helland 
 
 
 

  

13.11.  Fartsdumper Veiginveien 
Avsluttet,  se brev, datert 10.04.2013  

   

Fra 
2013 

     

05.02.  9 Hverevnkastet pendlerparkering Haugerud   
05.02. 9. Botilrud pendlerparkering Haugerud    
05.02. 14 Nakkerudgata – Nakkerudhallen  Johnsen/ 

Haugerud 
  

05.02. 15 Trafikksituasjonen – Skoleveien til Veien 
skole 

Johnsen   

05.02. 19 Hønenkrysset – trafikksikkerhet Haugerud   
02.04. 25 Asfaltering av gang- og sykkelveier 

Se brev til ordfører/rådmann 
Johnsen   

02.04. 26 Sykkelparkeringsplasser i Hønefoss Johnsen   
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GNR.87/107 - HVALSMOVEIEN 10 - UTLEIEBOLIGER  
 
Arkivsaksnr.: 13/688  Arkiv: BYG 87/107  
 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
57/13 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 22.04.2013 
 
Forslag til vedtak: 
 
Hovedkomiteen viser til innsendte søknad fra ansvarlig søker SG Arkitektur AS på vegne av 
Ringerike boligstiftelse og Ringerike kommune, merknad fra Statens vegvesen, merknader 
fra hjemmelshaver av Plassveien 7 og til rådmannens saksframlegg. 
 
1. Hovedkomiteen finner ikke at de argumenter som er angitt i nabomerknaden fra 
hjemmelshaver i Plassveien 7 tilsier at boligprosjektet skal avslås. Merknader fra Statens 
vegvesen skal etterkommes. 
 
2. Etter en samlet vurdering finner hovedkomiteen at fordelene ved å gi dispensasjon fra 
kommuneplanen er klart større enn ulempene, og at hensynene bak plan- og 
bygningslovens formålsbestemmelser ikke blir vesentlig tilsidesatt. Tiltaket behandles som 
dispensasjonssak, og det anses ikke nødvendig med regulering. 
 
3. Hovedkomiteen innvilger dispensasjon fra kommuneplanens §§ 1.1.1 og 1.1.2 for 
overskridelse av antall boenheter og plankrav, med hjemmel i plan- og bygningslovens  
§ 19-2. 
 
4. Søknad om rammetillatelse godkjennes i prinsippet. 
 
5. Myndighet til å viderebehandle tiltaket delegeres til administrasjonen. 
 
Se vedlagte orientering om klageadgang.  
 
Utskrift sendes: 
 
SG Arkitektur AS, Hvervenmoveien 49, 3511 HØNEFOSS 
Ringerike Boligstiftelse c/o Eiendomsservice Ringerike, Askveien 10, 3510 HØNEFOSS 
Ole E Olafsen, Plassveien 7, 3515 HØNEFOSS 
 
Sammendrag 
På eiendom gnr. 87, bnr. 107 er det 05.03.2013 søkt rammetillatelse samt dispensasjon for 
oppføring av tre utleieboliger, samt riving av eksisterende bebyggelse. Ved nabovarsling av 
tiltaket kom det inn merknad fra eier av Plassveien 7, gnr. 87, bnr. 108 og Statens vegvesen. 
Saken legges frem til Hovedkomiteen for avgjørelse. 
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Innledning / bakgrunn  
Eiendommen har beliggenhet i utkanten av Hønefoss sentrum, langs Europaveg 16, med 
adresse Hvalsmoveien 10. Eiendommen ligger i et uregulert område og omfattes av 
kommuneplanens bestemmelser. 
 
Beskrivelse av saken  
Ringerike boligstiftelse ønsker på vegne av Ringerike kommune å oppføre tre små 
utleieboliger på overnevnte eiendom. Utleieboligene vil få et bebygd areal på 60 m² per 
enhet. Det anlegges parkering i henhold til parkeringsnormen for Hønefoss. I tillegg ønskes 
oppført frittstående bod på eiendommen. Bod er angitt med et bebygd areal på 20 m². 
Omsøkte tiltak omfatter også riving av eksisterende bolig og garasje på eiendommen. 
 
Det er søkt dispensasjon for antall boenheter jfr. kommuneplanens § 1.1.2. 
 
Det er i følge kommuneplanens § 1.1.1, i området avsatt til byggeområder, ikke tillatt å 
iverksette tiltak før området inngår i en reguleringsplan. Det er i saken ikke søkt 
dispensasjon fra kommuneplanens § 1.1.1. 
 
I forbindelse med nabovarsling av boligprosjektet kom det merknad fra Statens vegvesen og 
fra hjemmelshaver av Plassveien 7, gnr. 87, bnr. 108. 
 
Statens vegvesen gjennomførte 06.09.2012 en befaring på eiendommen. I merknaden fra 
Statens vegvesen er det angitt at det må søkes vegvesenet om endret bruk av avkjørsel, og 
at avkjørselen må bygges om til å tilfredsstille dagens krav til frisikt og utforming før det kan 
gis igangsettingstillatelse for riving og nybygg. 
 
Hjemmelshaver av Plassveien 7 har 20.02.2013 kommet med merknader til omsøkte tiltak. 
 
Her følger merknadene og ansvarlig søkers kommenterer til merknadene: 
 
Hjemmelshaver av Plassveien 7 bemerker at Hvalsmoveien og Plassveien er et boligområde 
med kun eneboliger og en ganske åpen villabebyggelse. Tre små boenheter harmonerer 
dårlig med dagens bebyggelse i nabolaget.  
 
Ansvarlig søker skriver at tiltakets utforming er et avvik fra kommuneplanbestemmelsene 
vedrørende antall boenheter, og det er derfor søkt dispensasjon for forholdet. Videre deler 
ansvarlig søker synspunktet om at bebyggelsen visuelt vil avvike fra annen bebyggelse i 
området. De planlagte byggene er imidlertid brutt opp og forskjøvet i forhold til hverandre 
med den hensikt å dempe den visuelle virkningen, og volummessig kunne gli inn i en helhet. 
 
Hjemmelshaver av Plassveien 7 bemerker at det vil bli økt biltrafikk til og fra tomten. Det 
bemerkes at Hvalsmoveien 10 har en svært vanskelig og uoversiktlig adkomst og utkjøring, 
rett ut på den tidligere meget trafikkerte RV 35. 
 
Ansvarlig søker beskriver at Statens vegvesen har stilt krav som vil bli etterfulgt. 
 

Side 17 av 173



  Sak 57/13 s. 3 
 

   
 

Hjemmelshaver av Plassveien 7 skriver videre at plassering av parkeringsplasser mot 
grensen til hans tomt vil medføre støy. 
 
Ansvarlig søker kommenterer at antall biler er vanskelig å vurdere, men at 
parkeringsnormen for Hønefoss tilsier at små enheter under 60 m² kun trenger en 
parkeringsplass per boenhet. 
 
Hjemmelshaver av Plassveien 7 mener at en bebyggelse som vist vil medføre en stor grad av 
innsyn på hans tomt, som det vil være vanskelig å skjerme seg mot. Boligene vil også 
redusere dagens utsikt mot Hvalsmoveien. 
 
Ansvarlig søker angir at gulv i prosjekterte hus ligger ca. 1,5 meter over terrenget på 
naboens tomt, et forhold som selvfølgelig gir muligheter for et visst innsyn. Det er også 
riktig at et av byggene vil skjerme mer for utsikten mot Hvalsmoveien enn dagens bolig. På 
den andre siden ytres det ønske om bedre skjerming for å unngå støy. Ansvarlig søker 
skriver at en har forsøkt å tilpasse seg eksisterende terreng. Det er ikke noe i veien for å 
senke to av byggene en meter. Dette vil i følge ansvarlig søker redusere innsynet. 
 
Hjemmelshaver av Plassveien 7 foreslår at prosjektet flyttes til for eksempel eiendommen 
ved gamle Ullerål skole, som har god veiforbindelse og sentral beliggenhet. 
 
Ansvarlig søker angir at valg av tomt er gjort av Ringerike kommune. 
  
Forholdet til overordnede planer  
Eiendommen omfattes av kommuneplanens bestemmelser. Eiendommen omfattes delvis 
av områder avsatt til nåværende boligområder og delvis av områder avsatt til Landbruk-, 
natur og friluftsområder (LNF-områder). Selve bebyggelsen ligger kun innenfor område 
avsatt til nåværende boligområder. 
 
Juridiske forhold   
Rådmannen kan ikke se at søknaden reiser ekstraordinære juridiske spørsmål. 
 
Tidligere behandlinger og vedtak  
Rådmannen kan ikke se at noen tidligere behandling på eiendommen vil kunne ha 
innvirkning på omsøkte tiltak. 
 
Økonomiske forhold  
Rådmannen kan ikke se at vedtak i saken kan få økonomisk betydning for kommunen. 
 
Behov for informasjon og høringer  
Innhenting av uttalelser, utover Statens vegvesen, syntes ikke relevant, da 
dispensasjonsspørsmålet anses å være av lokal karakter. 
 
Alternative løsninger  
Dersom Hovedkomiteen for Miljø og Arealforvaltningen finner at søknaden bør avslås, kan 
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følgende vedtak fattes: 
1. Hovedkomiteen finner at de argumenter som er angitt i nabomerknadene tilsier at 
boligprosjektet skal avslås. 
2. Etter en samlet vurdering finner hovedkomiteen at fordelene ved å gi dispensasjon fra 
reguleringsplanen ikke er klart større enn ulempene, og at hensynene bak plan- og 
bygningslovens formålsbestemmelse blir vesentlig tilsidesatt. Tiltaket kan ikke behandles 
som dispensasjonssak, og det anses nødvendig med regulering for å få avklart om et slikt 
tiltak skal godkjennes.. 
3. Hovedkomiteen innvilger ikke dispensasjon fra kommuneplanen for overskridelse av 
antall boenheter jf. § 19-2. 
4. Søknad om rammetillatelse avslås med henvisning til §§ 1.1.1 og 1.1.2 i 
kommuneplanbestemmelsene. 
Se vedlagte orientering om klageadgang. 

 
Prinsipielle avklaringer  
Rådmannen mener at saken ikke er noen spesiell prinsippsak, eller at saken kan skape 
uheldig presedens. Slike saker må gis en individuell behandling og vil gjerne ha ulikheter av 
betydning for eksempel på grunn av ulike tomtestørrelser, ulikt terreng, ulike omgivelser 
etc. 
 
Rådmannens vurdering  
Boligtilbudet i Ringerike skal være variert.  
Det skal legges vekt på bymessig fortetting og utvikling i Hønefoss. 
Nye utbyggingsområder skal primært lokaliseres til eksisterende tettstedsområder, for å 
styrke de kvalitetene tettstedene/byen har i dag. 
Overnevnte er et av hovedmålene for arealutvikling i Ringerike kommune i følge 
kommuneplanens beskrivelse av arealdelen. 
Omsøkte tiltak vil kunne betraktes som en fortetting av et allerede eksisterende 
tettstedsområde i tilknytting til Hønefoss. 
Ringerike boligstiftelse ble opprettet av Ringerike kommune i 1970. Stiftelsen har til formål 
å erverve eller forestå oppføring av trygdeboliger, samt boliger og institusjoner til brukere 
for pleie- og omsorg, helse- og sosialtjenester. Ringerike boligstiftelse leir ut leiligheter i 
slike bygg i Ringerike kommune. 
Rådmannen mener omsøkte prosjektet har mange positive aspekter og at tiltaket vil være i 
tråd med Ringerike boligstiftelses formål. Følgelig vil omsøkte tiltak også være i tråd med 
kommunens opprettholdelse av gode basistjenester for kommunens innbyggere. 
Det er søkt om dispensasjon for antall boenheter større enn det 
kommuneplanbestemmelsens 
§ 1.1.2 angir (3 små utleieboliger er mer enn to boenheter i enebolig med 65 m² bileilighet). 
Bebyggelsen blir til erstatning for eksisterende bebyggelse, som rives. Bruksarealet som 
rives er oppgitt til å være ca. 150 m², og bruksarealet som oppføres er oppgitt å være 150,4 
m². Eiendommen er oppgitt å være ca. 1876 m². Om det settes av 18 m² til tre garasjer, 
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utgjør totalt 254 m² bebygd areal bare 13,5 % av tomten. Dersom man bare ser på den 
delen av tomten som kommuneplanen betegner som nåværende boligområde, blir 
utnyttelsen ca. 22 %.  Utnyttelsesgraden på eiendommen er fortsatt  mindre enn de 
maksimale 25 % som § 1.1.2 i kommuneplanen angir. 
Det er i søknaden ikke søkt dispensasjon fra kommuneplanens § 1.1.1 vedrørende plankrav.  
Fordelene, vurderes etter en samlet vurdering, å være vesentlig større enn ulempene jfr. 
plan- og bygningslovens § 19-2.  
I Ringerike kommune skal helsehensyn være et viktig element i styrings- og 
beslutningsprosesser. Forebyggende arbeid vektlegges og skal gjennomsyre hele 
organisasjonen på alle områder. 
Rådmannen legger saken fram til behandling i Hovedkomiteen for Miljø- og 
arealforvaltningen slik at de folkevalgte kan ta del i bygningsmyndighetens vurdering, ved 
sitt politiske skjønn. 
Rådmannen anbefaler at søknad om dispensasjon innvilges, også fra kommuneplanens § 
1.1.1 selv om dette ikke ble søkt, og at myndighet til å viderebehandle saken delegeres til 
administrasjonen. 

 
Saksdokumenter 
Trykte vedlegg: 

- Innsendt kartgrunnlag 1:1000. 
- Innsendte tegninger. 
- Følgeskriv datert 05.03.2013 fra ansvarlig søker. 
- Merknad fra hjemmelshaver av Plassveien 7. 
- Merknad fra Statens vegvesen. 
- Ansvarlig søkers kommentarer til merknadene. 

 
Ikke trykte vedlegg: 

- Innsendt byggesøknad. 
- Kommuneplan og kommuneplanbestemmelsene.  

 
Ved behov for utrykte vedlegg, kontakt saksbehandler 
 
 
 Ringerike kommune, 19.03.2013 
 
 Wenche Grinderud 
 Rådmann 
 
Enhetsleder: Gunnar Hallsteinsen 
Saksbehandler: Henning Gulbrandsen 
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GNR.78/77 - KAPELLVEIEN 45 - GRAVFELT  
 
Arkivsaksnr.: 12/4531  Arkiv: BYG 78/77  
 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
58/13 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 22.04.2013 
 
Forslag til vedtak: 
 
Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning viser til søknad om å etablere et nytt gravfelt 
ved Ask kirkegård, merknad fra Fredrik Clarin Løvenskiold ved ALT advokatfirma, til søknad 
om dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelser § 1.0.1 om plankrav, og til 
rådmannens saksfremlegg. 
 

1. Hovedkomiteen finner ikke at de argumenter som er angitt i nabomerknadene tilsier 
at søknaden skal avslås. 
 

2. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning anser at fordelene med å godkjenne 
dispensasjonene som det er søkt om i saken, er større enn ulempene, og at det 
derved er grunnlag for å godkjenne dispensasjon fra kommuneplanens 
bestemmelser § 1.0.1 om plankrav. 

 
3. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 godkjennes søknad om dispensasjon 

fra kommuneplanens bestemmelser § 1.0.1 om plankrav 
 

4. Myndighet til viderebehandling av saken inkludert ilegging av saksbehandlingsgebyr, 
delegeres til rådmannen.  

 
Utskrift sendes: 
ALT advokatfirma v/Kristian Dahle Trygstad, Rosenkranzgate 20, 0160 Oslo 
Fredrik C Løvenskiold, Askveien 147, 3519 Hønefoss 
Ansvarlig søker Ringerike kommune v/Olav V. Simon  

Sammendrag 
Det er søkt om tillatelse til etablering av nytt gravfelt ved Ask kirkegård, gnr/bnr 78/77. 
Tiltaket krever dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelser § 1.0.1 om plankrav, og 
saken er derfor oversendt berørte regionale myndigheter til uttalelse. Etter en samla 
vurdering anbefaler rådmannen at det gis dispensasjon fra plankravet, da tiltaket er i tråd 
med kommuneplan og er innenfor soknets eiendom. 

Beskrivelse av saken 
Tiltakshavers søknad og begrunnelse 
18.10.12 ble det søkt om tillatelse til etablering av et nytt gravfelt ved Ask kirkegård, 
gnr/bnr 78/77. Ansvarlig søker og tiltakshaver er Ringerike kommune. Ansvarlig søker ble 
gjort oppmerksom på at eiendommen var uregulert og at søknad om dispensasjon fra 
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kommuneplanens bestemmelser § 1.0.1 om plankrav var nødvendig. Søknad om 
dispensasjon ble mottatt den 01.02.13. 
Iht. § 2 i gravferdslovens forskrift er det utarbeida en kirkegårdsplan for tiltaket (utrykt 
vedlegg 3). Planen er vedtatt av Ringerike kirkelige fellesråd, og godkjent av Tunsberg 
bispedømmeråd.  
 
Tiltaket 
Situasjonskartet i vedlegg 1 viser dagens kirkegård samt beliggenheten for det nye 
gravfeltet. Arealet er i direkte tilknytning til dagens kirkegård, mot nordøst. Deler av arealet 
er innenfor dagens gjerde, mens noe er utenfor. Hele arealet er innenfor Norderhov og Ask 
sokn sin eiendom. Ringerike kirkelige fellesråd har ansvaret for drift og forvaltning. Arealet 
som er innenfor dagens gjerde er opparbeida til gravplasser, mens arealet utenfor gjerdet 
består av villniss. Den delen av arealet som er utenfor dagens gjerde er ca. 460 m2.  
Tiltaket innebærer et nytt gravfelt med plass til 57 nye kistegraver. Disse er orientert i 
retning Mekka, slik at de kan nyttes av muslimer. Terrenget er relativt flatt, og tiltaket 
medfører minimale terrengforandringer. Dagens gjerde flyttes slik at det følger 
eiendomsgrensa.  
Nabovarsel 
Ved nabovarsling av tiltaket kom det inn merknad fra nabo Fredrik Clarin Løvenskiold med 
bistand fra ALT advokatfirma, representert ved advokat Kristian Dahle Trygstad (vedlegg 2).   
Hovedpunktene i uttalelsen er: 

1. Løvenskiold stiller spørsmål ved den valgte plasseringen.  
2. Det foreligger ikke privatrettslig hjemmel for å etablere muslimsk gravfelt ved Ask 

kirkegård. Tiltaket vil være i strid med forutsetningene ved overføringen av eiendom 
fra familien Løvenskiold.  Eiendommen var en vederlagsfri gave til menigheten og 
innbyggerne i sognet, fra familien Løvenskiold. 

3. Forankring i kommuneplanens arealdel er ikke tilstrekkelig grunnlag for 
etableringen. Tiltaket må forankres i en reguleringsplan, og vilkårene for 
dispensasjon fra plankravet er ikke oppfylt.  

Det vises til brev datert 20.04.12 hvor disse merknadene er kommentert (vedlegg 4).  
Uttalelse fra regionale myndigheter 
Rådmannen oversendte 25.02.13 dispensasjonssøknaden til berørte regionale myndigheter 
jf. plan- og bygningsloven (pbl.) § 19-1. Oversendelsesbrev følger saken som uttrykt vedlegg 
nr. 4. Berørte regionale myndigheter anses i denne saken å være Fylkesmannen i Buskerud 
og Buskerud fylkeskommune. Fylkesmannen uttalte seg i brev 04.03.13, og uttalelsen er 
oppsummert og kommentert nedenfor.  
 
Uttalelse fra fylkesmannen i Buskerud, datert 04.03.13 

- Avstanden til Sogna er 70 meter, noe som er innenfor byggeforbudssonen langs 
vassdrag når tiltak ikke inngår i reguleringsplan. Det må tas hensyn til Sogna med 
vassdragsbelte.  

- Det må redegjøres for forholdet til naturmangfoldloven.  
- Gravfeltet ligger nær vei og jernbane. Fylkesmannen ber om at støymessige forhold 

og eventuelle behov for støyskjermingstiltak blir nærmere vurdert. Støyretningslinje 
fra miljøverndepartementet omhandler også såkalt stille områder.  
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- Fylkesmannen kan ikke se at søknaden vil få negative konsekvenser for nasjonale 
eller regionale miljøinteresser tilknytta sine ansvarsområder, og har tillit til at 
kommunen vurderer alle relevante forhold i saken og at overnevnte forhold i 
tilstrekkelig grad i blir ivaretatt.  

Rådmannens kommentar:  
- Mesteparten av det nye gravfeltet er utenfor 100-meterssonen.  
- Det vises til rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag og vanndirektivet. 

Rådmannen kan ikke se at tiltaket vil ha vesentlige negative virkninger for 
vassdragsbeltet, og kan ikke se at hensynet til vernet blir vesentlig tilsidesatt. Som 
fylkesmannen skriver er gravfeltet lokalisert til flata ovenfor selve elveskråningen, og 
andre deler av eksisterende kirkegård ligger betydelig nærmere elva. 

- Øst for kirkegården er det registrert noen soppobservasjoner. Tiltaket vil ikke berøre 
disse. Det et ikke registrert utvalgte naturtyper eller rødlista arter innenfor det 
aktuelle arealet.  

- Erfaring og undersøkelser tilsier at avløpsvann fra gravplass i alminnelighet verken er 
helsemessige eller forurensningsmessig tvilsomt. Forutsetningen er at dreneringen 
er utført korrekt. Erfaringer fra dagens kirkegård er gode grunnforhold med 
sandgrunn og selvdrenerende masse. 

- De miljørettslige prinsippene §§ 8 – 12 i naturmangfoldloven, av 19.06.09, anses å 
bli ivaretatt i utførelsen av tiltaket. 

- Kommunen må basere seg på å utvide dagens gravplasser av økonomiske og 
arealmessige årsaker. Kommunen kan i mindre grad etablere nye gravplasser. Da er 
lokalisering gitt ut fra beliggenheten av dagens gravplasser. Når det gjelder støy vil 
situasjonen være den samme for dagens kirkegård som for et nytt felt. Det går 
vanligvis kun to tog innenfor seremonitid.  

 
Forholdet til overordnede planer 
Arealet er avsatt til grav- og urnelund i kommuneplanens arealdel 2007-2019, vedtatt 
30.07.2007. Området er ikke regulert.  
 
Juridiske forhold  
Byggetillatelse 
Gravferdslovens forskrift § 6 fastslår at anlegg og utvidelse av kirkegård krever 
byggetillatelse og ferdigattest etter plan- og bygningslovens bestemmelser. 
 
Dispensasjon 
Plan- og bygningsloven kapittel 19 gir bestemmelser om dispensasjon. Myndighet til å gi 
dispensasjon tilligger kommunen. Naboer skal varsles, og berørte regionale myndigheter 
skal få mulighet til å uttale seg. To vilkår må være oppfylt for å kunne gi dispensasjon:  

1. Hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens 
formålsbestemmelse må ikke bli vesentlig tilsidesatt.  

2. Fordelene ved å gi dispensasjon må være klart større enn ulempene etter en samlet 
vurdering.  
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Privatrettslige forhold 
Løvenskiold via sin advokat henviser i sine merknader til blant annet til plan- og 
bygningsloven § 21-6 (Privatrettslige forhold), hvor det står:  

Med mindre annet følger av loven her, skal bygningsmyndighetene ikke ta stilling til 
privatrettslige forhold ved behandling av byggesøknader. Dersom det framstår som 
klart for bygningsmyndighetene at tiltakshaver ikke har de privatrettslige rettigheter 
søknaden forutsetter, kan søknaden avvises. Eventuell tillatelse etter denne lov 
innebærer ingen avgjørelse av privatrettslige forhold. Kommunen kan fastsette frist 
for tiltakshaver for supplering av søknaden. 
 

Naturmangfoldloven  
De miljørettslige prinsippene §§ 8-12 i naturmangfoldloven, av 19.06.09 skal legges til grunn 
som retningslinjer ved alle enkeltvedtak.  
Tidligere behandlinger og vedtak 
Ringerike kirkelige fellesråd vedtok 30.11.11, sak 76/2011 at det skal etableres et muslimsk 
gravfelt innenfor Norderhov og Ask sokns eiendom på Ask kirkegård (gnr/bnr 78/77). 
Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning sluttet seg til dette vedtaket i møte 12.03.12, 
sak 38/12.  
Alternative løsninger 
Dersom Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning finner at søknaden bør avslås, kan 
følgende vedtak fattes: 
Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning viser til søknad om å etablere muslimsk 
gravfelt, merknad fra Fredrik Clarin Løvenskiold ved ALT advokatfirma, til søknad om 
dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelser § 1.0.1 om plankrav, og til rådmannens 
saksfremlegg. 

1. Hovedkomiteen finner at de argumenter som er angitt i nabomerknadene tilsier at 
søknaden skal avslås. 

2. Etter en samlet vurdering finner hovedkomiteen at ulempene ved å gi dispensasjon 
fra kommuneplanens bestemmelser § 1.0.1 om plankrav er klart større enn 
fordelene, og at hensynene bak plan- og bygningslovens formålsbestemmelse blir 
vesentlig tilsidesatt. Tiltaket kan ikke behandles som dispensasjonssak, og det 
anses nødvendig med regulering. 

3. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 avslås søknad om dispensasjon fra 
kommuneplanens bestemmelser § 1.0.1 om plankrav 

4. Myndighet til viderebehandling av saken inkludert ilegging av 
saksbehandlingsgebyr, delegeres til rådmannen.  

Se vedlagte orientering om klageadgang 

 
HMA kan vurdere å utsette saken for befaring. 
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Rådmannens vurdering 
Begrunnelse for anbefaling 
I utgangspunktet er det plankrav for gravplasser, jf. gravferdslovens forskrift § 2. 
Rådmannen finner det ikke hensiktsmessig å utarbeide reguleringsplaner for alle mindre 
utvidelser av gravplasser. Dette vil være svært ressurs- og tidkrevende.   
Når det gjelder etableringen av nytt felt på Ask vurderer rådmannen at det kan dispenseres 
fra plankravet, ut fra følgende begrunnelse:  

- Tiltaket er i tråd med kommuneplan, hvor arealet er avsatt til grav- og urnelund.  
- Arealet er innenfor soknets eiendom.  
- Tiltakets omfang: kun en liten utvidelse av gravplassen.  
- Tiltaket innebærer minimale terrengendringer.  
- Arealet er i direkte tilknytning til eksisterende gravplass, og deler av arealet er også 

innenfor gravplassen. Gravfeltet skal altså ikke legges på et nytt areal hvor det ikke 
er gravplass i dag. 

- Dagens kirkegård er ikke regulert.  
- Virkningene av å etablere et muslimsk gravfelt er i plansammenheng i all hovedsak 

de samme som ved å etablere et gravfelt for kristne eller andre tros- og livssyn. 
Nesten den eneste forskjellen er at gravene vendes mot Mekka.  

Samla vurdering 
Etter en samla vurdering anser rådmannen at hensynet bak bestemmelsen det søkes 
dispensasjon fra ikke blir vesentlig tilsidesatt, og at det er anledning til å gi dispensasjon. 
Rådmannen mener fordelene med å gi dispensasjon er større enn ulempene. Med 
bakgrunn i dette anbefaler rådmannen at det gis dispensasjon.  

Saksdokumenter 
Ved behov for utrykte vedlegg, kontakt saksbehandler 
Trykte vedlegg:  

1. Situasjonskart  
2. Uttalelse fra Fredrik Clarin Løvenskiold, datert 01.11.12 og 22.11.12 
3. Uttalelse fra Fylkesmannen i Buskerud, datert 04.03.13 
4. Brev fra Ringerike kommune til Løvenskiold, datert 20.04.12 

Uttrykte vedlegg:  
1. Søknad om dispensasjon, datert 
2. Plan for muslimsk gravfelt ved Ask kirkegård, datert 15.08.12 
3. Brev fra Tunsberg bispedømmeråd, datert 19.09.12 
4. Ekstern høring av dispensasjonssøknad, datert 25.02.13 
5. Saksframlegg datert 27.02.12 
6. Saksprotokoll, Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning, 12.03.12, sak 38/12 

 
Ringerike kommune, 05.04.2013 

 
 Wenche Grinderud 
 Rådmann 
 
Enhetsleder: Gunnar Hallsteinsen 
Saksbehandler byggesak: Roar Nilsen 
Saksbehandler areal- og byplankontoret: Guro Skinnes 
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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 

 
 
ALT Advokatfirma AS 
v/Kristian Dahle Trygstad  
Rosenkrantzgate 20 
0160 OSLO 
 

Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

11/1406-18 9502/12 D41  20.04.2012 

 

MUSLIMSK GRAVFELT VED ASK KIRKEGÅRD 
 

1 Bakgrunn 
Viser til brev datert 02.04.12 fra ALT advokatfirma AS v/ Kristian Dahle Trygstad, som bistår 
Fredrik C. Løvenskiold i sak om etablering av muslimsk gravfelt ved Ask kirkegård.  

Det blir i brevet stilt flere spørsmål ved bakgrunnen og prosessen i forbindelse med vedtak om 
å anlegge et muslimsk gravfelt ved Ask kirkegård. Løvenskiold ber Ringerike kommune om å 
omgjøre sitt vedtak av 12.03.12.  

Rådmannen vil først presisere de ulike rollene og ansvarsforhold i denne saken.  

• Ringerike kirkelige fellesråd (Rkif) er gravferdsmyndighet og forvaltningsorgan for 
gravplasser. Rkif har ansvar 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.  

• Ringerike kommune (RK) har det økonomiske ansvaret, og skal stille tilstrekkelige 
arealer til rådighet. RK er også plan- og byggemyndighet.  

Ask kirkegård er eid av Norderhov og Ask sokn, og det er Rkif som har ansvaret for drift og 
forvaltning. Rkif vedtok 30.11.11 at det skal opprettes et muslimsk gravfelt ved Ask kirkegård. 
Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning behandlet saken 12.03.12, og sluttet seg til Rkifs 
vedtak. Vedtaket betraktes som en kortsiktig løsning for muslimske graver på Ringerike, og en 
langsiktig løsning vil vurderes helhetlig i en overordna gravplassutredning som skal 
gjennomføres.  
 

2 Avtaler i forhold til eiendomsoverdragelser 

Arealet hvor Ask kapell og tilhørende kirkegård ligger ble i sin tid overført vederlagsfritt fra 
Ask gods. Skjøter fra 1936, 1969 og 1995 følger vedlagt. I skjøtet av 23.01.36 står det at 
parsellen er gitt til bruk for kapel og begravelsesplass.  

Løvenskiold mener etableringen av et muslimsk gravfelt bryter med partenes felles 
forutsetning ved den siste overføringen av eiendom fra familien. I følge Løvenskiold var 
forutsetningen økt behov for areal som følge av tilflytning til menigheten i framtida. Denne 
forutsetningen skal gå fram av kirkevergens brev datert 05.06.85. Rådmannen kan ikke se at 
det ligger noen forutsetning i dette brevet som er av betydning for opprettelsen av et muslimsk 
felt på Ask. 
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Etter det rådmannen kjenner til foreligger det ingen avtale eller heftelser som begrenser bruken 
av arealet som gravplass, med unntak av at det i arealets sydlige hjørne avsettes plass for et 

familiegravsted for 12-14 personer (skjøte 03.05.84). Det betales ikke festeavgift for disse 
gravene.   

 

3 Forholdet til plan- og bygningsloven  

Løvenskiold mener etableringen er reguleringspliktig, og at en forankring i kommuneplanens 
arealdel ikke er tilstrekkelig. Det vises til tolkningsuttalelse fra Miljøverndepartementet av 
11.05.86. Det vises videre til protester fra innbyggere i Ask og Norderhov, samt debatt i 
lokalpressen. Det hevdes at disse reaksjonene gjenspeiler den virkning en etablering vil få for 
berørte private interesser, og at det derfor er et behov for planavklaring og tilhørende prosess.  

Virkningene av å etablere et muslimsk gravfelt er i plansammenheng i all hovedsak de samme 
som ved å etablere et gravfelt for kristne eller andre tros- og livssyn. Nesten den eneste 
forskjellen er at gravene vendes mot Mekka. Gravenes form er tilsvarende som for ordinære 
kistegraver, jf. gravferdslovens forskrift § 13. Det har vært ytret ønske om et takoverbygg til 
bruk ved seremonier. Dette er ikke noe krav, og vil heller ikke bli etablert på Ask. Det er 
imidlertid krav om tilgang til vann for religiøs vask, og det finnes på gravplassen i dag.  

Når det gjelder en vurdering av om gravfeltet er i samsvar med islamsk lov handler det om 
retningen på gravene. Rådmannen har konferert med Al-Khidmat begravelsesbyrå, som 
tidligere har beregna retningen til Mekka fra Ask. Al-Khidmat vil kontrollmåle på stedet når 
fastmerker er satt ut.  

I utgangspunktet er det plankrav for gravplasser, jf. gravferdslovens forskrift § 2. Rådmannen 
finner det ikke hensiktsmessig å utarbeide reguleringsplaner for alle mindre utvidelser av 
gravplasser. Dette vil være svært ressurs- og tidkrevende.  

Når det gjelder etableringen av nytt felt på Ask vurderer rådmannen at det kan dispenseres fra 
plankravet, ut fra følgende begrunnelse:  

- Arealet er avsatt til grav- og urnelund i gjeldende kommuneplan.  

- Arealet er innenfor soknets eiendom.  

- Tiltakets omfang: kun en liten utvidelse av gravplassen.  

- Tiltaket innebærer minimale terrengendringer.  

- Arealet er i direkte tilknytning til eksisterende gravplass, og deler av arealet er også 
innenfor gravplassen. Gravfeltet skal altså ikke legges på et nytt areal hvor det ikke er 
gravplass i dag. 

- Dagens kirkegård er ikke regulert.  

Det stilles spørsmål ved om etableringen er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven. 
Gravferdslovens forskrift § 6 fastslår at anlegg og utvidelse av kirkegård krever byggetillatelse 
og ferdigattest etter plan- og bygningslovens bestemmelser. Dette vil bli ivaretatt, og 
spørsmålet om dispensasjon fra plankravet vil behandles i forbindelse med byggesøknaden.  
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4 Skjønnsvurderingen og andre spørsmål 

Løvenskiold stiller spørsmål ved vurderingen som ligger til grunn for valg av Ask kirkegård 
framfor andre alternativer som har vært til vurdering. Vurderingen av de ulike alternativene 
framgår av saksframlegget datert 27.02.12 og silingsrapporten datert 27.02.12. Rapporten 
inneholder en grovsiling av alternativer, samt en nærmere utredning av 4 alternativer uten 
konklusjon i valg mellom disse. Avgjørelsen om å etablere et muslimsk felt på Ask er tatt av 
Rkif. En avgjørende faktor for valget av Ask framfor Haug har vært kapasiteten ved de to 
kirkegårdene samt jordsmonn.  

Løvenskiold har tidligere i prosessen kommet med innspill blant annet om helning, 
grunnforhold og støy. Dette er kommentert av rådmannen i vedlegg til saksframlegget av 
27.02.12. Løvenskiold hevder grunnforholdene består av tyngre leirjord. Dette er ikke 
erfaringen fra dagens kirkegård, som har gode grunnforhold for kistegraver. Når det gjelder 
støy fra jernbanen vil situasjonen være den samme for dagens kirkegård som for et nytt felt. 
Det går vanligvis kun to tog innenfor seremonitid. Det vises også til nærheten til elva og plikt 
til å ta særlige hensyn i arealdisponeringen etter plan- og bygningsloven § 1-8 første ledd. 
Tiltaket innebærer en begrensa utvidelse av kirkegården, og bruken av arealet vil være den 
samme som for eksisterende kirkegård. Tiltaket anses å ikke få vesentlige virkninger for natur- 
og kulturmiljø, landskap og allmenne interesser. Disse forholdene vil omtales i byggesaken.  
 

5 Avsluttende merknader 
Avslutningsvis vil rådmannen presisere at det er Rkif som har vedtatt opprettelsen av et nytt 
felt ved Ask kirkegård. Rådmannen anser at dette er innenfor Rkifs ansvarsområde som 
gravferdsmyndighet.  

RKs rolle i denne saken er som plan- og byggemyndighet, og vil bestå i å behandle 
byggesøknaden når den kommer. I tillegg har RK bevilget midler til å opparbeide muslimske 
graver. Når det gjelder det langsiktige behovet for nye gravplasser/utvidelser (herunder 
muslimske graver) vil rådmannen vurdere dette i den overordna gravplassutredningen som er 
under arbeid.  

 

 Med hilsen 
 
 

Gunnar Hallsteinsen 
Enhetsleder Miljø- og arealforvaltning 

 

Saksbehandler: Guro Skinnes 
Telefon: 32 11 75 82  
E-post: guro.skinnes@ringerike.kommune.no 
 
Vedlegg:  
Skjøte datert 23.01.1936 
Skjøte datert 10.06.1969 
Skjøte datert 28.03.1995 med vedlagt avtale av 03.05.1984 
 
Kopi: 
Ringerike kirkelige fellesråd v/kirkeverge Kjetil Gjærde  kirkeverge@ringerike.kirken.no 
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GNR.294/1 - SKARRUDÅSEN - HYTTE + MAST  
 
Arkivsaksnr.: 13/710  Arkiv: BYG 294/1  
 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
69/13 Bygningsrådet 25.02.2013 
59/13 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 22.04.2013 
 
Forslag til vedtak: 
 
Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning viser til innsendt søknad fra ansvarlig søker 
TKS Tekniskkonstruksjons-service AS, på vegne av tiltakshaver Telenor Norge AS, til vedtak i 
delegasjonssak nr. 69/13, til merknad fra Egil og Unni Friis, Anne Lise Jetlund Vold og Jon 
Vold, og til rådmannens saksfremlegg. 
 

1. Hovedkomiteen finner ikke at de argumenter som er angitt i nabomerknadene som 
ses på som en klage, tilsier at vedtaket i delegasjonssak nr. 69/13 skal endres, og 
merknadene tas ikke til følge. 

 
2. Saken sendes til Fylkesmannen i Buskerud for endelig avgjørelse. 

 
 
Utskrift sendes: 
Telenor Norge AS v/Torgeir Haug, Snarøyvn 30, 1331 FORNEBU 
TKS Tekniskkonstruksjons-service AS, Postboks 96, Manglerud, 0612 OSLO 
Anne Lise Jetlund Vold og Jon Vold, Anettesvei 14, 3518 HØNEFOSS 
Egil og Unni Friis, Sørkedalsveien 267 B, 0754 OSLO 
 
Sammendrag 
På eiendommen 294/1 er det søkt om oppføring av radioutstyrshytte og 24 meter høy 
gittermast ved Skarrudåsen. Ved nabovarsling av tiltaket kom det inn merknad fra Egil og 
Unni Friis som eier eiendommen med gnr 294/44. Anne Lise Jetlund Vold og Jon Vold som 
eier eiendommen med gnr 294/87.  Da var vedtak allerede fattet. 
 
Innledning / bakgrunn 
Eiendommen ligger ved Skarrudåsen på Vikerfjell i et uregulert område som omfattes av 
Kommuneplanen for Ådalsfjella § 5 og er avsatt/ definert som Områder for landbruks-, 
natur-og friluftsformål (LNF-områder).  

Søknaden ble mottatt den 20.02.2013 og fristen for nabovarsling var ikke utløpt. Søknaden 
skulle ikke vært innsendt før denne fristen. Vedtak ble fattet den 25.02.2013, med 
forutsetning at arbeidene med tiltaket ikke starter før fristen for nabovarsling er utløpt. 
Skulle det komme merknader, måtte saken tas opp igjen til ny behandling. 
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Merknader fra Egil og Unni Friis, Anne Lise Jetlund Vold og Jon Vold, forelå saken innen 
fristens utløp.  På bakgrunn av overnevnte, anser Rådmannen at merknaden er å betrakte 
som en klage på vedtak. 

Beskrivelse av saken 
Tiltakshaver Telenor As opplyser at kunder forventer god mobildekning på jobb, på veien, 
hjemme og i fritiden for øvrig. Derfor forbedrer Telenor sine nettverk kontinuerlig. Nå 
ønsker Telenor å forbedre mobildekningen Skarrudåsen på Vikerfjell ved å sette opp en 
gittermast på 24 meter og en radioutstyrshytte på ca 7,5 m². Telenor opplyser at det ikke er 
behov for vei, planering eller andre inngrep i forbindelse med tiltaket. 
 
Merknadene til Egil og Unni Friis går blant annet ut på ønske om garanti for fullgod 
mobildekning, at mobilmasten og signalene fra senderen ikke forstyrrer TV signalene på 
hytta, og at det ikke blir farlig stråling i strid med normer fra statens strålevern. 
 
Telenor AS skriver blant annet i sitt svarbrev til Friis at signalene garantert ikke vil forstyrre 
TV signalene på hytta, og det vil være god mobil dekning med de signalstyrkene som er 
beregnet. 
 
Merknadene til Anne Lise Jetlund Vold og Jon Vold går blant annet på hvorfor ikke 
mobilmasten plasseres på Smilihaugen, slik som det opprinnelig var tenkt. En mobilmast er i 
følge Vold ikke noe vakkert syn i et natur- og friluftsområde. Vold er også redd for 
strålingsfaren og viser til at forskning vedrørende tråløse nettverk er farlig, med henvisning 
til Miljøvernforbundets hjemmeside. På bakgrunn av dette spør familien Vold Telenor om 
de bør være engstelige for strålingsfaren når De har med seg barnebarn på hytta.  
 
Telenor AS skriver blant annet i sitt svarbrev til Anne Lise Jetlund Vold og Jon Vold at 
etableringen ved Smilihaugen ble forlatt grunnet massive protester fra nabohyttene, siden 
masta her ville komme svært nær hyttene i område, og mange flere hytter ville bli berørt. 
Samtidig var hytteforeningen svært ivrig på å få dekning, så Telenor ville se på andre 
muligheter. Etter ny befaring med hytteforeningen og grunneier kom Telenor frem til 
omsøkt plassering. Telenor mener at omsøkt plassering vil ha vesentlig mindre innsyn til 
stasjonsanlegget, samt høye trær vil dekke hytta og nedre del av masta. Plasseringen 
opplyses også å være valgt på grunn av sikt for radiolinjesamband for tilknytting mot 
mobilsentral. 
 
«Strålingsverdier»: 
Telenor sier det lar seg regne ut ganske nøyaktig hva som vil bli strålingsnivået der hoved 
strålen treffer bakken og hytta til familien Vold som ligger ca 190 meter fra masta, og 
familien Friis sin hytte ligger ca 110 meter fra masta.  
Ved 190 meter (familien Vold): 

- Her vil «strålingen» være i størrelsesorden 0,0003 watt pr. kvadratmeter (W/m2). 
0,0003 W/m2 er rundt 1/15000 del av grenseverdien Statens strålevern har pålagt 
operatørene å følge.  

Ved 110 meter (familien Friis): 
- Her blir «strålingen» ca. 0,0002 W/m2. Det tilsvarer ca. 1/23000 del av 

grenseverdiene Statens strålevern har pålagt operatørene å følge.  
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Innendørs er «strålingen» enda lavere. Telenor skriver at det i bygninger av tre dempes 
signalet med 50 % og i bygninger av betong og mur ca. 90 %.  
Grenseverdiene finnes i vedlagte dokument. Grenseverdiene er satt av en organisasjon som 
kalles ICNIRP og er anbefalt av Verdens helseorganisasjon (WHO). 
I vedleggene til saksfremlegget finnes det ei tegning som viser hvordan ei antenne fungerer. 
Basestasjonen og antennenes virkemåte: 
Det som Telenor ønsker å etablere på eiendom 157/22 er en GSM basestasjon (noen kaller 
GSM for 2G – andre generasjon) og en UMTS basestasjon. UMTS blir ofte kalt 3G (tredje 
generasjon). Antennene skal monteres 29 meter over bakken. 
Antennene som Telenor bruker for å bygge utendørs mobildekning er det som kalles 
retningsbestemte, og de sender radiosignalene utover som i en sammenpresset trakt. Noen 
sammenligner det med lyskjeglen fra en lommelykt. 
 
Generelt om radiosignaler og helse: 
Telenor viser til at samlet forskning, gir ingen holdepunkter for at basestasjoner påfører 
mennesker noen form for helseskade. WHO sier om stråling fra basestasjoner: ”Av alle 
vitenskapelig bevis innsamlet til nå har det ikke vært mulig å vise noen negative kort- eller 
langsiktige helseeffekter forårsaket av RF (Radiofrekvent) signaler sendt ut fra 
basestasjoner.”  
I september i fjor publiserte Folkehelseinstituttet en ekspertrapport om vurdering av 
helserisikoer fra svake høyfrekvente elektromagnetiske felt.  
Om «stråling» fra trådløse nettverk og basestasjoner skriver ekspertvalget: Dagens 
forvaltning er basert på ICNIRP. Ekspertgruppen tilrår ikke spesielle tiltak for å redusere 
eksponeringen. Kunnskapsgrunnlaget i helserisikovurderingen gir ikke grunn til å hevde at 
helseskader vil opptre ved eksponeringer som befolkningen er utsatt for i dagliglivet. Et 
annet sted skriver de: Det er ikke grunn til å anta at den lave eksponeringen vi er utsatt for i 
Norge er forbundet med helserisiko. 
Vedlagt saksfremlegget er det også et informasjonsskriv om basestasjoner fra Statens 
strålevern. 
Telenor Norge as v/Torgeir Haug avslutter med at det er mulig å utføre målinger med et 
måleinstrument for å få kartlagt de helt riktige nivåene rundt bygningene. Dette kan 
nødvendigvis ikke gjøres før etter at basestasjonen er i drift. 
 
Forholdet til overordnede planer 
Jfr. Kommuneplanen for Ådalsfjella § 5 (LNF Område) kan det innenfor LNF-områdene kan 
det gis dispensasjon for etablering av spredt næringsbebyggelse, dersom denne har 
funksjon som binæring i landbruket eller vurderes å ha stor betydning for sysselsettingen i 
området. 
Etter en helhetsvurdering kan ikke Rådmannen se at tiltaket er i strid med Kommuneplanen 
for Ådalsfjella § 5 (LNF Område) 
 
Juridiske forhold  
Rådmannen kan ikke se at søknaden reiser ekstraordinære juridiske spørsmål. 
 
Tidligere behandlinger og vedtak 
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Søknaden ble mottatt den 20.02.2013 og fristen for nabovarsling var ikke utløpt. Søknaden 
skulle ikke vært innsendt før denne fristen. Vedtak ble fattet den 25.02.2013. med 
forutsetning at arbeidene med tiltaket ikke starter før fristen for nabovarsling er utløpt. 
Skulle det komme merknader, måtte saken tas opp igjen til ny behandling. 
 
Økonomiske forhold 
Rådmannen kan ikke se at vedtak i saken kan få økonomisk betydning for kommunen. 
 
Behov for informasjon og høringer 
Rådmannen finner det ikke nødvendig å innhente uttalelse fra fylkesmannen eller andre 
instanser siden søknaden anses å være et spørsmål av lokal karakter uten dispensasjon. 
 
Alternative løsninger 
 Dersom Hovedkomiteen for Miljø og Arealforvaltningen finner at søknaden bør avslås, kan 
følgende vedtak fattes: 

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning viser til innsendt søknad fra 
ansvarlig søker TKS Tekniskkonstruksjons-service AS, på vegne av tiltakshaver 
Telenor Norge AS, til vedtak i delegasjonssak nr. 69/13, til merknad fra Egil og 
Unni Friis, Anne Lise Jetlund Vold og Jon Vold, og til rådmannens 
saksfremlegg. 
 

5. Hovedkomiteen finner at de argumenter som er angitt i 
nabomerknaden/klagene tilsier at vedtak i delegasjonssak nr. 69/13 
må endres og at klagen tas til følge ved at søknaden skal avslås. 
 

6. Vedtaket i delegasjonssak nr. 69/13 oppheves. Søknaden avslås med 
henvisning til at plasseringen er til mulige ulempe for klageren 
vedrørende stråling og utsikt. 
 

Se vedlagte orientering om klageadgang 
 
 

 HMA kan vurdere å utsette saken for befaring. 
 
Rådmannens vurdering 
Mobildekning er viktig i dagens samfunn med tanke på tilregnelighet på jobben, på veien, 
hjemme og i fritiden for øvrig. Men også som sikkerhet i situasjoner hvor man trenger hjelp. 
Rådmannen legger til at det har blitt godkjent flere mobilmaster i Ringerike den siste tiden, 
hvor noen av disse er en del av en nødvendig, og påkrevd oppgradering vedrørende digitalt 
nødnett.  

Familien Vold og Friis begrunner sine merknader med plassering og frykten for stråling fra 
mobilmasten. 

Telenor Norge opplyser at en samlet forskning gir ingen holdepunkter for at basestasjoner 
påfører mennesker noen form for helseskade. WHO sier om stråling fra basestasjoner: ”Av 
alle vitenskapelig bevis innsamlet til nå har det ikke vært mulig å vise noen negative kort- 
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eller langsiktige helseeffekter forårsaket av RF (Radiofrekvent) signaler sendt ut fra 
basestasjoner.” Telenor har også regnet ut at «strålingen» for familien Vold vil være i 
størrelsesorden 0,001 watt pr. kvadratmeter (W/m2). 0,001 W/m2 er rundt 1/5000 del av 
grenseverdien Statens strålevern har pålagt operatørene å følge. For familien Friis blir 
«strålingen» ca. 0,0002 W/m2. Det tilsvarer ca. 1/23000 del av grenseverdiene Statens 
strålevern har pålagt operatørene å følge. 

Rådmannen vil minne om at det i plan- og bygningslovens § 21-4 står det: «Kommunen skal i 
saksbehandlingen legge til grunn tiltakshavers eller det ansvarlige foretaks opplysninger om 
at tiltaket oppfyller tekniske krav, dersom ikke forholdene tilsier noe annet.»  
 
Dette betyr at kommunen som Bygningsmyndighet skal legge til grunn den ansvarlige 
prosjekteringen. Kommunen har ingen rolle som prosjekterende, eller kontrollerende for 
prosjekteringen. Kommunen registrerer at gjenboere/naboer har kommet med sine 
merknader og skal fremme disse, men bygningsmyndigheten skal forholde seg til 
prosjekterende sin prosjektering. 
 
Rådmannen anbefaler på bakgrunn av ovennevnte og ikke å ta klagen til følge, men å 
opprettholde godkjent vedtak i delegasjonssak nr. 69/13 om oppføring av radioutstyrshytte 
og 24 meter høy gittermast ved Skarrudåsen. 
 
Vedlegg 
Trykte vedlegg: 

- 3 stk kart/kartusnitt. 
- Følgeskriv til søknad datert 18.02.13. 
- Tegning/oppriss til søknad av utstyrshytte og mast. 
- Vedtak datert 25.02.13. delegasjonssaknr. 69/13 saksnr 13/710 
- Brev fra Ringerike kommune klage/merknad datert 08.03.13. 
- Nabomerknad fra Egil og Unni Friis datert 26.02.13. 
- Telenor AS sitt svarbrev på nabomerknad datert 03.04.13. 
- Nabomerknad fra Anne-Lise Jetlund Vold og Jan Vold datert 27.02.13. 
- Telenor AS sitt svarbrev på nabomerknad datert 03.04.13. 
- Vedlegg til svarbrev på nabomerknader fra Telenor antenner sender signal i en smal 

sektor, elektromagnetisk felt/stråling (EMF), Stråleverninfo fra statens strålevern. 
 
 
 Ringerike kommune, 09.04.2013 
 
 
 Wenche Grinderud 
 Rådmann 
 
Virksomhetsleder: Gunnar Hallsteinsen 
Saksbehandler: Roar Nilsen 
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DELEGASJONSSAKER    
 
Arkivsaksnr.: 13/40  Arkiv: 033 &17  
 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
60/13 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 22.04.2013 
 
Forslag til vedtak: 
 
Delegasjonssakene tas til orientering. 
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HENSMOEN GRUSUTTAK - POLITISK OPPSTART  
 
Arkivsaksnr.: 12/3201  Arkiv: REG 379  
 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
43/13 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 18.03.2013 
/ Formannskapet  
61/13 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 22.04.2013 
/ Formannskapet  
 
Forslag til vedtak: 
 
 

1. Kommunen vedtar oppstart av 0605_379 detaljregulering for Hensmoen grusuttak 
og legger planprogrammet datert 26. februar 2013 på høring. 

 
2. Ved 1. gangs behandling av detaljreguleringa skal planbeskrivelse og 

konsekvensutredning for planen foreligge, jf. plan og bygningsloven § 4-2. 
 
Sammendrag 
Bakgrunnen for planarbeidet er at John Myrvang AS ønsker utvidelse av sitt grusuttak på 
Hensmoen. Samtidig ønsker også NorStone AS etablering av grusuttak på nabotomta. Dette 
inngår i en felles detaljreguleringsplan. Planområdet er avsatt til masseuttak i 
kommuneplanen og planarbeidet følger opp § 3 i kommuneplanbestemmelsene om at det 
må utarbeides reguleringsplan med konsekvensutredning før utviding eller etablering av 
masseuttak kan finne sted. Et utkast til planprogram har vært på forhåndshøring i forkant 
av politisk oppstart, og hovedtrekkene i uttalelsene er frykt for tap av friluftsområder og 
forringelse av bomiljø, samt at alternativ 1 omfatter områder som ikke er avsatt til 
masseuttak i kommuneplanen. 
 
Innledning 
Planarbeidet starter opp grunnet John Myrvang AS sitt ønske om å utvide eksisterende 
grustak og NorStone AS sitt ønske om å etablere grustak. Kommunen ønsker å få området 
regulert for å kunne sette krav til blant annet istandsetting og hensyn til bomiljø.  
 
Beskrivelse av saken 
Dagens situasjon 
Det er i dag grustak og friluftsområder i planområdet. Området brukes til orientering, 
turgåing og lek. Nordøst for området er det næring, industri og boliger. I sør og sørvest er 
det boligområder.  
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Utviklingsbehov og mulige planformål 
Det aktuelle formålet i planen er steinbrudd/massetak. Arealet i planområdet er 
tilstrekkelig til denne aktiviteten. I tillegg til at John Myrvang AS og NorStone AS ønsker å ta 
ut grus, er det et generelt ønske om å ta ut masser for å utvikle næring i kommunen og for å 
bidra til å møte etterspørselen i markedet.  
 
Forhåndshøring 
I etterkant av oppstartsmøtet ble det foretatt en begrensa forhåndshøring hos utvalgte 
offentlige myndigheter og interne parter i Ringerike kommune, se vedlagt høringsbrev 
vedlegg 2. Hensikten med forhåndshøringa var å avklare planavgrensing. Se «plantype og 
avgrensing». Det kom inn totalt 15 uttalelser. Disse følger vedlagt i sin helhet som utrykte 
vedlegg. Hovedtrekkene i uttalelsene er referert og kommentert i eget vedlegg (nr 3). 
Hovedsakelig omfatter uttalelsene frykt for tap av friluftsliv og naturverdier og forringelse 
av bomiljø, samt at deler av alternativ 1 ikke er avsatt til masseuttak i kommuneplanen. 
 
Gjeldende planverk 
Planområdet er avsatt til masseuttak i kommuneplanen, med medfølgende bestemmelse 
om at reguleringsplan må utarbeides før utvidelse eller etablering av masseuttak kan finne 
sted. Området er uregulert. 
 
Plantype og avgrensning 
Planen fremmes som en detaljregulering. John Myrvang AS og NorStone AS er forslagstiller.  
 
Oversiktskart på side 6 i planprogrammet viser foreslått planavgrensning. Planområdet er 
på 900 daa. I forhåndshøringa var to forslag til alternativer lagt fram. Alternativ 1 omfatta 
områder opp til Storetjern. Alternativ 2 omfatter i hovedsak områdene som er avsatt til 
masseuttak i kommuneplanen. Det er gått videre med alternativ 2 til oppstart. Begge 
alternativene foreslo en buffersone til næringsområdet i nordøst på 30 meter. Buffersona 
er økt til 50 meter i forslaget som legges fram til oppstart.  
 
Alternativ 1 omfatter området som er kartlagt og verdisatt som meget viktig ressurs på NGU 
sitt ressurskart. Kommuneplanen omfatter altså ikke hele området der det er registrert 
meget viktige ressurser. Dette vil bli tema i utredning om grus og pukk som startes opp i 
løpet av våren. Resultatene fra utredninga kan påvirke kommuneplanrevideringa slik at 
området som avsettes til masseuttak kan utvides. 
 
Eiendomsforhold og parter 
Det er hovedsakelig to grunneiere i planområdet, Erik Chr. Heen (gbnr. 271/8) og Sven Brun 
(gbnr. 92/2/2). I tillegg til nevnte eiendommer vil gbnr. 271/286 hvor John Myrvang AS er 
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hjemmelshaver, deler av Nymobakken, samt gbnr. 271/122 hvor Asbjørn Granheim er 
grunneier, inngå i planområdet.  
 
John Myrvang AS har avtale med grunneier Heen og NorStone AS har avtale med grunneier 
Brun. Forslagsstillerne har avtale med «sin» grunneier, og avtale seg imellom, som omtaler 
utviklingsformål og finansiering. Forslagsstillerne har sammen engasjert de to konsulentene 
fra Asplan Viak, Hjalmar Tenold og Tiffany Nygård.   
 
Det er diskutert å ta gbnr 271/137 nordvest for planområdet, hvor det er tilsvarende drift, 
med i planarbeidet men dette er ikke gått videre med.  
 
Planprogram for Hensmoen grusuttak 
Forslag til planprogram er utarbeidet av Hjalmar Tenold og Tiffany Nygård i Asplan Viak på 
vegne av John Myrvang AS og NorStone AS. Programmet omfatter beskrivelse av dagens 
situasjon, bakgrunn og mål for planarbeidet, planstatus, overordnede lover/ forskrifter/ 
retningslinjer, hvilke temaer som skal konsekvensutredes og redegjørelse for medvirkning i 
den videre planprosessen. De viktigste utredningstemaene er naturmiljø, landskap, 
forurensing, friluftsliv og samfunnsmessige konsekvenser. 
 
Forholdet til overordnede planer 
I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.07 er hele området, med unntak av små områder 
i utkanten av planområdet, avsatt til masseuttak med bestemmelse om at det skal 
utarbeides reguleringsplan med konsekvensutredning ved utvidelse av eksisterende eller 
etablering av nye uttak.  
 
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. 
 
Juridiske forhold 
Generelt om krav til planprogrammet 
I forskrift om konsekvensutredninger § 9 er det redegjort for innholdet i planprogram for 
overordnede planer. Forslag til planprogram for overordnete planer skal avklare rammer og 
premisser og klargjøre formålet med planarbeidet. Planprogrammet skal være tilpasset 
omfanget av og nivået på planarbeidet og de problemstillinger planarbeidet er ment å 
omfatte. Planprogrammet skal beskrive hvilke utbyggingsstrategier og alternativer som vil 
bli vurdert og antatte problemstillinger som vil bli belyst, herunder utredninger som anses 
nødvendige for å gi et godt beslutningsgrunnlag. 
 
Forslag til planprogram skal beskrive opplegg for informasjon og medvirkning, spesielt i 
forhold til grupper som antas å bli særlig berørt. 
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I tillegg til avklaring etter plan- og bygningsloven i form av en vedtatt reguleringsplan, må 
det også søkes om driftskonsesjon etter mineralloven. Denne søknaden kan ikke 
godkjennes før vedtatt reguleringsplan foreligger.  
Naturmangfoldloven 
De miljørettslige prinsippene §§ 8 – 12 i naturmangfoldloven, av 19.06.09, skal legges til 
grunn som retningslinjer ved alle enkeltvedtak, herunder vedtak av område – og 
detaljreguleringer. Det skal i saksdokumentene redegjøres for hvordan disse er fulgt opp. 
Det skal i saken fremgå hva slags kunnskap om naturmangfold beslutningen bunner i. Det er 
søker som har hovedansvaret for å fremskaffe kunnskapsgrunnlaget. Dersom 
kunnskapsgrunnlaget skulle vise seg å være mangelfullt, skal tiltaket vurderes i henhold til 
føre – var – prinsippet. Man skal i saken innta en økosystemtilnærming og samlet belastning 
av tiltak i området skal vurderes.  
 
Økonomiske forhold 
Planen utløser trolig ingen økonomiske belastninger for Ringerike kommune. 
 
Behov for informasjon og høringer 
Planprogrammet angir i kapittel 6.2 hvordan kravet om informasjon og medvirkning i 
planprosessen skal ivaretas. Dette innebærer blant annet at i tillegg til de ordinære 
høringsperiodene vil det tas kontakt med lag og foreninger som antas å bli særlig berørt 
under utarbeidelsen av planforslaget. Det skal også avholdes et åpent møte under høring og 
offentlig ettersyn av planforslaget.  
 
Alternative løsninger 
To alternative avgrensinger er vurdert. Se «plantype og avgrensing». 
 
Interessekonflikter 
Interessekonflikter skal belyses. I denne situasjonen er det i hovedsak tre potensielle 
konfliktområder der ulike interesser og behov må avveies.  
 

- Deler av området brukes i dag til friluftsliv. Det må tilrettelegges for tilsvarende bruk 
og opparbeides fasiliteter (stier, løyper) med tilsvarende kvalitet i nærheten av 
området.  

- Nært planområdet er det flere boliger. Drift av grusuttak medfører støy, støv og 
anleggstrafikk, noe som gir konsekvenser for bomiljøet i nærheten. Det må gjøres 
tiltak som reduserer disse konsekvensene.  

- I områdene rundt planområdet finnes flere virksomheter innenfor samme bransje. Ved 
etablering av ny virksomhet i denne bransjen må konsekvenser for markedet utredes.  
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Felles for disse tre interessekonfliktene er at behovet for ressursen må utredes for å sikre at 
de samfunnsmessige konsekvensene ved etablering av virksomheten sammenlagt er mer 
positive enn den negative konsekvensen kan bli for friluftsliv, bomiljø og næringsliv.  
 
Rådmannens vurdering 
Tiltaket 
Plantype og avgrensing 
Detaljregulering, som ble anbefalt på oppstartsmøtet, anbefales fortsatt for denne planen. 
Ved forhåndshøring var to alternative avgrensinger foreslått. Det er gått videre med det 
minste alternativet på bakgrunn av innkomne uttalelser. Det har vært en god prosess hvor 
innkomne uttalelser etter forhåndshøring er forsøkt hensyntatt.   

Forhold til gjeldende plan 
Området er avsatt til masseuttak i kommuneplanen, og det stilles krav til reguleringsplan 
ved utvidelse eller etablering av masseuttak. Tiltaket er altså i tråd med overordna plan og 
arealbruken er allerede avklart. 

Eksisterende grøntstruktur/ fjerning av eksisterende grøntstruktur 
Friluftsområder må bevares eller erstattes i størst mulig grad. Dagens bruk av områdene og 
andre områder med potensiale til å erstatte tapte områder må utredes.  

Samferdsel og teknisk infrastruktur 
Tiltaket vil medføre økt tungtransport langs Hensmoveien og Nymobakken. Det må utredes 
om dagens kryss Hensmoveien - E16 har nok kapasitet og om det må gjøres avbøtende tiltak 
med tanke på trafikksikkerhet for boligområdene på Vågård.  

Påvirkning av landskapsbildet 
Masseuttak kan ha stor fjern- og nærvirkning på landskapsbildet. Det er viktig å vurdere 
denne virkningen og gjøre avbøtende tiltak. Avbøtende tiltak kan være kontinuerlig 
istandsetting som styres gjennom reguleringsplan og driftsplan. 

Naturmangfold 
Temaet må utredes godt og i henhold til gjeldende lover og retningslinjer. Spesielt må §§ 8-
12 i naturmangfoldloven oppfylles. 

Samfunnsmessige konsekvenser 

Rådmannen ønsker ikke å gå inn på spørsmål om det er behov i markedet for dette tiltaket 
eller om hvilken konsekvens tiltaket får for etablerte arbeidsplasser i bransjen. Utvikling av 
en livskraftig næringsklynge i bransjen ses på som positivt.  
Bomiljø 
Det må fokuseres på bokvalitet for naboer og det må utføres tiltak som reduserer negative 
konsekvenser for bomiljø i nærområdet. Spesielt støy og støv fra drift og transport må 
minimaliseres.   
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Idrett og friluftsliv 

Områder og løyper/stier som er tilrettelagt i dag må erstattes. Det må tilrettelegges for 
tilsvarende bruk og opparbeides fasiliteter (stier, løyper) med tilsvarende kvalitet i 
nærheten av området. 
 
Forurensing 
Alle typer forurensing må utredes og tiltak som reduserer forurensinga må utføres. Spesielt 
må det fokuseres på støy, støv og forurensing til grunn og vassdrag. 
 
Vurdering av planprogrammet 
Kapittel 5 i planprogrammet omfatter temaer som skal utredes i arbeidet med planen. 
Rådmannen mener lista peker på de viktigste utredingstemaene.   
 
Opplegg for medvirkning i planprosessen følger plan- og bygningsloven. I tillegg vil det tas 
kontakt med lag og foreninger under utarbeidelsen av planforslaget, og det skal avholdes et 
åpent møte under høring og offentlig ettersyn av planforslaget. Framdriftsplanen som er 
presentert i planprogrammet er realistisk og for de fleste utredningstemaene er det satt av 
god tid på riktige årstider.  
 
Utredningstemaer beskrevet i planprogrammet legger et godt nok grunnlag for å kunne 
oppfylle de miljørettslige prinsippene §§ 8 – 12 i naturmangfoldloven. 
 
Samlet vurdering av tiltak og planprogram 
Rådmannen mener det er en fordel at dette grusuttaket omfattes av en reguleringsplan slik 
at konsekvenser for de ulike utredningstemaene kommer fram og at driftsplan og 
istandsettingsplan blir fastsatt. I løpet av planprosessen vil muligheten for medvirkning være 
god, og naboene kan være med på å sette krav til avbøtende tiltak slik at forringelse av 
bomiljø minimaliseres. I tillegg blir utviklinga av området med de konsekvenser det 
medfører mer forutsigbar for forslagsstiller, naboer og andre brukere av området. Områdets 
ressurser er allerede bevart gjennom kommuneplanen.  
 
Rådmannen mener også det er viktig å belyse at utviding av grusuttaket medfører tap av 
friluftsområder og kan forringe bomiljø i nærområdene. Avbøtende tiltak bør være ett av 
fokusområdene i det videre planarbeidet.   
 
På bakgrunn av dette anbefaler rådmannen oppstart av planarbeid med plan 379 Hensmoen 
grusuttak.  
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FORORD 
John Myrvang AS og NorStone AS har startet arbeidet med å utarbeide en felles 
reguleringsplan for sand og grus på Hensmoen. Planen fremmes som privat forslag til 
detaljregulering for eksisterende og fremtidig grusuttak avsatt i kommuneplanens arealdel. 
Formålet med planarbeidet er å sikre grusressursen, som er registrert som nasjonalt viktig i 
NGU’s grus- og pukkdatabase, legge til rette for et forutsigbart og langsiktig uttak samt å 
ivareta hensynet til miljø og samfunn. 

Tiltaket er av en slik størrelse at det utløser krav om konsekvensutredning. Dette innebærer 
at det skal utarbeides forslag til planprogram, som sendes på høring til offentlige 
myndigheter og berørte parter, samt legges ut til offentlig ettersyn. Samtidig kunngjøres 
varsel om oppstart av planarbeid. Hensikten med planprogrammet er å avklare premisser for 
planarbeidet og utredningstema som har betydning for tiltaket. 

I forkant av den formelle planprosessen med regulering av grusuttaket på Hen ble det etter 
avtale med Ringerike kommune utarbeidet en forstudie for videre uttak av grusressursen på 
Hen. Hensikten med forstudien var å vurdere mulige konsekvenser av en utvidet 
uttaksgrense i forhold til arealet som er avsatt i kommuneplanen. Forstudien ble 
sendt på høring til naboer, interesseorganisasjoner og offentlige myndigheter. I løpet av 
høringsperioden har det kommet inn 15 uttalelser. 
 
Uttalelsene er i hovedsak negative til en utvidet uttaksgrense, og begrunner dette blant annet 
med hensynet til friluftsliv, bebyggelse og nærmiljø, bekymring for økte støy-/støvplager samt 
at utvidelsesarealet ikke er avsatt til råstoffutvinning i kommuneplanen. Fylkesmannen 
fremhever at avklaringer om en slik arealdisponering bør håndteres i kommuneplanen. 
Tiltakshaver ønsker derfor å gå videre med et uttaksalternativ som i hovedsak samsvarer 
med areal avsatt til råstoffutvinning i kommuneplanen. 
 
Planprogrammet er utarbeidet av Asplan Viak AS i samråd med John Myrvang AS og 
NorStone AS. Grunneierne har også vært involvert i arbeidet.  

 

Sandvika, 26. februar 2013 

 

 

 
 
Hjalmar Tenold 
Oppdragsleder 

 
 
Tiffany Nygård 
Prosjektmedarbeider 
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1 OM PLANARBEIDET 

1.1 Bakgrunn og formål 
Bakgrunn for planarbeidet er ønsket om å sikre areal for fremtidige sand- og steinressurser 
satt av til nåværende og fremtidig område for råstoffutvinning i kommuneplanen for Ringerike 
kommune 2007-2019. Arealet sikres ved at det fremmes privat forslag til detaljregulering for 
eksisterende virksomhet og fremtidig masseuttak. Formålet er også å ivareta hensynet til 
miljø og samfunn jf. plan- og bygningslovens § 4-1. 
 
Heen Grustak ligger på Hensmoen, 6 km nord for Hønefoss. Området knytter seg til 
hovedvegsystemet via Hensmoveien og E16. Adkomst til uttaksområdet er fra Nymobakken. 
 

 
Figur 1: Planområdet ligger på østsiden av Begna ca. 6 km nord for Hønefoss. Tiltakets lokalisering er vist med 
sort sirkel 

Virksomheten ble etablert i 1935, og drives i dag av John Myrvang AS på gbnr. 271/8. 
Grustaket er et av de største på Østlandet, og har sin hovedleveranse til større 
betongprodusenter på Ringerike, Oppland og Oslo-regionen. Grustaket leverer tilslag til 
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betong- og asfaltproduksjon og har også spesialisert seg på rund natursingel og rund 
elvestein. Totalt leveres over 30 forskjellige varer fra Heen Grustak. Årlig uttaksmengde er 
200 000-250 000 tonn. 

Heen Grustak har i dag 16 årsverk, herav 7 egne ansatte sjåfører. I tillegg er det 3 
industribedrifter innenfor planområdet som til sammen sysselsetter 55 personer.  

 
Figur 2: oversikt over deler av dagens uttaksområde, sett fra øst mot vest. 

NorStone AS har inngått avtale om etablering av grustak med grunneier på tilgrensende 
eiendom gbnr. 92/2/2. NorStone AS er Norges største produsent av pukk- og grusprodukter 
og leverer tilslag til betong og asfalt, rørdekningspukk til offshore, samt andre 
spesialprodukter. NorStone AS produserer årlig over 8 millioner tonn pukk- og grusprodukter 
i en rekke ulike sorter og kvaliteter fra deres produksjonssteder. 

Landbruksdepartementet ga i juni 1978 konsesjon i henhold til konsesjonsloven for uttak av 
sand på del av gbnr. 92/2.  Arealet inngår i planområdet. Ringerike kommunestyre anbefalte i 
mars samme år Landbruksdepartementet om å gi konsesjonen.  

1.1  Krav om konsekvensutredning 
For reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det 
utarbeides planprogram som grunnlag for planarbeidet (Plan- og bygningslovens § 4-1). 
Reguleringsplanen skal inneholde en planbeskrivelse med konsekvensutredning av planens 
virkninger for miljø og samfunn. 

I Forskrift om konsekvensutredninger (§ 2 bokstav f og vedlegg 1) beskrives tiltak som alltid 
skal konsekvensutredes etter forskriften:  

”Uttak av malmer, mineraler, stein, grus, sand, leire eller andre masser dersom minst 200 
dekar samlet overflate blir berørt eller samlet uttak omfatter mer enn 2 millioner m3 masse”. 

Planforslaget faller inn under dette kriteriet ved at volumet av resterende uttaksområde er 
anslått til ca. 30 millioner faste m3. 

I henhold til forskrift om kvensutredninger § 8 skal planprogram forelegges Direktoratet for 
Mineralforvaltning til uttalelse før fastsetting. I tillegg er Direktoratet for Mineralforvaltning 
høringspart. Planprogram fastsettes av kommunen jf. forskrift om konsekvensutredninger § 
7. 
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2 PLANOMRÅDET OG TILTAKET 

2.1 Innhold og avgrensning 
Planområdet består i dag av grustak og industrivirksomhet knyttet til driften av grustaket, i 
tillegg til skogsområder. Nærhet til E16 gjør grusforekomsten gunstig lokalisert med hensyn 
til transport ut til forbrukerne. 

Asplan Viak vil stå for planarbeidet på vegne av John Myrvang AS hvor Erik Chr. Heen er 
grunneier (gbnr. 271/8) og for NorStone AS hvor Sven Brun er grunneier (gbnr.92/2/2). I 
tillegg til ovenfor nevnte eiendommer vil industriområde gbnr. 271/286 hvor John Myrvang 
AS er hjemmelshaver, deler av Nymobakken samt boligtomten gbnr. 271/122 som grenser til 
masseuttaket inngå i planområdet, se figur 3 nedenfor. 

 
Figur 3: Forslag til planområde er i hovedsak avsatt til nåværende og fremtidig masseuttak i kommuneplanens 
arealdel. 
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På bakgrunn av utarbeidet forstudie for videre uttak av grusressursen på Hen samt 
innkomne høringsuttalelser og dialog med Ringerike kommune, er det avklart at forslag til 
planområde som vist i figur 3 kan danne grunnlag for det videre planarbeidet. 

Avgrensningen inkluderer: 

1. Uttaksområdet tilsvarer arealer avsatt i kommuneplanen til nåværende og fremtidig 
masseuttak  

2. En mindre utvidelse i sør som er avsatt til LNF-område i kommuneplanen. 
3. En mindre utvidelse i nordøst mot industriområdet som er avsatt til LNF-område i 

kommuneplanen. 
4. Planen skal inkludere område for råstoffutvinning og industriformål på gbnr. 271/286 

 

 
Figur 4: Dagens situasjon og forslag til planområde med rød stiplet linje. Planområdet grenser til skogsområder. 
Nord for området ligger Hensmoen industriområde, øst for området E16 og sørøst for området ligger boligområde 
på Nymoen. Boligområde på Hen ligger vest for planområdet, mens boligområde på Vågård ligger nordøst for 
planområdet.  
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2.2 Tiltaket 
Det lages én felles reguleringsplan for areal vist i figur 3. Det tas sikte på at planområdet 
reguleres til følgende hovedformål: 

 Bebyggelse og anlegg: råstoffutvinning og industri  
 Samferdselsanlegg og infrastruktur: veg og adkomstforhold 
 Grønnstruktur  

 
Hovedinnhold i planen er regulering av område til råstoffutvinning samt å regulere 
eksisterende industriområde. Adkomst til området vil være fra Nymobakken som i dag. 

Uttaksdybde 
John Myrvang AS tar i dag ut sand nordover ned til ca kote 170, det vil si at det i dag er ca 
30 meters dybde i grustaket. For en maksimal utnyttelse av ressursen vil det vurderes 
muligheten for å øke uttaksdybden ned til kote 150 eller dypere. Gunnvannsspeilet skal 
beskyttes ved at det avsettes tilstrekkelig avstand mellom uttaksnivå og grunnvannsspeil. 
Uttaksdybden vil avklares nærmere i planarbeidet.  
 
Volum  
Planområdet er beregnet til å inneholde ca 45 millioner tonn. Forutsetningen er uttak ned til 
kote 150 innenfor det arealet som er avsatt til eksisterende og fremtidig uttaksområde for 
råstoffutvinning i kommuneplanen. 
 
Tidsperspektiv 
Dagens virksomhet på Hensmoen tar ut mellom 200 000 og 250 000 tonn pr år.  En ny aktør 
i tillegg vil trolig øke uttaksmengden med 100 000 tonn slik at totalt uttak vil ligge på ca. 350 
000 tonn pr år.  Med volumer som nevnt ovenfor vil driftsperioden strekke seg over mange år 
og uttaksmengden vil sannsynligvis øke ytterligere.  Gitt et gjennomsnittlig årlig samlet uttak 
på 500 000 tonn vil levetiden være 90 år. Levetiden er et anslag ut fra stipulert årlig uttak og 
vil derfor være usikker. 
 
Gjennomføring, istandsetting og etterbruk 
 
For å ivareta den naturlige skråningen og «platåkanten» mot Begna skal reguleringsplanen 
beskrive hvordan dette blir ivaretatt. 
 
Tre traséer for eksisterende kraftlinjer berører planområdet (se fig 4).  I reguleringsplanens 
beskrivelse skal det fremkomme hvordan sanduttaket kan gjennomføres uten at det vil gå på 
bekostning av strømtilførsel til abonnentene.  Arbeidet gjøres i samarbeid med 
energiselskapet. 
  
Den lange tidshorisonten tilsier at det er vanskelig å fastsette etterbruken etter at grustaket 
er ferdig tatt ut. Mulig etterbruk kan imidlertid, avhengig av kommunens behov, for eksempel 
være utbyggingsområder (næring/industri), deponiområde eller LNF/friluftsområde. 
Kommuneplanen er det rette verktøyet for å avklare etterbruken på grunn av den lange 
driftsperioden. 
 
Reguleringsplanen skal vise hvordan uttaksområdet skal settes i stand.  Det skal vurderes 
om og eventuelt hvordan etappevis istandsetting av uttaksområdet kan gjennomføres. For 
sand/grus er det viktig å ha tilgang til store områder for å kunne blande ulike kvaliteter til ulikt 
forbruk/produkt. 
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2.3 Geologi – ressursens kvalitet 
For å gi kommunene et bedre grunnlagsmateriale i arealplanleggingen og de beste 
forutsetningene ved avveininger mot andre verdier knyttet til arealbruken, har NGU startet et 
arbeid med å klassifisere forekomstene i Grus- og Pukkdatabasen som meget viktig, viktig, 
lite viktig eller ikke vurdert. Forekomster av nasjonal eller regional interesse har fått en 
spesiell koding og er klassifisert ut fra gitte kriterier som nevnt nedenfor.  

Forekomster av nasjonal interesse: 

 Forekomster med mulighet for betydelig eksport, også uåpnede.  
 Forekomster med mulighet for betydelige leveranser til et stort hjemmemarked.  
 Forekomster med mulighet for oppstart og drift innen et tidsperspektiv på minst 50 år. 

 
Forekomster av regional interesse: 

 Forekomster med mulighet for leveranser til en større region  
 Forekomster med mulighet for leveranse per båt  
 Forekomster hvor tilsvarende kvalitet eller volum ikke finnes i området.  
 Forekomster med spesielt god kvalitet til veg- og betongformål. 

 
Forekomsten på Hensmoen har en god bergarts- og mineralsammensetning. Sand og grus 
fra forekomsten er spesielt godt egnet til betongformål.  

Forekomsten på Hensmoen rangeres som nasjonalt viktig. 
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3 FORHOLDET TIL GJELDENDE 
KOMMUNEPLAN/REGULERINGSPLAN 

 

Innenfor foreslått planområde er gbnr. 271/8 avsatt til nåværende og fremtidig område for 
råstoffutvinning samt LNF-områder i gjeldende kommuneplan (vedtatt 30.08.07). 
Tilgrensende eiendom gbnr. 92/2/2 er avsatt til fremtidig område for råstoffutvinning og LNF-
områder. Gbnr. 271/286 er avsatt til industri, mens boligen på gbnr. 271/122 er vist som 
LNF-område. Planområdet grenser til LNF-områder og er uregulert. 

 
Figur 5: Utsnitt av kommuneplanen. 

 

Storetjern 

Hen 

Vågård 

Nymoen 

Eksisterende 
uttaksområde 

Fremtidig  
uttaksområde 
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4 OVERORDNETE LOVER, FORSKRIFTER OG 
RETNINGSLINJER FOR PLANARBEIDET 

I konsekvensutredningen skal det gjøres rede for forholdet til nasjonale miljømål, 
retningslinjer og bestemmelser og hvordan planforslaget har tatt hensyn til disse. 

4.1 Lover  
Plan- og bygningsloven skal bestemme uttaksvolum og ivareta hensynet til miljø og samfunn. 

Lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) sikrer blant annet Direktoratet 
for mineralforvaltning retten til å forlange driftskonsesjon (§ 43) med driftsplan og at 
direktoratet skal føre tilsyn med driften. For øvrig sikrer driftskonsesjonen økonomisk 
sikkerhet for opprydning og istandsetting samt bergteknisk kompetanse for driften. 

Forurensningsloven ivaretar utslipp til luft, jord og vann. 

Lov om kulturminner (kulturminneloven) skal ivareta hensynet til kulturminner jf. 
undersøkelsesplikten § 9. 

Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) skal sikre en helhetlig og 
samlet vurdering av tiltakets påvirkning på omgivelsene (§ 8-12). 

4.2 Forskrifter 
 Forskrift om konsekvensutredninger 
 Forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) 
 Forskrift til mineralloven omhandler driftskonsesjonen 
 Forurensningsforskriften, kapittel 30, sikrer miljøoppfølging i driftsperioden. 

4.3 Retningslinjer 
 T-1442/2012 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging 
 T-5/93 Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging 
 T-2/08 Rikspolitiske retningslinjer for barn og unges interesser i planleggingen 
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5 VIKTIGE HENSYN OG UTREDNINGSBEHOV 
Konsekvensutredningen skal vurdere konsekvenser av tiltaket som beskrevet i kapittel 2.2 
opp mot dagens situasjon. Temaene som skal konsekvensutredes omtales nedenfor. 

Det foreligger ingen alternative lokaliseringer til grusuttaket. 

5.1 Landskap 
Generelt 
Temaet landskap omhandler estetiske verdier i landskapet og menneskers visuelle 
opplevelse av omgivelsene, og hvordan de visuelle aspektene ved omgivelsene endres som 
følge av et tiltak. Temaet tar for seg hvordan tiltaket er tilpasset landskapet sett fra 
omgivelsene (nær- og fjernvirkning). 
 
Metode 
Arbeidet blir utført med bakgrunn i befaring, registreringer, kartmateriale, flyfoto og bilder, 
samt annet tilgjengelig bakgrunnsmateriale. Landskapet verdivurderes. Omfanget beskriver 
hvor store endringer tiltaket antas å medføre for landskapet i de berørte områdene. 
Omfanget er en kombinasjon av inngrep, synlighet/fjernvirkning og virkninger av foreslåtte 
avbøtende tiltak. Konsekvenser for landskapet vil være fordeler og ulemper tiltaket vil 
medføre i forhold til dagens situasjon ut fra å sammenholde verdi- og omfangsvurderingene.  
Det skal lages en 3D-modell av tiltaket. 
 
Aktuelle problemstillinger 
Nær- og fjernvirkning skal vurderes ved å undersøke hvordan tiltaket ser ut fra bestemte 
standpunkter fra 3D-modellen.  
 
Utredningsbehov 
Det må utarbeides en landskapsanalyse inklusiv 3D-modell som viser nær- og fjernvirkning i 
driftssituasjonen og ved avslutning av uttaksområdet. Utredningen skal beskrive eventuelle 
avbøtende tiltak som kan være istandsetting og sikring av skjermsoner/vegetasjonssoner. 
 

5.2 Nærmiljø og friluftsliv 
Generelt 
Analysen skal belyse tiltakets virkninger for beboerne i og brukerne av berørt område. Helse, 
trivsel, sosialt liv og mulighet for fysisk aktivitet er viktige aspekter. 
 
Metode 
Relevante forhold knyttet til friluftsliv og nærmiljøet skal dokumenteres ut fra foreliggende 
bakgrunnsinformasjon fra offentlige etater, lag, organisasjoner, ressurspersoner, grunneiere 
og naboer, samtaler med kommune samt befaring i området. Influensområdet for 
henholdsvis friluftsliv og nærmiljø skal identifiseres. 

Aktuelle problemstillinger 
Skogsområdet mellom Storetjern og dagens uttaksområde benyttes til friluftsformål og 
orientering. Det går flere skogsbilveger og stier i området som er godt egnet til turgåing. I 
området arrangeres jevnlig tur-orientering, karusell-løp og det tradisjonsrike Jonsokløpet. 
Området er også velegnet til presisjons-orientering. Lilletjern benyttes til bading.  
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Planområdet ligger i nærheten av flere boligområder (Hen, Nymoen, Vågård). Annen 
bebyggelse i nærheten av uttaksområde er Hensmoen industriområde som sysselsetter flere 
personer. 
 
Utredningsbehov 
Utredningen skal dokumentere områdets bruk og tiltakets konsekvenser for friluftsliv og 
nærmiljø.  Fossekallen IL og Ringerike O-lag kontaktes for å avklare bruken av området.  
 
Utredningstemaet må ses i sammenheng med kapittel 5.6 om forurensning (støy og støv). 
Avbøtende tiltak må vurderes.  

5.3 Naturmiljø 
Generelt 
Tema naturmiljø omhandler naturgrunnlaget, naturtyper og det biologiske mangfoldet knyttet 
til de enkelte naturtypene. Kartleggingen fokuserer på spesielt viktige lokaliteter for biologisk 
mangfold. 
 

Metode 
Kartleggingen skal gjennomføres basert på metodikk fra Direktoratet for naturforvaltning 
(DN) for kartlegging av vilt og biologisk mangfold (DN-håndbok 11-1996, 13-1999, 15-2001); 
se www.dirnat.no.  
 
Eventuelle viktige områder for biologisk mangfold og fauna beskrives, verdivurderes og 
vurderes opp mot foreslått arealbruk. Gjennomgang med kvalitetssikring av eksisterende 
dokumentasjon og nye registreringer i felt gjennomføres.  
 

Aktuelle problemstillinger 
Det er ikke registrert prioriterte naturtyper i kommunens kartdatabase, men Lilletjern er 
undersøkt og identifisert som en naturtypelokalitet; grytehullssjø med intakt lavlandsmyr. 
Lokaliteten er vurdert som lokalt viktig (C).  Lilletjern ligger utenfor planområdet. 
 
Utredningsbehov 
Det må gjennomføres en biologisk kartlegging av de deler av planområdet som fortsatt kan 
ha potensiale for funn av verdifullt naturmangfold. Det skal gjennomføres viltkartlegging. 
Eventuelle avbøtende tiltak skal vurderes. 
 

5.4 Naturressurser 
Generelt 
Grustaket drives på en ressurs som er viktig for den regionale bygg- og 
anleggsvirksomheten. Eksisterende grustak leverer tilslag til betong- og asfaltproduksjon og 
har også spesialisert seg på rund natursingel og rund elvestein. Totalt leveres over 30 
forskjellige varer fra Heen Grustak. 
 
Metode 
Det hentes informasjon fra NGU sin database og det benyttes resultater fra tidligere 
undersøkelser utført av John Myrvang AS / NorStone AS. 
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Aktuelle problemstillinger 
Videre grusuttak vil redusere størrelsen av det geologiske landskapsmangfoldet på 
Hensmoen, men dødislandskapet rundt grytehullssjøene Lilletjern og Storetjern, som er 
vurdert å ha nasjonal kvartærgeologisk verdi, ligger utenfor planområdet.  
 
Utredningsbehov 

- Ressursens egnethet som byggemateriale vurderes 
- Det regionale behovet for sand/grus som byggeråstoff beskrives 
- Ressursens kvalitet og størrelse beskrives 
- Ressursens varighet basert på årlig uttaksmengde beskrives. 
- Eventuelle kvartærgeologiske verdier beskrives 

5.5 Kulturminner og kulturmiljø 
Generelt 
Det er ikke registrert kulturminner i kommunens kartdatabase. Det skal foretas arkeologisk 
registrering i henhold til kulturminnelovens § 9.  Temaet omfatter automatisk fredete 
kulturminner og nyere tids kulturminner. 
 
Metode 
Det legges opp til at Buskerud fylkeskommune som er kulturminnemyndighet skal 
gjennomføre arkeologisk registrering av planområdet.  
 
Aktuelle problemstillinger 
Kjente kulturminner skal beskrives og kartfestes. Visuelle og estetiske forhold knyttet til 
kulturminner som landskapselementer, samt visuelle aspekter ved kulturlandskapet 
vektlegges under temaet landskapsbilde.   
 
Utredningsbehov 
Arkeologiske registreringer i forbindelse med tiltaket skal gjennomføres. Kulturminnelovens § 
9 (undersøkelsesplikt mm) må oppfylles i forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan.  
 

5.6 Forurensning  
Generelt 
Utredningstemaet skal belyse planforslagets virkning på omgivelsene med hensyn til støy og 
støv.  
 
Metode 
Registreringer, støyberegninger og beskrivelse av støybelastningene fra uttaksområdet 
vurderes opp mot retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012). 
Støyberegninger gjennomføres ut fra Nordisk Beregningsmetode for industristøy.  

Forurensningsforskriftens kapittel 30 legges til grunn for støv. 
 
Aktuelle problemstillinger 
Utvidelse av grustaket medfører lengre levetid for uttaksområdet og økt produksjonsvolum 
da det blir 2 virksomheter som skal drive parallelt. Dette vil medføre noe økt støy og støv 
over flere antall år som kan virke sjenerende for naboer.   
 

Side 102 av 173



PLANPROGRAM for grusuttak på Hensmoen 15 
 

John Myrvang AS / NorStone AS Asplan Viak AS 
 

Støv dannes som følge av uttak av sand/grus og intern transport til og fra anlegget og spres i 
nærmiljøet.  
 
Utredningsbehov 
Det er behov for å utføre støyberegninger for samlet aktivitet på området. Det skal utarbeides 
støykotekart. Beregningsresultatene vurderes opp mot retningslinjene i rundskriv T-
1442/2012. Tiltak mot støy skal vurderes og i nødvendig grad fastsettes i planen.  
 
Eventuelle tiltak mot støv skal beskrives. Det skal redegjøres for hvordan støvnedfall 
eventuelt kan være et problem for omgivelsene. 

5.7 Vanntema 
Generelt 
Hensmoen er en stor breelvavsetning bygd opp til marin grense og består av grove, lagdelte 
masser. Lilletjern og Storetjern ligger i dødisgroper som såkalte grytehullsjøer. 
Grunnvannsnivå i avsetningen vil normalt korrespondere med elva (Begna), dvs. ligge noe 
høyere enn elva med en gradient ut mot denne. Langs øvre del av avsetningen ligger Begna 
på ca. kote 147. 
 
Metode 
Det må gjennomføres registreringer med tilhørende analyser. 
 
Aktuelle problemstillinger 
Storetjern som ligger nord for uttaksområdet er drikkevannskilde for ca. 30 husstander. 
Lilletjern er identifisert som en naturtypelokalitet og benyttes til bading. Uttak ned til kote 150 
vil redusere den naturlige beskyttelsen av grunnvannsmagasinet under uttaksområdet. 
  
Utredningsbehov 
Det skal vurderes om masseuttaket vil gi noen konsekvenser for Storetjern og Lilletjern 
inklusive myrområdene rundt tjernene. Fremtidig uttaksnivå må avklares i forhold til 
grunnvannsnivå og eventuell påvirkning av grunnvannsressursen må identifiseres. Eventuell 
fare for forurensning beskrives i ROS-analysen. 

5.8 Transport og trafikk 
Generelt 
Nymobakken er adkomstveg til bebyggelsen omkring grustaket. All trafikk til og fra grustaket 
går via Nymobakken. Dagens uttak av sand har de siste år ligget på ca 250 000 tonn.  
Omtrent halvparten av uttaksmengden blir levert til bedrifter på Hensmoen (Unicon og 
Spenncon) og den resterende del blir fraktet med bil ut på E16 til forbrukerne.   
 
Metode 
Trafikkmengder beskrives for dagens situasjon og beregnes/vurderes for fremtidig situasjon.  
John Myrvang AS / NorStone AS sine aktiviteter samt eventuell ny fremtidig aktivitet innenfor 
planområdet sees i sammenheng med generell trafikk i området.   

Aktuelle problemstillinger 
Planforslaget vil medføre økt trafikk med tunge kjøretøy da det er to virksomheter som skal 
drive parallelt. Trafikkbildet vil også vare over flere år. Transport fra anlegget kan medføre 
ulemper for myke trafikanter. 
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Trafikksituasjonen etter at grusuttaket er avsluttet er det ikke grunnlag for å gi nærmere 
vurdering av nå.  
 
Utredningsbehov 
Omfanget av den samlede trafikkgenerering for dagens og fremtidig virksomhet skal 
beskrives og vurderes opp mot vegens standard. Det skal gjennomføres en vurdering av 
krysset E16 - Hensmoveien med tanke på den trafikkøkningen tiltaket medfører. 
Trafikksikkerhet og forholdet til trafikksikre skoleveger skal vurderes. 
 
Eventuelle avbøtende tiltak skal vurderes. 

5.9 Sysselsetting – samfunnsmessige konsekvenser 
Generelt 
Tiltaket er svært viktig for de nabobedrifter som på grunn av sanduttaket har etablert seg på 
Hensmoen. Disse bedriftene er Unicon (betongproduksjon – 16 ansatte inkludert 
transportarbeid), Spenncon (ferdigvareproduksjon -186 ansatte og 15 ansatte på 
transportarbeid) og asfaltproduksjon (Kolo Veidekke -17 ansatte og 6 ansatte på 
transportarbeid). Dette utgjør til sammen ca. 240 årsverk. I tillegg er service etablert i 
området på grunn av sandressursens nabobedrifter. 
 
Tiltaket vil gi økt sysselsetting da det etableres en ny aktør i området.  
 
Metode 
Bruke statistisk oversikt fra John Myrvang AS / NorStone AS supplert med kommunale (og 
eventuelle regionale data). 
 
Utredningsbehov 
Det gjøres en enkel vurdering av sysselsetting og bidrag i kommunaløkonomisk 
sammenheng.  

5.10 Sikkerhet og istandsetting 
ROS-analyser er et sentralt virkemiddel i arbeidet med å kartlegge risiko og sårbarhet. I 
henhold til Plan- og bygningslovens § 4-3 skal risiko- og sårbarhetsanalyser gjennomføres i 
forbindelse med utarbeidelse av planer for utbygging. Funn fra analysene skal integreres og 
følges opp i reguleringsplanen. ROS-analysen vil vedlegges planforslaget. 

Reguleringsplanen skal vise hvordan uttaksområdet skal settes i stand.  Det skal vurderes 
om og hvordan etappevis istandsetting av uttaksområdet kan gjennomføres. 
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6 PLANPROSESS 
Tabellen viser forslag til framdriftsplan for planprogram og reguleringsplan med 
konsekvensutredning. 

6.1 Fremdrift 

 

 2013    2014    2015 

FASER 1. 

kvartal 

2. 

kvartal 

3. 

kvartal 

4. 

kvartal 

1. 

kvartal 

2. 

kvartal 

3. 

Kvartal 

4. 

kvartal 

1. 

kvartal 

 Planprogram          

Kunngjøring x         

Høring/off. ettersyn  x        

Bearbeiding av merknader, justering av planprogram  x x       

Oversendelse endelig planprogram   x       

Fastsetting av planprogram (Ringerike kommune)   x       

Temautredninger          

Landskap    x x     

Nærmiljø og friluftsliv    x x     

Naturmiljø   x x x     

Kulturmiljø og kulturminner    x x x     

Naturressurser    x x     

Forurensing (støy, støv)    x x     

Vanntema   x x x     

Transport og trafikk     x x     

Samfunnsmessige konsekvenser -sysselsetting    x x     

Sikkerhet / istandsetting    x x     

          

Reguleringsplan med konsekvensutredning          

Planutkast (kart og bestemmelser)    x x x    

Utarbeiding planforslag med KU      x    

Kommunal behandling       x   

Høring/off. ettersyn       x   

Eventuell revisjon av planforslag        x  

Vedtak av reguleringsplan m/KU        x x 
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Til fremdriftsplanen bemerkes: 

- I henhold til forskrift om ”Konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven” § 8, 
Forelegging av planprogram, siste ledd, skal planprogram, forelegges Direktoratet for 
mineralforvaltning til uttalelse før fastsetting. 

- Temautredninger og planutkast kan påbegynnes parallelt med sluttbehandlingen av 
planprogrammet. Planskissen utgjør grunnlag for arbeidet med 
konsekvensvurderingene. 

- Offentlig ettersyn av reguleringsplan med konsekvensutredning kunngjøres. 
Kommunen sender planforslaget til aktuelle myndigheter og interesseorganisasjoner 
for uttalelse samt legger det ut til offentlig ettersyn.  Høringsfristen skal være minst 6 
uker. 

- Tiltakshaver bistår med eventuelle supplerende undersøkelser og revisjon av planen 
etter høring. 

6.2 Informasjon og medvirkning 
Plan- og bygningslovens § 4-1 og § 5-1 (barn og unge) setter krav til medvirkning i 
planprosessen.  Også i henhold til ”Forskrift om konsekvensutredninger” (§ 6) skal 
planprogrammet inneholde en beskrivelse av opplegg for offentlig informasjon og 
medvirkning, spesielt i forhold til grupper som antas å bli særlig berørt. Grunneiere og naboer 
i nærområdet til uttaksområdet antas å være de sterkest berørte gruppene.  

Det vil tas kontakt med lag og foreninger under utarbeidelsen av planforslaget. Det skal 
avholdes et åpent møte under høring og offentlig ettersyn av planforslaget.  

Planarbeidet legges til rette for elektronisk presentasjon.  
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Oversikt over innkomne uttalelser 

Offentlige instanser 

1. Direktoratet for mineralforvaltning 14.12.2012 

2. Buskerud fylkeskommune, kulturminner 10.12.2012 

3. Fylkesmannen i Buskerud 10.12.2012 

4. Statens Vegvesen 28.12.2012 

5. Astrid Ehrlinger, miljøvernrådgiver Ringerike kommune 07.12.12 

 

 

Organisasjoner og næringsliv 

6. Fossekallen IL og Ringerike O-lag 13.12.2012 

7. Hen Vel 12.12.2012 

8. Vågård Vel 08.12.2012 

9. Norges Miljøvernforbund 23.01.2013 

 

Private 

10. Asbjørn Granheim 11.12.12 

11. Beboere på Hen 14.12.12 

12. Berit og Jan Engebret Heen 10.12.12 

13. Beboere på Nymoen 24.11.12 

14. Roy Arild Heen 29.11.12 

15. Statens Vegvesen 21.01.13 
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1. Direktoratet for mineralforvaltning 

dato 14.12.12: 

I brev om forhåndshøring er det blant annet referert til forskrift om konsekvensutredning. I 

samme forskrift § 8 går det fram at planprogrammet skal forelegges Bergvesenet (nå 

Direktoratet for mineralforvaltning) før sluttbehandling og vedtak av planprogrammet. Vi ber 

om at dette blir tatt med i fremdriftsplanen for beskrivelsen av planprosessen. 

 

Forslagsstillers kommentar: 

Tas til etterretning. 

 

Rådmannens kommentar: 

Uttalelsen er tilstrekkelig kommentert. 

 

2. Buskerud fylkeskommune  

dato 10.12.12: 

Vi har ikke opplysninger i våre arkiver om automatisk fredede kulturminner innenfor 

planområdet. Vi må derfor foreta registreringer før vi kan uttale oss til planen. Det er en 

fordel at registrering av automatisk fredete kulturminner foretas på varselstadiet for å unngå 

konflikter senere i planprosessen. Slike registreringer må foretas på bar og frostfri mark. 

Utgifter til slik granskning må dekkes av tiltakshaver jfr. lovens § 10. Utviklingsavdelingen 

ber om tilbakemelding og skriftlig aksept på vårt budsjett dersom befaring ønskes på 

varselstadiet. Dersom man velger å utsette registreringen til planen er ute til offentlig ettersyn, 

kan dette forsinke saksgangen fram mot endelig kommunalt vedtak. Vi ber om at navn og 

adresse på mottaker for faktura sendes til postmottak@bfk.no. 

 

Forslagsstillers kommentar: 

Undersøkelsesplikten i henhold til Kulturminneloven vil bli oppfylt. I hht til avtale mellom 

tiltakshaverne skal kostnader i fmb undersøkelser på gnr/bnr 92/2 sendes: NorStone, Postboks 

425 Alnabru, 0614 Oslo refr 99960660. Kostnader knyttet til undersøkelser på gnr/bnr 271/8 

dekkes av Myrvang/Heen med fakturaadresse John Myrvang AS, PB 1085, Flattum, 3503 

Hønefoss. 

Asplan Viak AS følger opp tema ved å legge inn bestilling av undersøkelsene hos Buskerud 

fylkeskommune ved kulturminneavdelingen. 

 

Rådmannens kommentar: 

Uttalelsen er tilstrekkelig kommentert. 
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3. Fylkesmannen i Buskerud 

dato 10.12.12: 

Miljømessige forhold 

Fylkesmannen viser til relevante overordnede miljøpolitiske føringer som må synliggjøres og 

legges til grunn for planarbeidet, og minner om at Miljøvernavdelingen vil kunne fremme 

innsigelse dersom de anser at viktige miljøfaglige tema ikke er tilstrekkelig utredet eller at 

planforslaget er i strid med nasjonal miljøpolitikk. 

 

Vassdrag og rekreasjon 

Fylkesmannen ber om at vassdragsinteressene i influensområdet blir vektlagt ved valg av 

alternativ og videre planutforming. Inngrep i nærområdene til tjernene vil redusere landskaps- 

og rekreasjonsverdien. 

 

Naturmiljø 

Det må som en del av planarbeidet redegjøres for hvordan prinsippene for offentlig 

beslutningstaking i §§ 8-12 i naturmangfoldloven er vurdert og fulgt opp. Fylkesmannen 

minner om at også geologiske verdier omfattes av naturmangfoldloven og at planarbeidet må 

synliggjøre og ivareta viktige kvartærgeologiske verdier. 

 

Landskap 

Fylkesmannen ber om at det blir lagt stor vekt på å begrense uheldige landskapsvirkninger 

ved avgrensning og utforming av grusuttak samt innregulering av skjermsoner. Det må også 

legges vekt på å sikre en etappevis og god istandsetting. 

 

Nærmiljø og støy 

Drift av masseuttak medfører ulemper for omgivelsene i form av støy- og støvutslipp, samt 

ulemper fra transport med tunge kjøretøyer. Disse forholdene reguleres i hovedsak av 

forurensingsregelverket, jf. Forskrift om begrensing av forurensinger. Fylkesmannen viser 

spesielt til § 30-2 i forskriften som omhandler virksomheter som må ha særskilt 

utslippstillatelse fra Fylkesmannen. Det forutsettes derfor at det blir gjennomført en nærmere 

vurdering av utslippsforholdene, og om det er nødvendig å søke om utslippstillatelse. 

Fylkesmannen viser også til at støyhensyn for eksisterende støyømfintlig bebyggelse må 

ivaretas i tråd med Miljøverndepartementets oppdaterte retningslinje for støy i 

arealplanlegging T-1442/2012 som gjelder fra 2. juli 2012. Retningslinjen omhandler også 

støyforhold i rekreasjonsområder. Støyfaglige utredninger må følge saken ved offentlig 

ettersyn og eventuelle nødvendige støytiltak må innarbeides i planen. Transport fra anlegget 

kan også føre til ulemper for andre trafikanter, særlig med tanke på gående og syklende langs 

denne vegen. Dette bør vurderes nærmere, særlig med tanke på trafikksikkerhet for barn i 

området. 

 

Konklusjon alternativer 

Fylkesmannen anser at utvidelser av masseuttak primært bør vurderes gjennom arbeidet med 

kommuneplanen. Dette vil sikre overordnete og helhetlige vurderinger av arealutviklingen i 

området. Alternative uttaksområder vil også i større grad kunne synliggjøres på 
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kommuneplannivå. Fylkesmannen viser til at begge alternativene for avgrensning av 

reguleringsplanen vil gi muligheter for masseuttak i svært lang tid fremover, omtrent 100 år. 

Fylkesmannen kan ikke se at det er synliggjort et behov for å sikre større arealer enn det som 

allerede er avklart i kommuneplanen. Dette tilsier en avgrensning av reguleringsplanområdet i 

tråd med alternativ 2.  

 

Fylkesmannen viser også til at en avgrensning i tråd med alternativ 1 vil være uheldig ut fra 

nasjonale føringer for vassdragsområder og hensynet til geologiske interesser, landskap og 

nærrekreasjon. Miljøvernavdelingen gjør oppmerksom på at et forslag til reguleringsplan i 

tråd med alternativ 1 vil kunne bli møtt med innsigelse. 

 

Juridiske forhold 

Kommunen ber om en tilbakemelding på valg av plantype og foreslår områderegulering for 

alternativ 1 og detaljregulering for alternativ 2. Fylkesmannen mener at kommunens forslag 

til valg av plantype er hensiktsmessige sett i lys av omfanget av reguleringsområdene i 

alternativ 1 og 2. Kommunen må gjøre en nærmere vurdering av hvilket alternativ som er 

ønskelig i denne aktuelle saken. 

 

Landbruks- og næringsmessige forhold 

Fylkesmannen kan ikke se at planforslaget kommer i vesentlig konflikt med 

landbruksinteresser av nasjonal eller regional karakter. 

 

Forslagsstillers kommentar: 

På bakgrunn av overnevnte kommentarer vil tiltakshaver gå videre med alternativ 2 i 

planprogrammet. Ytterligere utvidelser utover alternativ 2 ønsker tiltakshaver at blir behandlet 

ved en senere kommuneplanrevisjon. 

Alternativ 2 innebærer en reduksjon av buffersonen mellom uttaksområdet og 

industriområdet fra 80 til 50 meter samt at en mindre del av LNF-areal i sør inkluderes. 

Øvrige merknader tas til etterretning. 

 

Rådmannens kommentar: 

Uttalelsen er tilstrekkelig kommentert. 
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4. Statens Vegvesen, myndighet 

 dato 28.12.12: 

For Vegvesenet er det viktig at nye byggeområder er vurdert i en større sammenheng med 

hensyn på samordnet areal- og transportplanlegging. Grunnlag bør være godkjent 

kommune(del)plan. Regulering medfører vanligvis økt trafikkbelastning i kryss og avkjørsler. 

Forholdet til trafikksikre skoleveger bør avklares. Hensynet til gode løsninger for 

kollektivtrafikk og universell utforming må ivaretas. I den grad planarbeidet medfører 

nødvendige endringer av veg- og trafikkforhold på riks- eller fylkesveger må dette tas vare på 

i planarbeidet. Slike endringer må påregnes forlangt gjennomført før området kan tas i bruk. 

Vegvesenet ber om at disse forholdene dokumenteres og tas hensyn til i det videre 

planarbeidet, og ber om det legges særlig vekt på å dokumentere at krysset Hensmoveien - 

E16 tilfredsstiller krav i vegnormalene med tanke på økningen i antall tunge kjøretøy som 

skal ut på europaveien. Det må vurderes om det er behov for utbedring av dagens kryss med 

trafikktall fremskrevet minst 20 år. Støyhensyn for eksisterende støyømfintlig bebyggelse må 

ivaretas i tråd med Miljøverndepartementets retningslinje for støy i arealplanlegging T-

1442/2012 som gjelder fra 2.7.2012. 

 

Forslagsstillers kommentar: 

Tiltakshaver ønsker å gå videre med alternativ 2 som i hovedsak er i henhold til gjeldende 

kommuneplan. Som en del av det videre planarbeidet skal det gjennomføres en vurdering av 

krysset E16 - Hensmoveien med tanke på den trafikkøkningen tiltaket medfører. 

 

Rådmannens kommentar: 

Uttalelsen er tilstrekkelig kommentert. 

 

5. Astrid Ehrlinger, miljøvernrådgiver Ringerike kommune 

dato 07.12.12: 

Det er for tiden flere planer under arbeid som omfatter omdisponering av bynære og velbrukte 

friluftsområder i Ringerike kommune. Ved gjennomføring av alle disse planene vil Ringerike 

miste stort sett alle større og tilrettelagte bynære friluftsområder. Det er svært viktig å 

tydeliggjøre konsekvensen av dette med hensyn til friluftsliv og Ringerike som attraktiv 

bostedskommune. Furumoene er en ganske karakteristisk naturtype for Ringerike. Det er 

viktig å belyse planene både med hensyn til forandring av landskapspreget i det store bildet og 

med hensyn til naturmangfoldloven, især § 10 om samlet belastning. 

 

Forslagsstillers kommentar: 

Deler av Hensmoen er avsatt til råstoffutvinning i kommuneplanens arealdel. 

 

Rådmannens kommentar: 

Uttalelsen er tilstrekkelig kommentert. 
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6. Fossekallen IL og Ringerike O-lag 

dato 13.12.12: 

Hensmoen er en av flere grusmoer på Ringerike som er særlig attraktive til friluftsliv og 

idrett. Bruken av alle disse moene er stor og er en viktig ressurs for Ringerike - ikke minst i 

folkehelsesammenheng. Det er foreslått og dels vedtatt store utbyggingstiltak på alle disse 

moene; Eggemoen, Kilemoen, Hvervenkastet- og Hensmoen. Viktige områder for friluftsliv 

og idrett vil gå tapt og verdien av restområdene redusert. Hensmoen er et svært mye brukt 

område til orientering. Fossekallen har kart over området, som nylig er revidert, og området er 

et kjerneområde for orientering i Fossekallen. Her arrangeres jevnlig tur-orientering, trening, 

karusell-løp og det tradisjonsrike Jonsokløpet. Området er også særdeles velegna til 

presisjons-orientering - orienteringsidrettens tilbud til mennesker med funksjonsnedsettelser. 

Gode stier og veier uten stein og hull, gjør skogsområdet godt tilgjengelig med rullestol. I år 

arrangerte Fossekallen Norgesmesterskap i presisjonsorientering i området. Vi ber om at bruk 

av området til friluftsliv og idrett blir registrert og vektlagt i det videre planarbeidet. Det bør 

legges vekt på etablering av buffersoner og ferdselsmuligheter. Krav om tilbakeføring av 

området til LNFR-område etter uttak bør utredes. Vi forstår det slik at det er aktuelt med uttak 

fra to ulike steder, og ber om at mulige økte ulemper ved det vurderes nøye. 

 

Etter vårt syn bør det absolutt ikke åpnes for grusuttak ut over det store området som 

allerede er avsatt til dette i Kommuneplanen. Området rundt Vesletjern og Stortjern er unikt i 

forhold til vår bruk. 

 

Forslagsstillers kommentar: 

Tiltakshaver ønsker å gå videre med alternativ 2. I løpet av planarbeidet vil Asplan Viak AS 

ta kontakt med Fossekallen IL og Ringerike O-lag for å registrere aktiviteten i området. 

 

Rådmannens kommentar: 

Rådmannen informerer om at bruk av friluftsområdene på Hensmoen kartlegges i egen 

utredning (Bynære friluftsområder i Hønefoss – kartlegging og verdisetting), oppstart HMA 

18. februar. For øvrig er uttalelsen tilstrekkelig kommentert. 

 

 

7. Uttalelse fra Hen Vel 

dato 12.12.12: 

Av hensyn til bebyggelsen, friluftsområdene og kraftig forringelse av verdien på 

boligeiendom, samt støy- støv og tap av områdene som i dag brukes flittig til turområde, ber 

beboerne på Hen og Nymoen om at kommunen viser ansvar og ivaretar innbyggernes 

interesser. Ved å tillate masseuttak så nære husene vil det medføre kraftig forringelse av verdi 

på eiendommene og at omgivelsene rundt husene vil bli vesentlig forringet. Når det gjelder 

Lilletjern og Storetjern forventes at det blir grundig undersøkt om dette er kulturminner og 

faren for at dette blir ødelagt. Hen Vel formaner sterkt at dette området i alternativ 1 forblir 

urørt. Behovet for å sikre fremtidige naturressurser respekteres, men Hen Vel ber om at det 

blir tatt hensyn til alle berørte parter i saken.  
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Forslagsstillers kommentar: 

Planarbeidet skal dokumentere at driften av masseuttaket kan gjennomføres innenfor 

gjeldende lover og forskrifter (for eksempel støy, støv). Tiltakshaver vil gå videre med 

alternativ 2, og berører således ikke Storetjern og Lilletjern. 

 

Rådmannens kommentar: 

Uttalelsen er tilstrekkelig kommentert. 

 

 

8. Uttalelse fra Vågård Vel 

dato 08.12.12: 

Det er ikke sendt ut melding til beboerne på Vågård til tross for at planen viser at et eventuelt 

grustak vil grense bare noen hundre meter fra byggefeltet i Sørflatveien, og ca. 150 meter fra 

innkjørselen til bygda. 

 

Innkjørsel til Vågård fra E16 er i dag via Bertel O Steens bilforretning og over brua som 

krysser E16. Dette er i dag en meget trafikkert vei, og siden et eventuelt nytt grustak 

(NorStone) på Bruns eiendom vil anlegges ca. 150 meter fra brua sier det seg selv at dette vil 

bli den nye ferdsel til dette grustaket. Dette både på grunn av tilgjengelighet og standard på 

veien. Det bemerkes at veien allerede i dag er godt trafikkert av biler fra Myrvangs Grustak. 

Ved salg av boliger i vårt område er det nærhet til byen og flotte friluftsområder som er 

argumenter fra selgers side. Et stort grustak som nabo vil forringe verdien på boligene 

betraktelig. 

 

Friluftsområdet er flittig brukt av mange - ikke bare bygdas folk men også folk fra 

nærområdene. Det er et utall av turstier, både merkede og umerkede. Fossekallen IL og 

Ringerike O-lag kan nevnes som noen av de som flittig benytter seg av området. De har sågar 

lagt til rette for at rullestolbrukere kan komme seg fram i skogen. For å nevne andre er det 

nulløp og Ringeriksmaraton i skogsområdet. Bedriftene på Hensmoen benytter også områdets 

trimløyper. Det er derfor stor skepsis til to fremtidige drivere på Hensmoen. Begrensinger for 

hvor man kan bevege seg på Hensmoen vil etterhvert bli merkbart. Dette ser en allerede i dag 

da utvidelsen av Myrvang Grustak har akselerert og har nådd kanten mot Hen og Begna 

(vest). Samtidig som uttak av grus akselererer og det etableres industri, vil det skje en rask 

forringelse av friluftsområdet. Dette ser vi allerede er skjedd på blant annet Eggemoen, 

Kilemoen og Hvervenmoen. 

 

Ved etablering av ekstra uttaksområde ved siden av det eksisterende frykter vi ytterligere støy 

fra anleggsmaskiner etc. Huseiere som er nærmest pr i dag kan ofte høre virksomheten i 

grustaket. En spør seg også om det er utredet hva støvplager kan bety for oss beboere. Vågård 

Vel går derfor imot et eventuelt nytt grustak nær bebyggelsen i Sørflatveien. Ser en dette 

prosjektet fra miljøvernside er det betimelig å spørre om dette i det hele tatt er tatt hensyn til. 

Er Hensmoen en dokumentasjon på hvordan landet ble formet under og etter istiden? Skal all 

dokumentasjon forringes med tanke på våre etterkommere? Området rundt Vesletjern og 

Stortjern er unikt som friluftsområde for oss som bor i nærheten. Vågård Vel ber innstendig 
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om at Ringerike kommune uansett går imot alternativ 1 i søknaden til ny reguleringsplan. 

Området som allerede ligger inne i kommuneplanen er meget stort og det bør settes et tak på 

årlig uttak slik at dette ikke akselererer uten kontroll. Videre må det stilles krav til at 

områdene etter endt uttak av grus rehabiliteres og beplantes. 

 

Om en ser på samfunnsnytten av disse enorme grusuttakene gir det oss i Ringerike kommune 

svært lite tilbake i form av arbeidsplasser i forhold til naturforringelsen. Vågård Vel er kjent 

med at det også er satt av grusressurser innerst på Eggemoen. Kanskje burde disse planer vært 

fremskyndet, eventuelt for å (holde igjen) på uttakene på Hensmoen. 

 

Forslagsstillers kommentar: 

Tiltakshaver vil gå videre med alternativ 2, og berører således ikke områdene rundt Storetjern 

og Lilletjern, og gjenstående arealer på Hensmoen vil fortsatt muliggjøre et rikt omfang av 

friluftslivsaktiviteter. 

 

Planarbeidet skal dokumentere at driften av masseuttaket kan gjennomføres innenfor 

gjeldende lover og forskrifter (for eksempel støy, støv). Det skal gjennomføres en 

trafikkutredning som en del av planarbeidet som blant annet omhandler trafikksikkerhet og 

kapasitet i Nymobakken. Aktiviteten på Hensmoen ved grusuttakene vil utgjøre ca. 60 

årsverk. I tillegg er bedrifter som Unicon, Østlandske Spennbetong, transportvirksomhet og 

service etablert i området på grunn av sandressursen. 

 

Rådmannens kommentar: 

Uttalelsen er tilstrekkelig kommentert. 

 

 

9. Norges Miljøvernforbund (NMF) 

dato 23.01.13: 

Norges Miljøvernforbund søkte om utsatt frist fra 14. desember 2012 til å gi høringsuttalelse. 

Ringerike kommune satte ny frist til 7. januar 2013. Merknaden er datert 23. januar 2013 men 

er sendt fra NMF 5. februar 2013 og registrert inn hos Ringerike kommune 6. februar 2012. 

 

NMF mener primært at området bør vernes for ytterligere masseuttak. Alternativ 1 er 

«fullstendig uakseptabel». Det uttales at området med Storetjern og Lilletjern vil bli ødelagt. 

Lilletjern er grytehullsjø dannet av dødisgrop med intakt myrområde. Alternativet vil og gi 

store skader for lokalbefolkningen i form av tapte friluftsområder og støy vil ødelegge for 

livskvaliteten. 

 

Alternativ 2 er et for omfattende inngrep. Det påpekes at NINA har vurdert avsetningen på 

Hensmoen til å ha høg verdi for Østlandet. For å kunne akseptere at deler av alt 2 benyttes til 

masseuttak må det være et ufravikelig krav om revegetering. Arealet til uttaksområdet bør 

halveres ved at masseuttaket trekkes lenger bort fra boligområdene. Buffersone mot 

industrifeltet må ikke tillates redusert i bredde. 
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Forslagsstillers kommentar: 

Merknadens kommentarer til alt 1 kommenteres ikke siden alternativet forlates av 

tiltakshavere i den kommende plansak.  

 

I all hovedsak er alternativ 2 avsatt til område for råstoffutvinning i gjeldende kommuneplan. 

Rapporten fra NINA som det refereres til sier NMF at Hensmoen har høy verdi for Østlandet, 

men ikke hva slags verdi (trolig menes kvartærgeologisk verdi). Tiltakshaverne mener også at 

Hensmoen har høy verdi for Østlandet – å forsyne bygge- og anleggssektoren og samfunnet 

med byggeråstoff. 

 

Rådmannens kommentar: 

Uttalelsen er tilstrekkelig kommentert. 

 

 

10.  Asbjørn Granheim, eier gbnr 271/122 

dato 11.12.12: 

Granheim mener at avstanden fra eiendomsgrensen til grusuttaket bør være meget stor slik at 

eiendommen ikke blir omringet av grustak både i vest og nord. Dersom grusuttaket til 

NorStone AS blir fraktet ut på eksisterende utkjørsel hos John Myrvang AS, vil dette medføre 

økt støy og trafikk, og verdiforringelse av eiendommen. 

 

Forslagsstillers kommentar: 

Det foreslås at avstanden til eiendomsgrensen er lik avstanden til industriområdet, dvs. 50 

meters buffersone. 

 

Rådmannens kommentar: 

Uttalelsen er tilstrekkelig kommentert. 

 

 

11.  Beboere på Hen  

dato 14.12.12: 

Ifølge Direktoratet for Naturforvaltning har kommunen et spesielt ansvar for å ivareta 

mulighetene til friluftsliv lokalt. Det planlagte masseuttaket er derfor i strid med det statlige 

prinsippet om at kommunen skal ivareta allemannsretten til befolkningen. Dersom kommunen 

godkjenner Myrvang/NorStone sine planer, mister vi allemannsretten til skogen vår, og 

hverken våre barn, barnebarn eller oss voksne har lenger et nærmiljø hvor vi kan utøve 

friluftsliv. 

 

I det aktuelle området som er tiltenkt som masseuttak er det stier som blir flittig brukt av både 

mennesker som bruker området til rekreasjon, men også tråkk etter elg, rådyr og hare. 

Vesletjern blir brukt til bading av både liten og stor og stupetårn er satt opp. Skogen er rik på 

sopp og bær, og er et yndet område for alle som bor i nærmiljøet. Uttak av sand og grus har 

foregått på Hen og Nymoen i snart 80 år. De stadige utvidelsene av pukkverkene på Ringerike 
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er ikke forenelig med innbyggernes verdisyn som setter naturen i høysetet. Det planlagte 

masseuttaket til Myrvang i nevnte område vil danne et krater som vil bli synbart helt fra 

Åsbygda.  

 

Pukkverk er det verste man kan ha til nabo, og bør ikke ligge i områder der mennesker bor. 

Dersom Norge stiller de samme kravene som andre land i Europa når det gjelder drift av 

grustak, vil vi unngå de store miljøutfordringene som denne bransjen representerer, og sikre at 

de kommende generasjoner også har glede av den vakre naturen på Ringerike. Ifølge 

forstudien som er utarbeidet av Asplan Viak vil boligområdet på Hen bli mindre attraktivt på 

grunn av økte miljøulemper som støy og støv. Dersom kommunen godkjenner Myrvangs 

ekstreme planer går vi ut fra at Ringerike kommune erstatter verdiforringelsen av våre 

boliger? Istedet for videre utvidelse av pukkverket, oppfordrer vi kommunen på det sterkeste 

til å utarbeide en plan som stopper ytterligere ødeleggelser av naturen på Hensmoen, og følger 

opp denne planen om avslutning av driftsperioden for Myrvang i dette verdifulle området. 

 

Vern av naturminne 

Skogen på Hensmoen hvor det er planlagt et enormt grustak er et naturområde som er formet 

etter siste istid. Storetjern og Vesletjern er såkalte grytehullssjøer og ligger svært utsatt til 

dersom Myrvang får godkjent sine planer. Områder som dette på Hensmoen er gitt nasjonal 

verdi i en evaluering av det landsomfattende registreringsmaterialet Kvartærgeologiske 

verneverdige områder i Norge (Lars Erikstad). lstedet for å ødelegge dette sjeldne 

naturminnet bør Ringerike kommune sørge for at Storetjern og Vesletjern ivaretas for 

ettertiden ved å si nei til ytterligere utvidelse av grustaket til John Myrvang AS. 

 

Østre Hen Vannverk (ØHV) 

ØHV har Storetjern som drikkevannskilde og har hatt denne bruksretten i over 60 år. Et 

enormt masseuttak er ikke forenelig med driften av vannverket. Terrengendringene kan 

medføre store konsekvenser for drikkevannet, og dersom Myrvang graver dypt nok kan det 

dannes giftstoffer som for eksempel sulfider. Ifølge forstudien til Asplan Viak kan et 

masseuttak påvirke vannstanden i både Storetjern og Vesletjern. Sistnevnte tjern er til 

orientering den eneste reservevannskilden ØHV har per i dag. 

 

Forslagsstillers kommentar: 

Foreslått uttaksområde vil ikke frata mulighetene for lokalt friluftsliv og fri ferdsel i utmark. 

Tiltakshaver vil gå videre med alternativ 2, og berører således ikke grytehullssjøer og 

drikkevannskilden. 

 

Rådmannens kommentar: 

Uttalelsen er tilstrekkelig kommentert. 
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12.  Berit og Jan E Heen  

dato 10.12.12: 

Vi bor i Storetjernveien 41 og er således sterkt påvirket av en eventuell utvidelse av 

eksisterende grustak. Vår eiendom ligger i nær tilknytning til det området som grunneier/John 

Myrvang AS og NorStone AS ønsker omregulert. Vi vil bli sterkt skadelidende dersom 

området omreguleres i så stor grad som forslaget viser. De kontrakter som var tinglyst da vår 

eiendom ble etablert i 1977 gjaldt et avgrenset område. Fra 1978 og frem til1995 ser det ut til 

at det har gått fra en festekontrakt, til en tinglyst leieavtale og nå ønsker grunneier/John 

Myrvang AS og NorStone AS å utvide i enda større grad. Vi finner grunn til å etterspørre 

informasjon om hvordan den tinglyste leieavtalen (fra 1995) ble formelt behandlet i 

kommunen. Det stilles spørsmål til hvorvidt det er nødvendig å omregulere et så stort område, 

da det fremgår av saken at området først vil være maks utnyttet om lag 80 år frem i tid. Det 

fryktes at dersom man allerede omregulerer et så stort område på nåværende tidspunkt vil det 

være særdeles vanskelig å endre en slik omregulering på et senere tidspunkt. 

 

De to alternativer som er foreslått omregulert innebærer også at vi mister vårt primære 

turområde, og på sikt vil bli utsatt for fare, støv og støy. Vi forutsetter at kommunen 

behandler alternativene og setter begrensninger som i mye større grad ivaretar beboernes 

interesser, særlig når det gjelder avstand til grustaket. 

 

Forslagsstillers kommentar: 

Tiltakshaver vil gå videre med regulering av alternativ 2, og mener at resterende areal fortsatt 

gir gode muligheter for rekreasjon og friluftsliv. Grustaket vil på sikt komme nærmere 

eiendommen, og tiltak for å sikre akseptable støy- og støvforhold skal vurderes. 

 

Rådmannens kommentar: 

Arealet i alternativ 2 er avsatt i kommuneplanens arealdel. Det er derfor ikke mulig å regulere 

området til andre formål slik det henvises til. Angående festekontrakten/leieavtalen har vi ikke 

funnet informasjon om dette. Vi kommer tilbake til dette ved et seinere tidspunkt. For øvrig er 

uttalelsen er tilstrekkelig kommentert. 

 

 

13.  Beboere på Nymoen 

dato 24.11.12: 

Som beboere på Nymoen har vi en del merknader til forslaget om ny reguleringsplan: 

 

1. Dersom Hensmoen bygges ned med grustak, vil dette føre til en betydelig reduksjon 

av salgsverdien til våre eiendommer. Nærhet til byen og Hensmoen som 

friluftsområde er de viktigste argumentene som benyttes ved salg av eiendom i vårt 

område. 

2. På tørre dager med mye vind fra nord og vest er det allerede i dag betydelige 

støvplager for mange beboere på Nymoen. Ved de utvidelser det nå legges opp til, vil 

disse støvplager økes betydelig. 
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3. Hensmoen er det viktigste friluftsområdet for flere hundre mennesker på Nymoen, 

Vågård og Hen. 

4. Hensmoen er et viktig mosjonsområde for ansatte ved bedriftene på Hensmoen, med 

flere merkede trimløyper. 

5. Hensmoen er et viktig rekreasjonsområde for beboere i Hønefoss og omegn, grunnet 

nærheten til byen og at det er et terreng det er lett å gå i. Dette er spesielt viktig for 

eldre og handicappede. Betydningen av Hensmoen som rekreasjonsområde vil øke i 

årene fremover, da man ser lignende forringelser av andre bynære rekreasjonsområder, 

som Hvervenmoen, Eggemoen og Kilemoen. 

6. Det er meget stor skepsis til to fremtidige drivere på Hensmoen. Det vil føre til et 

ekstra uttaksområde i tillegg til dagens grustak til Myrvang. Det vil umiddelbart sette 

klare begrensninger for hvor man kan være på Hensmoen. Med to drivere vil også 

uttaket av grus på Hensmoen akselerere og en raskere forringelse av Hensmoen som 

friluftsområde. 

7. Med tanke på miljøvern, er det viktig å bevare grusmorenene som ble avsatt under 

forrige istid for fremtidige generasjoner. Dette er en god dokumentasjon på hvordan 

vår del av landet ble formet under og etter istiden. Hensmoen er et godt eksempel på 

dette. Et gigantisk grustak på Hensmoen vil gi varig ødeleggelse av muligheten til å se 

hvordan landskapet ble formet. 

8. Ved videre utvidelser av grustaket til Myrvang, er det meget viktig at kanten mot Hen 

og Begna i vest ikke graves ut, da dette er en viktig forbindelsesvei for mosjonister 

mellom Hensmoen og moen syd for dagens grustak. Utgraving av denne kanten, kan 

kanskje gi klimatiske endringer på nordre del av Nymoen, på grunn av innsig av rå luft 

fra Begna. 

 

Forslagsstillers kommentar: 

Tiltakshaver vil gå videre med regulering av alternativ 2, og mener at resterende areal fortsatt 

gir gode muligheter for rekreasjon og friluftsliv. Planarbeidet skal dokumentere at driften av 

masseuttaket kan gjennomføres innenfor gjeldende lover og forskrifter (for eksempel støy og 

støv). Skråningen i vest mot Begna vil ikke bli berørt. 

 

Rådmannens kommentar: 

Uttalelsen er tilstrekkelig kommentert. 
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14.  Roy Arild Heen  

dato 29.11.12: 

Å regulere grusuttak mellom Storetjern og Vesletjern vil ødelegge området og der 

bør/må det få lov til og være friluftslivsområde. Hvis det skal reguleres størst mulig område 

bør området mellom biltilsynet og E16 være med i stedet for tjernene. Tjernene bør «fredes» 

med omkringliggende områder (eks 50 m fra vannkant i alle retninger). 

Må reguleres lengere unna bebyggelsen enn den røde streken (alternativ 1) som er mot 

Storetjernveien. Må lages en støy/støvvold mot bebyggelsen som er like høy som buskene. 

Hva med støvplager hvis grustaket kommer for nære bebyggelsen, på varme sommerdager 

kan det støve mye når det blåser. Det bør være en plan som sier noe om at utgravd areal skal 

dekkes til med «buskvekster/jord» for at det skal støve minst mulig og dette må følges opp fra 

kommunen. Utgraving må tas systematisk etter grensen slik at ikke områdene blir stående 

åpne og støve unødvendig mye. Det er bare å se i skråningen i grustaket mot elven, hvorfor 

det ikke har blitt tatt ut all massen og pyntet opp. I dette området er det ikke støvplager for 

noen, men det må ikke bli slik mot bebyggelsen, her må kommunen sette retningslinjer i fra 

starten av og følge opp. 

Bør pålegges å ta dypere slik at ikke arealene blir så raskt ødelegges. 

Det bør lages nye stier i områdene rundt, for eksempel nederst i Vælsvannet, Vågård, da det 

blir borte store arealer med friluftsområde og stier som er populære og viktige.  

Hvis grusen er så «spesiell», hvorfor blir det da bygget industri oppå grusen? Det finnes 

arealer nok å bygge på hvis det er planer. For eksempel pukkverk i fjellområdene rundt først, 

så industritomter etterpå. 

Hva med Eggemoen som grustak? 

Vi har litt vanskelig adkomstveg i Storetjernveien ned bakken til Hen. Det var mye krangel 

for å få ordnet veg ved siden av Vesletjern for noen år siden, en krangel jeg håper vi slipper 

og få opp igjen. Her må kommunen være med og regulere inn en ny veg hvis vegen kommer i 

konflikt med reguleringsplanen. Det skal bygges en ny kraftstasjon på Hensfossen og der er 

det visstnok problemer med og bli kvitt steinen, kanskje det hadde vært mulig og samkjøre 

disse prosjektene? 

 

Forslagsstillers kommentar: 

Tiltakshaver vil gå videre med regulering av alternativ 2, og mener at resterende areal fortsatt 

gir gode muligheter for rekreasjon og friluftsliv. Grustaket vil på sikt komme nærmere 

eiendommen, og tiltak for å sikre akseptable støy- og støvforhold skal vurderes. I henhold til 

grunneier foreligger en avtale om vinterveg over moen. Denne vegen vil ikke bli påvirket av 

planarbeidet. 

 

Rådmannens kommentar: 

Det stilles krav om plan for istandsetting av området etter endt uttak. For øvrig er uttalelsen 

tilstrekkelig kommentert. 
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15.  Statens vegvesen, nabo 

dato 21.01.13: 

Hønefoss trafikkstasjon har 25 kontorarbeidsplasser og et betydelig antall kunder innom 

stasjonen daglig. Eventuelle støy- og støvulemper vil ramme både ansatte på stasjonen og 

kunder. Den planlagte utvidelsen av Hensmoen grustak vil kunne bety både økt støy, 

støvplager og mulige rystelser i grunnen, særlig hvis buffersonen på 80 meter reduseres. 

Statens vegvesen ønsker primært at buffersonen beholdes som i dag. En buffersone på kun 30 

m anses som altfor snever. For trafikant og kjøretøy er de to alternativene som er inntegnet i 

forstudien likeverdig i forhold til Statens vegvesens behov. 

 

Forslagsstillers kommentar: 

I samarbeid med Ringerike kommune foreslår tiltakshaver å øke buffersonen fra 30 til 50 

meter. 

Rådmannens kommentar: 

Uttalelsen er tilstrekkelig kommentert. 
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Notat   
 
Til:  Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 

Formannskapet 
Fra:  Ingeborg Faller 

   
 
 
Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 
12/3201-28 6738/13 REG 379 14.03.2013 

379 HENSMOEN GRUSUTTAK - ETTERSENDT INNSPILL TIL POLITISK 
OPPSTART  
 
Informerer med dette om at det ettersendes ett innspill etter forhåndshøring, som skal tas med 
i den politiske oppstartssaken.  
 
Innspillet ettersendes grunnet feilaktig avslag på forespørsel om utsatt uttalelsesfrist i 
forhåndshøringa.  
 
Rokseth, innspillets avsender, ba i epost 10. 12. 12 om utsatt frist for å komme med innspill 
etter forhåndshøring av Hensmoen grusuttak. Rokseth fikk på dette tidspunktet avslag på sin 
forespørsel. Seinere i måneden fikk Statens vegvesen og Norges Miljøvernforbund likevel 
utsatt frist. Dette har Rokseth gjort saksbehandler oppmerksom på 11. 03. 13. Det er derfor 
valgt å ettersende Rokseth’s innspill, slik at det på lik linje med øvrige innspill skal hensyntas 
i den politiske behandlingen av saken.  
 
Grunnet kort tid har ikke forslagsstiller kommentert innspillet. Under følger et sammendrag av 
innspillet og rådmannens kommentar. Innspillet i sin helhet er vedlagt. 
 
Sammendrag av innspill: 
Rokseth mener at det ved behandlinga av kommuneplanen i 2007 ikke ble lagt opp til 
medvirkning og allmenn debatt som grunnlag for behandlingen. Rokseth henstiller kommunen 
til å gå inn for en revidering av kommuneplanen, og la området som er avsatt til masseuttak 
(alternativ 2), være urørt slik som i dag.  
 
Videre er Rokseth bekymra for at han som driver av Heen Gjestgiveri vil bli sterkt 
skadelidende av grustak i nærmiljøet grunnet støy. Drift av masseuttak medfører ulemper for 
omgivelsene i form av støy- og støvutslipp, samt fra tungtransport. Dette skal reguleres av 
forurensingsregelverket, men det er ikke alltid dette følges. Kommunen plikter å overvåke 
støv, rystelser og støyplager.  
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Rokseth peker på at landskapet på Hensmoen er verneverdig, og at grustaket er i strid med 
nasjonale mål om å stanse tapet av biologisk mangfold dersom grustaket skal spise seg 
innover et dødislandskap av nasjonal verdi.  
 
Vedlegg:  
Uttalelse fra Einar Rokseth, Hen Gjestgiveri 
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RINGERIKE KOMMUNE

Notat  

Til: Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning
Fra: Rådmannen

Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato
12/3201-32 9152/13 REG 379 10.04.2013

TILLEGGSNOTAT TIL OPPSTART AV 379 HENSMOEN GRUSUTTAK 

Det vises til møte i HMA 18. mars 2013, sak 43/13 Hensmoen grusuttak – politisk oppstart:
Vedtak i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning:
Saken utsettes.

Protokolltilførsel fra Steinar Larsen (Ap) som følger saken:
Hovedkomiteen HMA ber om at denne utredningen sees opp mot bynære rekreasjonsområder 
og boligområder.

I møtet ble det stilt spørsmål om hvilke konsekvenser en utsettelse av oppstart av planarbeidet 
vil ha. Rådmannen svarer med dette utfyllende på dette spørsmålet, samt opplyser om annen 
informasjon om saken. 

Utsatt planoppstart medfører først og fremst at planen vil bli forsinka slik at det vil ta lenger 
tid før det eksisterende uttaket kan utvides og det nye kan etableres. Dette har betydning for 
forslagsstillerne som har brukt ressurser på å utarbeide forslag til planprogram. 

Planforslaget er i tråd med kommuneplanen og oppstart er derfor ikke et spørsmål om 
arealbruk, men om reguleringsplanprosessen med utredninger og konsekvenser. 

Om kommuneplanen for området skal endres til annet formål må det fremmes innspill for 
dette i kommuneplanprosessen. Det skal da utredes hvilken konsekvens endring av formål i 
kommuneplanen vil ha. Forslagsstillere forholder seg til denne planen når de foreslår 
utbyggingsområder og øvrige innbyggere forholder seg til denne for å kunne «lese» 
framtiden. Om denne planen ikke skal hensyntas i de politiske behandlingene mister den sin 
funksjon som et forutsigbart verktøy for kommunens innbyggere og næringsdrivende.  
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Ved endring av kommuneplanen som medfører forhindring av uttak av verdiene som er 
avtalefestet og tap av verdier det er investert for, kan kommunen pådra seg et 
erstatningssøksmål. 

I møtet i HMA 18. mars ble saken sammenligna med sak 33/13 380 Rognerud fjelltak – 
politisk oppstart, der rådmannen anbefalte utsatt oppstart i påvente av utredning om grus og 
pukk, da pukkressursene i kommunen ikke er kartlagt. Det er viktig å presisere at disse sakene 
ikke bør sammenlignes da det i sak 33/13 var snakk om et område som ikke var avsatt til 
formålet i kommuneplanen og hvor det ikke er eksisterende uttak. I dette tilfellet omhandler 
saken et område som er avsatt til formålet i kommuneplanen og hvor det er eksisterende 
grusuttak. I kommuneplanen settes det krav om at det utarbeides reguleringsplan før utviding 
av eksisterende uttak eller etablering av nye uttak finner sted.

Kommunens utredninger om bynære friluftsområder og grus og pukk ble også nevnt i møtet 
18. mars, da HMA utsatte saken. Det opplyses om at utredninga om friluftsområdene og 
resultatet av denne vil være nyttig i saker der det er aktuelt å endre formål fra friluftsområde 
eller LNF-område til utbyggingsformål, da spesielt i kommuneplanprosessen. Utredninga om 
grus og pukk i kommunen har som formål å kartlegge ressurser og kartlegge eksisterende 
uttak, slik at de kan styres gjennom ny lovgivning. Ved at det for dette tiltaket utarbeides 
reguleringsplan oppnår vi dette. Grusressursene i kommunen er kartlagt. 

Rådmannen vil også sette mer fokus på at reguleringsplan og reguleringsplanprosessen er et 
verktøy for å utrede og regulere konsekvenser av grusuttaket. I en reguleringsplan skal det 
settes overordna bestemmelser, og konsekvenser skal utredes. Det kreves også en driftsplan 
og en konsesjon fra Direktoratet for mineralforvaltning før uttak kan starte. Driftsplanen 
inneholder detaljerte krav til drift, som kan minimalisere negative konsekvenser av uttaket. 
Dette kan være bestemmelser om uttakstider, avbøtende tiltak mot støv og støy, og plan for 
stegvis og endelig istandsetting.

Etter møtet 18. mars har det kommet opp spørsmål om når og hvordan området på Hensmoen 
ble satt av til masseuttak i kommuneplanen. Den eldste kommuneplanen som er funnet er fra 
1989. Denne planen er også den første kommuneplanen som ble utarbeida, da dette ble et krav 
i plan- o g bygningsloven fra 1985. Her ligger området inne som formål «massetak for stein, 
grus og sand». I tilknytning til kommuneplanen fra 1989 ligger varslingsliste, oppslag om 
folkemøter og retningslinjer for utarbeidelse av kommuneplan. Det er ikke grunn til å tro at 
arbeidet med planen der området ble avsatt til masseuttak første gang ikke fulgte gjeldende 
lovverk om medvirkning, da arbeid med kommuneplaner følges av Fylkesmannen. 

Det er også blitt kjent dokumenter som kan være relevante for saken. Dette er dokumenter 
som omhandler gbnr 92/2, eiendommen der NorStone AS vil etablere nytt uttak. 
Dokumentene er som føler:

 Utskrift av møtebok i Ringerike bygningsråd sak 810/77, datert 13. desember 1977

Side 134 av 173



- Omhandler feste av tomt til Sand og Singel A/S. Det framgår at det godkjennes 
utskillelse av et areal på 160 daa med tanke på åpning av grusuttak. Utskillinga 
godkjennes under forutsetning om at det framlegges søknad om byggetillatelse 
som inneholder opplysninger om bygningsmessige innretninger, uttaksmengde, 
uttaksdybde, skråninger, skjermbelte mot vei, oppstartssted, transportmåte, 
etterbehandling mm. Videre vil bygningsrådet gjøre oppmerksom på at 
området skal reguleres og at de opplysninger som framskaffes i forbindelse 
med byggemeldinga vil kunne være med som grunnlagsmateriale for 
reguleringsplanen.

 Kjøpekontrakt mellom Johan Nordal Brun og Ringerike kommune, datert 15. 
desember 1977

- Omhandler aktuelt område (155 daa, nøyaktig område er inntegna på kart som 
opprinnelig var vedlagt men som ikke er kjent) som selges fra Brun til 
kommunen. Videre er det opplysninger om oppmåling, kjøpesum, vann og 
kloakk, gjerdehold, betalingsfrister og kostnadsfordeling.

 Behandling av søknad om konsesjon fra Sand og Singel A/S i kommunestyret, datert 
14. mars 1978 

- Kommunestyret anbefaler at konsesjon på gbnr 92/2 gis og viser til betingelser 
i bygningsrådets sak 810/77. Saken sendes 13. mars 1978.

 Brev fra landbruksdepartementet med svar på konsesjonssøknad, datert 20. juni 1978
- Sand og Singel A/S gis konsesjon på leie av ca. 260 daa av gbnr 92/2. Det 

forutsettes at driften innrettes slik at skogproduksjonen i størst mulig grad kan 
fortsette. 

Dokumentet fra bygningsrådet krever byggesak og reguleringsplan før tiltak, som 
kommuneplanen. Konsesjonen som er gitt er ikke lenger gyldig da vilkårene som er satt ikke 
oppfyller kravene i gjeldende lovverk (mineralloven). Ifølge mineralloven § 69, pkt. 5 kan 
Direktoratet for mineralforvaltning kreve at det søkes om driftkonsesjon etter § 43 om det er 
særlige grunner til dette. I dette tilfellet er de særlige grunnene at vilkårene i konsesjonen ikke 
oppfyller dagens krav. Konsesjonen er også tildelt Sand og Singel AS. Basert på disse 
opplysningene er det konkludert med at dokumentene ikke har innvirkning på saken.

Vedlegg:
1. Utskrift av møtebok i Ringerike bygningsråd sak 810/77, datert 13. desember 1977
2. Kjøpekontrakt mellom Johan Nordal Brun og Ringerike kommune, datert 15. 

desember 1977
3. Behandling av søknad om konsesjon fra Sand og Singel A/S i kommunestyret, datert 

14. mars 1978 
4. Brev fra landbruksdepartementet med svar på konsesjonssøknad, datert 20. juni 1978
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}TIN(;LIRIKT' KOMMUNE [Jes$qs'sft av Emøtebor8<

RTNGERTKE BYGNTNcsnÅt

1atJ.

medlemmer var

desember 1977

tilstede (medregnet møtende varamenn).

S lrl, s hclrand 1 e'r': Regul eri ef R. V. Herd

sAK ttlo/77,

.IOIIAN NORDAHL BRUN - FESTE AV TOMT TIL SAND OG STNGEL A/S

1)ol<rrrirontelr i saken:

lltslc.r'i flt av finansutvalgets møtebok sak 189/76.
'11 3 rr: I,;,srådssatk 864/75
,frr.o t<rko l- I fra mø te d.en 26 ,1 . 1977 ,

LJrew r1a-Lert 12,2.77 fra adv.firmaet Bentzen & Roll-Matthiesen.

ilpi: , rlirtert 22.4,77 fra reguleringss jef en til rådmannen.

llrev i.1 a.tert 3.1O.JJ med. vedlegg fra rådmannen ti1 reguleringss.j t'1','rr

(-: rt--l',,, N'l'ERI NG :

l3ygnirr6lsriidet behandlet i sak 864/76 søknad ffa Johan Nordahl
l1rr-in orn u -skillel.se (bortfeste ) .., et areal på 260 dekar t j 1

S;r-rrii og Singel A/S. Arealet skulle nyttes til grustak.

lleguleringssjefens foreløpj-ge innstilling b1e forelagt finerns*
rr t.va I ge t f ør behandli-ngen i bygningsråde t .

På grrrnnla€i erv vecltak i finansutvalget, sak 189/76,
f::eirnmet i bygningsrådet som fattet følgende vedtak:

Itllygningsrådet anmoder sØkeren om å stille saken i
nevnte utredning om grusTessursene er behandlet av

Den 26,i,i977 ble det holcit ei møte i rådhuset meilom grunn-
eie;'en og hans advokat, representanter for Sand & Singef A/S
og kommunen, knfr, mØtereferat.

Spørsrnål om annen arrondering av grustaket samt mulig kommunal
over:. i.a.kr:lse av deler av arealet til industriformål ble diskutert

i'rl 1,,:'rirrirf irg av et skriv datert 12.2,1977 fra advokat Rentz;:tt
i'iliii rt:fi,l'rJ-eringss jef en i oppdrag å utarbeide et forslag ti r
rtis1.>r;s-Ls jonsplan for området, knfr. brev datert 1O.3.1977 fra
t'i-i {i trli.i..11.n e r,i .

Et foreløpig forslag til disposisjonsplan ble sendt rådmannen
clen 22.4,1977 fra reguleringssjefen. De videre forhandlinger
frerngår av skriv datert 13,5.1977 fra firma Sand & Singef A/S
til høyesterettsadvokat Bentzen, brev datert 16,5.1977 og
8,g,1977 fra advokat Bentzen til Ringerike kommune og reidntannens
brev av 3.10,1977 tif regrrleri-ngssjefen.

Of

, {rti1l( del}

ble srrken

bero inn ti l.

kommunett. tt

;.f: l:.r'
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Isistnevntebrevblirbygningsrådetbedtomårealitetsbe-
handle søknaden om utskilrelse av 160 dekar med tanke på

åpning av grustak.

Fj-nansutwalget har i samme forbind.else uttalt at det iki<r: lra.r

noe å bemerke til åpning av gmstak slik sand og singerL A/S

har godtatt.

Avtaler om kommunalt kiøp av ca' 150 dekar ble goclkjerLt' 'rv
kommunestYret den 24,11'77 '

Forøvrig mi-nner en om bygningsrådet,uttalelse vedrørende ut-
redningen frGrusforekomster o! kommunar planlegging", sak 719/77

ININSTILLING:

utskiil-elsen godkjnnes und-er følgende forutsetninger:

Før grusuttak igangsettes skal det fremlegges søknad om

Uyggåtillatelse som Scal behandles av__bygningsrådet.

Ryggemeldingen skal j-nneholde opplysninger om bygningsmessi llr.
i.rrnretninprrut,taksmengd.e, uttaksdybcle, skråninger, sk.jerrnbel t't:

m.9_k-Jgg, o'lpstartingssted, transportmåte, €tterbetraridling rn' v'

fJygningsrådet viser i denne anledning til kap. t1 j NIL]R's
uireaning rrGrusforekomster og kommunal planlegging't '

Rådet vil videre gJøte oppmerksom på at området skal reg'iijer'(r:;
og at de opplysninger som framskaffes i forbindelse meci irygl';';tr-'

*åtditrg"rr vil kunne være med som grunnlagsmaterial-e for reg;tr*

ieringsplanen.

1 
,"'

Utskrift sendes I

Rett utskrift bevitnes:

Ad.vokat Bentzen & Roll-Matthiesen
Rådmannen

Sand. & Singel t/5,

G,Grøtt Moen
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KJØPEKONTRAKT

Mellom undertegnede Johan Nordahl Brun, fød,L 5"3"1937, person
n!. 413 26 og Ringerike kommune er d.d" inngått slik
kj@pekontrakt:

3.A

Johan Nordahl Brun selqer til Rinqerike komrnune 2 i-ndustri-
arealer av sin eiendom gnr. 92, bnr. 2t Vaaqaard i Ringerike.
Arealene (1-2-3-4) og (a-b-c) er inntegnet på kart merket
A(109 L977) og utgjør ca. 155 dekar. Arealet (L-2-3-4)
fremkommer etterat et areal 50 dekar - mot BP-tomten
er fastlacrt "

Arealet (a-b-c) befares og dets grenser fastlegges og
hensyn tas til hensiktsrnessiq arronderinq.
Arealcnc op1>måles av llin<lerike Oppmålinqsvesen etter
partcnes påvisning av grensene" Landbruksmyndichetenes sam-
tykke til fradeling forutsettes supplert (grenseforskyvning
fra tidligere gitt samtykke for arealet (å-b-c) " Selcteren
og eieren av gnr. 92, bnr. l- i Ringerike skal ha mulighet for
fremdrift av skogsprodukter over eIler forbi areal (a-b-c).

Kj@pesummen utgjØr kr. L2,- pr. m2. Dertil kommer netto-
verdien av den på arealene stående salgslast av t@mmer,
kubb, gjerdestolper etc. Salgslasten oppmå1es og verdibe-
regnes av Ringerike Skogoppsyn, idet prisene for sesonqen
L977/78 legges ti1 grunn.

Kj@pesummen for grunnarealene antas å bli ca
hvorav betales kontant

kr
kr

I " 860.000,

rnens resten ca. kr.
r"260"000

600"000
forrentes med Bå p.a" fra det tidspunkt kommunestyrevedtak
forol i.grJcr: og ti1 bc1/pct. nrccl r<-.nt.cr inhbcL.rles titRirrqcrikc lcommunckassc 30/3 l97B t-.il <lekninq av clen veclhandelen antatte inntektssakatt. Er skattebelØpet mindreenn kr" 600.000r- og renterrbetales differansen tilselgeren.

KjØpesummen for salgslasten betales t.il selgeren 30/3 197g medtillegg av 8? p.a. renter fra kommunestyrevedtaket.

selgeren har hatt utlegg til- vann og kloakk for arealet(a-b-c) inkludert renter ialt kr. A.ZO0,-, som skalrefunderes selgreren sammen med kontantbel@pet kr. L.260.000r_.
KjØperen_ er oppmerksom på at 3 oppsittere år knyttet tildette anlegg, )fr. vedlagte ert<Iåring.

3B

4"
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5.

6"

7"

8

2-

Gjerdeholdet om de kjØpte arealer er selgeren uved-
kommende. Dog skal leig"t"tt og kj@peren d'ele eventuelle
gjerdeutgiftei mellom alealene- 0-Z-Z-q) og selgerens tit-
åLøtenae industriområde mot Øst"

Dersom kontantbet@pet nevnt under pkt" 3A foran
kr. L.260"000,- - ålIer det justerte belØp - ikke-
blir betalt innen 8 dager etter kommunestyrevedt
for godkjennelse av kontrakten, betaler kj@peren 8g

p.a. renter av ikke betalt belØP'

Ringerikekommunebetalerdemedhandelenforbundneom-
kostninqcr, hcrunc.lcr tari l' l'mcssiq salgsprovis jon tit
h.r.advokat T. Bentzen, H@nefoss'

Deterenforutsetningatkommunestyrevedtakogoppg]ør
av kontantbel@pet kr .- 1.260.000,- skjer på-året L_9!7., mens

betaling for sålgslasten erlegges 30/3 I978" Endelig opp-
måting ioretas siarest mulig etter -kommunestyrevedtaket";;t-;; også en forursetning ar sand og.singer A/s meddeles
konsesjon av vedkommende Dåpartement på kontrakt vedr'
uttak av sand fra titstØtenåe areal overensstemmende rned

de vilkår partene er enigie om'

HØnefoss, den 15"desember L977

Som selger:

Johan Nordahl Brun

Som kj@per:
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ItINGE11IKE KOMMU}.IE

nÅplr,INNEN

H. r. adv. Torfinn Bentzen,
Storgt. 11,

3 500 Hdnef os s.

Ark. 642.
Kr/

SØKNAD 9M KONSESJON

Deres sØkn.rd om konsesjon På ,)

19 9 .d: 5* I .1v. g I T'. ?? .b.'.'.' . 2.,.Y ?? g?? Tq,. .l .Bipsp." 1\ q

a. a a a a a.a aa a a aa a' a

ble behandlet av kommunestyret 1 møte

d.".r.?:.n??Tq.1??q,. F?Y.2.7... ............o.....

Ko;.nunestyret anbefalte konsesjon glt't1 og vis.te forpvrig
ti1 betingelsene Ringerike bygningsråd satte i sak 8I0/77,
Saken er sendt tsuskerud fylkeslandbruksstyre den

13. rnars 1978.

ikq kommune, 14. rnars 1978
\r*

or rÅdmannen

O. K. Wedum

kontorsjef

t/L I ()'Tt<zrZ
jell Torstensrud
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DETKoNGEL|GELANDBRUKSDEPARTEMENT
KONTOR: AKERSGT' 42' TLF' (02) tt 8l 09 - (02) 1181 Oo

POSTADRESSET POSTBOKS 8OO7' OSLO-DEP" OSLO t

Sand og Singel A/S
DrammensYeien 37

OSIJ0 2

f,1',::f*:'l:,f* 114o/7s K Prll{s
o"l?,("). 

Juni 19?g

I samsvar med. konsesjonsloven av

Sanå og Singel A/S

konsesjon på leie av

cå. 260 d"ekar av gnx.

51 . naj. 197+ gis ned. d.ette

92 bnr. 2 Waagaarå

i Bångerike kommune.

Leleavgiften er kr 0r?5 pr. tonn uttatt nasse, kr 30 000 $r11g'

Driften forutsettes innrettet s}lk at skogprod.uksJonen i størst
mulig grad. kan fortsette.

Dette brev må følge hJemroelsd.okwuentet ved. lnnsend,else til
tinglysing. Gjeniart-er send.t t|l oråføreren, joråstyret og

f ylke b land.bnrks s t4{e t .

fullnnakt

\
\ ----\ '
Selvi\

Åu,
Johnsruå
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FASTSETTING AV PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR 
STEINSFJORDEN  
 
Arkivsaksnr.: 11/3476  Arkiv: 140   
 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
80/12 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 11.06.2012 
142/12 Formannskapet 26.06.2012 
62/13 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 22.04.2013 
/ Formannskapet  
/ Kommunestyret  
 
Forslag til vedtak: 
 
Planprogram for «Steinsfjorden og Kroksund», datert januar 2013, fastsettes. 
 
Sammendrag 
Formannskapet vedtok 26.06.2012 oppstart av kommunedelplan for Steinsfjorden, samt å 
legge forslag til planprogram ut til offentlig ettersyn. Hensikten med 
planarbeidet er å vurdere om kommunedelplanen, utarbeidet etter plan- og bygningsloven, 
vil kunne ivareta både ønsker om bruk og samtidig ivareta de 
naturkvalitetene som er dokumentert under arbeidet med verneplanen for Tyrifjorden 
etter naturmangfoldloven. 
Planprogrammet er felles for Hole og Ringerike kommuner. 
Tiltaket er av et slikt omfang at det kreves utarbeidet et planprogram og 
konsekvensutredning.  
Det kom inn totalt 6 uttalelser til oppstarten og høringen av planprogrammet. Det er 
foretatt noen justeringer av planprogrammet og plangrensen som følge av innkomne 
uttalelser. 
Rådmannen mener at det reviderte planprogrammet er tilstrekkelig gjennomarbeidet og at 
de temaer som bør utredes i prosessen er ivaretatt. Med bakgrunn i dette 
anbefaler rådmannen at planprogrammet fastsettes som grunnlag for det videre 
planarbeidet. 

Innledning 
Hensikten med planarbeidet er at Hole og Ringerike kommuner ønsker å ha mest mulig 
innflytelse på den utviklingen som skal skje i området Steinsfjorden og Kroksund, der plan- 
og bygningsloven brukes som et instrument til å styre utviklingen, i stedet for at det blir 
gjennomført et vern etter naturmangfoldloven. Kommunedelplanen må tilfredsstille de 
naturfaglige kriteriene som Verneplanen for Tyrifjorden har innarbeidet, og må innarbeide 
vannforskriftens krav til forbedret vannkvalitet og overvåkning av vannkvaliteten. 
Planarbeidet skal løse konflikter og avklare arealbruk i området. 

Side 143 av 173



  Sak 62/13 s. 2 
 

    
 

Planarbeidet skjer i regi av Hole og Ringerike kommuner, og Fylkesmannen i Buskerud 
ønsker en nær dialog med begge kommunene i planprosessen. 
Tidligere behandlinger og vedtak 
Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning behandlet oppstart og avgrensning av 
områdereguleringen i møte 11.06.12, sak 80/12. 
Formannskapet meldte i møte 26.06.12, sak 142/12, oppstart av planarbeidet og la forslag 
til planprogram ut på offentlig ettersyn. 
Forslag til planprogram ble lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 06.07.2012 – 
10.09.2012. I samme periode ble forslaget sendt regionale myndigheter, kommunens 
tjenesteområder m.fl. til uttalelse. Etter noe mer tid kom det inn totalt 6 uttalelser, som er 
utrykte vedlegg. Vurdering av de enkelte innkomne uttalelser, samt hvordan de eventuelt 
er innarbeidet i planprogrammet framgår av saken. 
 
Beskrivelse av saken 
Dagens situasjon 
Verneplan for Tyrifjorden har vært på lokal høring og er nå inne til sentral behandling. I 
verneforslaget er deler av Steinsfjorden som biotopvernområde utsatt i påvente av 
kommunedelplanen. Fylkesmannen vil så vurdere om kommunedelplanen vil ivareta de 
naturkvalitetene som er dokumentert under arbeidet med verneplanen. 
Det er også utarbeidet en forvaltningsplan med retningslinjer om forvaltning av de 
foreslåtte 
verneområdene. 
 
Planer under arbeid i området 
I tillegg til Verneplan for Tyrifjorden er den største plansaken i dette området nå 
kommunedelplan for E16 Skaret – Hønefoss. En omfattende plansak der Statens vegvesen 
er 
tiltakshaver. Jernbaneverket har ansvar for planlegging av fremtidig jernbanetrase for 
Ringeriksbanen i nærområdet til Steinsfjorden/Tyrifjorden. 
 
Gjeldende planer 
Planområdet er i dag underlagt kommuneplanbestemmelsene i arealdelene til Ringerike og 
Hole kommuner. I Ringerike gjelder Kommuneplan for Ringerike med arealdel og 
bestemmelser, vedtatt i 2007. Her er områdene som grenser til Steinsfjorden vist med 
arealformål landbruk-, natur og friluftsområde, med en 100-meters sone fra vassdraget 
med generelt forbud mot å iverksette bygge- og anleggstiltak. Kommuneplanen er nå til 
revisjon. 
 
Plantype og avgrensning 
Planen fremmes som en kommunedelplan i et samarbeid mellom de to kommunene. Plan- 
og bygningsloven definerer dette som interkommunalt samarbeid. 
Detaljeringsgrad av planen samt krav om påfølgende reguleringer for hele eller deler av 
planområdet skal vurderes i det videre arbeidet. 
Kommunedelplanen skal bestå av plankart med bestemmelser og en planbeskrivelse.  
Planbeskrivelsen skal gi en særskilt vurdering og beskrivelse – konsekvensvurdering – av 
planens virkning for miljø og samfunn. 
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Endringer i planprogrammet etter offentlig ettersyn. 
Hovedtemaene som skal utredes er stort sett de samme som ved varsel om oppstart, men 
det er gjort noen endringer ut fra anbefalinger i høringsuttalelsene. Noen konkrete 
presiseringer er også tilføyd i tråd med fylkesmannens anbefalinger. 
 
 
Følgende tilføyelser er gjort i planprogrammet:  
a. Til punkt 5.6, Vannforskriften (EU’s vanndirektiv) føyes inn: Det innarbeides i 

kommunedelplanen at overvåkning av vannkvaliteten i planområdet følger 
vannforskriftens krav til overvåkning av innsjøens økologiske vannkvalitet. 

b. Til punkt 5.7 tilføyes et underpunkt 4: Ut fra behovet for å øke vannutskifting i 
Steinsfjorden fortsettes arbeidet med en utredning om et endret reguleringsregime for 
Tyrifjorden, som er igangsatt våren 2012 av regulantene og Tyrifjorden vannområde-
administrasjon, for å bedre vannutskiftingen innenfor øyene i Kroksund og gjennom 
dette sikre en bedre vannkvalitet. (ref. utrykt vedlegg Brev fra ordfører Kværum og 
rådmann Aannestad vedr. utvidet sommerregulering av Tyrifjorden, datert 25.04.2001). 

c. Til punkt 4.8.2: For å senke næringstilgangen til Steinsfjord-bassenget, utreder de 
samarbeidende kommuner muligheter for å unngå å bruke Steinsfjorden som resipient 
for algetilgjengelig fosfor i renset avløpsvann fra boliger og hytter i Steinsfjordens 
nedbørfelt, samtidig som det sees på muligheter for ytterligere å senke fosfor-innholdet 
fra tilførselsbekkene i nedbørfeltet for at innsjøens vannkvalitet raskere vil tilfredsstille 
vannforskriftens krav. 

d. Til punkt 8.1: Utvalget gis et utvidet mandat som innebærer å være styringsgruppe og 
utvides med en person fra politisk utvalg med ansvar for fritid i hver kommune i 
forbindelse med å være Styringsgruppe for kommunedelplanen, etter §9 i Plan- og 
bygningsloven. 

e. I møtet i Aksjon Steinsfjorden i juni ble det foreslått å leie inn ekstern ekspertise for å 
tilfredsstille Fylkesmannen i Buskerud sitt krav om at kommunedelplanen må ivareta de 
naturkvalitetene som er dokumentert under arbeidet med Verneplanen for Tyrifjorden 
og knytte dette sammen med kommunedelplanens andre intensjoner. Det er i budsjett-
behandlingen i Hole satt av en post til bruk av ekstern konsulent til planarbeid. Dette 
nyttes ut fra en helhetsvurdering av administrasjonen. Hole og Ringerike deler på 
utgiftene. 

f. Planavgrensning settes til høyeste regulerte vannstand (HRV), kote 63 m.o.h. og 
omfatter øyene i Steinsfjorden. Sørgrense for kommunedelplanen er brua til Storøya. I 
prosessen med planen vil det bli aktuelt å tilpasse plangrensen til ulike hensynssoner 
som vil ha en varierende utstrekning innenfor 100-metersbeltet, bl.a. påvirket av NVE 
sin beregning av at "2oo-årsflom" i Tyrifjorden vil kunne nå vel 65 m.o.h. Avgrensningen 
av hensynssonene vil måtte avklares / fastsettes etter en konkret vurdering i 
strandsonen og i forhold til andre gjeldende planer.  

 
Behandling i Hole kommune 
Hole kommune vedtok planprogrammet i kommunestyre 18.02.2013, sak K-009/13. 
 
Hole kommune har en annen vedtaksform enn rådmannens forslag i Ringerike kommune 
ved at også endringene etter offentlig ettersyn av planprogrammet tas med i vedtaket. Men 
konsekvensene er like. Vedtaket i kommunestyret i Hole kommune var: 
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1. Felles planprogram for Ringerike og Hole kommuner for "Kommunedelplan for 

Steinsfjorden og Kroksund" følges, med disse tilføyelser:  

a. Til punkt 5.6, EU sitt vanndirektiv, føyes inn: Det innarbeides i kommunedelplanen 
at overvåkning av vannkvaliteten i planområdet følger Vannforskriftens krav til 
overvåkning av innsjøens økologiske vannkvalitet.  

b. Til punkt 5.7 tilføyes et underpunkt 4: Ut fra behovet for å øke vannutskifting i 
Steinsfjorden fortsettes arbeidet med en utredning om et endret 
reguleringsregime for Tyrifjorden, som er igangsatt våren 2012 av regulantene 
og Tyrifjorden vannområde-administrasjon, for å bedre vannutskiftingen innenfor 
øyene i Kroksund og gjennom dette sikre en bedre vannkvalitet. (se vedlegg Brev 
fra rådmann Aannestad og begrunnelse i Saksopplysninger under)  

c. Til punkt 4.8.2: For å senke næringstilgangen til Steinsfjord-bassenget, utreder de 
samarbeidende kommuner muligheter for å unngå å bruke Steinsfjorden som 
resipient for algetilgjengelig fosfor i renset avløpsvann fra boliger og hytter i 
Steinsfjordens nedbørfelt, samtidig som det sees på muligheter for ytterligere å 
senke fosfor-innholdet fra tilførselsbekkene i nedbørfeltet for at innsjøens 
vannkvalitet raskere vil tilfredsstille Vannforskriftens krav.  

d. Til punkt 8.1: Utvalget gis et utvidet mandat som innebærer å være 
styringsgruppe og utvides med en person fra politisk utvalg med ansvar for fritid i 
hver kommune i forbindelse med å være Styringsgruppe for kommunedelplanen, 
etter §9 i Plan- og bygningsloven. I Hole kan det være aktuelt med en person fra 
HUM.  

e. I møtet i Aksjon Steinsfjorden i juni ble det foreslått å leie inn ekstern ekspertise 
for å tilfredsstille Fylkesmannen i Buskerud sitt krav om at kommunedelplanen 
må ivareta de naturkvalitetene som er dokumentert under arbeidet med 
Verneplanen for Tyrifjorden og knytte dette sammen med kommunedelplanens 
andre intensjoner. Det er i budsjett-behandlingen satt av en post til bruk av 
ekstern konsulent til planarbeid. Dette nyttes ut fra en helhetsvurdering av 
administrasjonen.  

f. Momenter fra høringsuttalelser tas inn i planprogrammet. Vedlegget 
Oppsummering av høringsuttalelser systematiserer innspillene.  

g. Planavgrensning settes til høyste regulerte vannstand (HRV), kote 63 m.o.h. og 
omfatter øyene i Steinsfjorden, og grenser inn til verneområdet knyttet til 
Verneplanen for Tyrifjorden i Sælabonn, fra Vintergutten på Storøya mot 
Kroksund. Sørgrense for kommunedelplanen er brua til Storøya. I prosessen med 
planen vil det bli aktuelt å tilpasse plangrensen til ulike hensynssoner som vil ha 
en varierende utstrekning innenfor 100-metersbeltet, bl.a. påvirket av NVE sin 
beregning av at "2oo-årsflom" i Tyrifjorden vil kunne nå vel 65 m.op.h. 
Avgrensningen av hensynssonene vil måtte avklares / fastsettes etter en konkret 
vurdering i strandsonen og i forhold til andre gjeldende planer. Steinsvika holdes 
utenfor planen og vernes etter Naturmangfoldsloven.  

 
Nye forhold 
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Etter saksframlegget juni 2012 har saken om vern av Tyrifjorden og Ramsar-området Nordre 
Tyrifjorden våtmarkssystem blitt behandlet hos Direktoratet for naturforvaltning (DN), og 
det er gjort en innstilling derfra med et betydelig større verneområde enn det som var 
Fylkesmannen i Buskerud sin innstilling i forslaget til Verneplan for Tyrifjorden. DN ønsker 
et vern også av Steinsfjorden og Kroksund etter naturmangfoldloven (Steinsfjorden 
biotopvernområde).  
Fylkesmannen har etter at innstillingen fra DN kom, hatt møte med 
Miljøverndepartementet (MD)og lagt fram en beskrivelse av de gode prosessene de har 
hatt med lokale aktører i området og at de ser Plan og bygningsloven som et godt 
utgangspunkt for vern av naturkvalitetene i Steinsfjorden og Kroksund (bortsett fra 
Steinsvika som vernes etter naturmangfoldloven). De som deltok i møtet med MD ønsker 
ikke å forskuttere hvilken utgang dette får etter MD´s behandling av Verneplan for 
Tyrifjorden. Det som kan påvirke prosessen i den retningen som Ringerike og Hole 
kommuner ønsker, vil kunne være å komme lengst mulig med planarbeidet. 

 
Juridiske forhold 
Generelt om krav til plan og utredningsprogrammet er redegjort for i forskrift om 
konsekvensutredninger, i § 8 beskrives innholdet i planprogram for overordnede planer. 
Forslag til planprogram for overordnete planer skal avklare rammer og premisser og 
klargjøre formålet med planarbeidet. Planprogrammet skal være tilpasset omfanget av og 
nivået på planarbeidet og de problemstillinger planarbeidet er ment å omfatte. 
Programmet 
skal beskrive hvilke utbyggingsstrategier og alternativer som vil bli vurdert og antatte 
problemstillinger som vil bli belyst, herunder utredninger som anses nødvendige for å gi et 
godt beslutningsgrunnlag. Forslag til plan- eller utredningsprogram skal beskrive opplegg for 
informasjon og medvirkning, spesielt i forhold til grupper som antas å bli særlig berørt. 
Forslag til planprogram for planer og søknader for tiltak, skal inneholde kart 
som viser plan- eller tiltaksområdet og lokaliseringen av tiltaket innenfor dette. 
 
Økonomiske forhold 
Ringerike og Hole kommuner har begrenset med faglige og økonomiske ressurser til å 
utføre 
planarbeidet. Kommunene har derfor leid inn en prosjektleder i 20 % stilling. Hole har 
arbeidsgiveransvaret og holder kontorplass. Det er også Hole som har de største 
utfordringene i kommunedelplanarbeidet, men Ringerike skal selvfølgelig bidra. 
Prosjektmidler fra Ringerike tas over kommuneplankontoen. 
 
Organisering og behov for informasjon og høringer 
Styringsgruppe 
Ringerike og Hole kommune har i mange år hatt et interkommunalt samarbeid om 
Steinsfjorden gjennom ”Aksjon Steinsfjorden”. 
Planprogrammet foreslår å utvide Aksjon Steinsfjorden sitt mandat til også å gjelde 
kommunedelplan for Steinsfjorden og Kroksund. Styringsgruppen foreslås utvidet med en 
person fra politisk utvalg med ansvar for fritid. Aksjon Steinsfjorden vil således fungere som 
en styringsgruppe til prosessen. 
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Arbeidsgruppe 
Arbeidsgruppa skal utarbeide selve planen og bør bestå av representanter fra 
administrasjonen i Ringerike og Hole kommuner.  
Innleid prosjektleder vil dessuten jobbe tett opp mot arbeidsgruppa. 
Arbeidsgruppa bør også ha nær kontakt mot fylkesmannen, lag- og foreninger, grunneiere 
og andre interessegrupper. 
 
Informasjon 
Det er mange interessenter og parter i et slikt planarbeid og det foreslås å opprette en 
referansegruppe for å ivareta kontakt og informasjon. 
I forslag til planprogram står det at det skal lages adresselister over aktuelle deltakere i 
planprosessen som representerer de ulike interesseområdene planen skal inneholde. 
Prosjektleder og arbeidsgruppa bør ha jevnlig kontakt med disse. 
Det bør holdes folkemøter undervegs i prosessen. 
Hele planprosessen skal foregå etter bestemmelsene i plan- og bygningsloven, der høring 
og offentlig ettersyn er nedfelt som prinsipper. 
Planprogrammet angir hvordan kravet om informasjon og medvirkning i planprosessen skal 
ivaretas i kap. 9. 
 
Alternative løsninger 
Alternativ planstrategi er, slik DN har foreslått, å verne deler av Steinsfjorden som 
biotopvernområde. 
 
Prinsipielle avklaringer 
En vekting mellom de ulike interessene knyttet til bruk og vern av Steinsfjorden bør gjøres i 
planarbeidet. Interessekonflikter skal belyses, og det kan være behov for prinsipielle 
avklaringer. I forhold til prinsipielle holdninger for tiltak som foreslås, må det bl.a. sees på 
den samlede belastning som økosystemet er eller vil bli utsatt for. 
 
Rådmannens vurdering 
Innkomne merknader 
Rådmannen har gjort et sammendrag og delvis innarbeidet momenter fra de innkomne 
høringsuttalelsene. 
 
Vurdering av planprogrammet 
Planprogrammet er utviklet i tråd med forskrift om konsekvensutredning. Programmet 
klargjør formålet med planarbeidet. Utredningstemaer som anses nødvendige for å gi et 
godt beslutningsgrunnlag er beskrevet og opplegg for informasjon og medvirkning er 
medtatt. 
Framdriftsplanen er kanskje noe optimistisk oppsatt, med tanke på kompliserte plantemaer 
som skal utredes, men arbeidene er i gang. Framdriftsplanen bør gjennomgås og 
oppdateres. 
Utviklingsbehov og – muligheter 
Hole kommune har høy vekst og behov for å planlegge for både utvikling og vern i 
områdene nær til Steinsfjorden. 
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Steinsfjorden er også en del av Ringerike kommune, men interessekonfliktene er ikke her av 
samme dimensjoner. Men begge kommuner har del i Steinsfjorden og behovet for å se på 
utviklingsmulighetene for hele fjorden gjør at planarbeidene må sees på i fellesskap. 
Lokalsamfunnets utvikling og næringsinteresser vil også kunne bli temaer som må vektes 
opp mot vern. Det ligger mange muligheter gjennom kommunedelplanen for at 
kommunene 
kan få et bedre redskap til å styre utviklingen i og rundt Steinsfjorden. 
Bruk og vern av ressurser 
Steinsfjorden er viktig i rekreasjonssammenheng og svært mye brukt spesielt sommerstid. 
Her er flere øyer som aktivt brukes på sommeren og det er smulere farvann enn ute i 
Tyrifjorden. Det er også registrert store våtmarksverdier i Steinsfjorden. De største 
naturverdiene er knyttet til Kroksund, Vik og Steinsvika, alle innenfor Hole kommunes 
grenser. Flere holmer er også viktige områder for hekking. 
Kommunedelplanen 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 naturverdiene. 
Samhandlingsmuligheter innenfor bruk og vern av naturressursene er en av utfordringene 
som planprosessen må avklare. 
Utredningstemaer og metoder beskrevet i plan – og utredningsprogrammet legger et godt 
grunnlag for å kunne oppfylle de miljørettslige prinsippene §§ 8 – 12 i naturmangfoldloven. 
Plantype og avgrensning 
Forslag til planprogram omtaler behov for en særskilt vurdering og beskrivelse – 
konsekvensvurdering – av planens virkning for miljø og samfunn, slik det kreves i plan- og 
bygningsloven 
Forholdet til kommuneplanen 
Endelig vedtatt kommunedelplan for Steinsfjorden vil inngå som deler av kommuneplanens 
arealdel. 
 
Det at begge kommuner har del i Steinsfjorden har gjort at det opp igjennom alle tider har 
vært samarbeidet om forvaltning av fjorden, og dette samarbeidet bør fortsette, bl.a. i form 
av en felles kommunedelplan, men med Hole i «førersetet» i dette planarbeidet.  
Hver kommune må vedta sin respektive del av kommunedelplan for Steinsfjorden. 
 
Med de justeringer som nå er foretatt i planprogrammet mener rådmannen at forslaget er 
tilstrekkelig gjennomarbeidet og oppfyller kravene i forskrift om konsekvensutredninger § 
9. 
Rådmannen anser at programmet nå kan fastsettes og danne grunnlag for det videre 
planarbeidet. 
 
Saksdokumenter 
Trykte vedlegg: 
1. Planprogram, datert januar 2013, for «Kommunedelplan for Steinsfjorden og Kroksund». 
2. Oppsummering av uttalelser. 
 
Utrykte vedlegg: 

Side 149 av 173



  Sak 62/13 s. 8 
 

    
 

3. Brev fra ordfører Kværum og rådmann Aannestad vedr. utvidet sommerregulering av 
Tyrifjorden, datert 25.04.2001. 
4. Brev med varsel om oppstart og høring av planprogram, datert 06.07.2012 
5. Saksframlegg, oppstart og høring av planprogrammet, datert 15.05.2012 
6. Saksprotokoll, HMA 11.06.12, sak 80/12 
7. Saksprotokoll, formannskapets møte 26.06.12, sak 142/12. 
8. Brev fra Fylkesmannen i Buskerud datert 26.09.2012 
9. Brev fra Statens Vegvesen datert møte 26.09.12.  
10. Brev fra Jernbaneverket datert 28.08.2012 
11. Brev fra Norsk Ornitologisk Forening, Hole og Ringerike lokallag v/Viggo Ree datert 
10.09.2012 
12. E-post fra NVE sendt 08.10.2012 
13. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Hole kommune. 
 
Ved behov for utrykte vedlegg, kontakt saksbehandler  
 
 
Ringerike kommune, 25.03.2013 
 
 Wenche Grinderud 
 Rådmann 
Enhetsleder: Gunnar Hallsteinsen 
 
Saksbehandler: Grethe Tollefsen 
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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). 
Etter NVE's anbefalinger om å ta hensyn til en 200-årshendelse i planen, innarbeides 
anbefalinger om hensynssoner i områder som ikke omfattes av andre områdeplaner og 
reguleringsplaner (Høyeste regulerte vannstand er 63 m.o.h). De ulike hensynssoner kommer 
tydeligere fram på kartet, som vil være en viktig del av utarbeidelsen av kommunedelplanen, 
og utarbeides som en del av planprosessen. 

 
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. 
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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. 
 
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.1 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 
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aktivt lokalsamfunn der det foregår mye frivillig arbeid.  Det er åpnet for noe mer 
boligbygging i Åsa. 
 
 
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. 
 
En god tilrettelegging for aktiviteter og økt bruk av et område, generer økt trafikk, som det i 
planen må tas hensyn til når det gjelder vedlikehold, avkjøringer og parkeringsplasser. 
Trafikksikkerhet må vektlegges i planleggingen 

 
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 vannplanter 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 rødlistede arten bør gis stor fokus i et planarbeid for 
Steinsfjorden og Kroksund. 
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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.  
 
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. Aksjon Steinsfjorden anbefaler i sitt siste møte at Hole og 
Ringerike kommuner utreder muligheter for å unngå å bruke Steinsfjorden som resipient for 
det algetilgjengelige fosforet for det rensede avløpsvannet fra boliger og hytter med innlagt 
vann. En bør også se på andre muligheter for en ytterligere senkning av fosforinnholdet fra 
tilførselsbekker, for at innsjøens raskest mulig skal oppnå god vannkvalitet. 
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. 
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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. 
 
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. 
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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. 
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. 
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Det gjøres nå vurderinger av KUR-anleggenes framtid, ut fra nye data knyttet til renseeffekten 
på anleggene, for å komme fram til en mest mulig optimal renseløsning i Steinsfjordens 
nedbørfelt. 

 
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. 
 

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 
oppmerksomhet.  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. 
Planen bør også signalisere og synliggjøre ulike hensynssoner, bl a hensyn til flom, etter 
NVE´s regelverk knyttet til flomfare 
 

5.6 Vannforskriften (EU's 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 Vannforskriften.  
Pga utfordringer med giftige blågrønnalger og viktighet av rekreasjon, er Steinsfjorden pekt ut 
som et spesielt viktig område i denne sammenheng. Overvåkningsprogrammer for oppfølging 
av kjemisk og økologisk vannkvalitet som tilfredsstiller Vannforskriftens krav, innarbeides 
som retningslinjer i kommunedelplanen. 
 
Det innarbeides i kommunedelplanen at overvåkningen av vannkvaliteten i planområdet 
følger Vannforskriftens krav til oppfølging. 
 
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. 
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I grove trekk definerte man 4 viktige årsaker til økt fosforinnhold:  
1: utslipp fra landbruk 
2: utslipp fra hus  og hytter 
3: redusert vannutskiftning pga vegfyllinger ved Kroksund. 
4: kraftig reduksjon av vannutskiftingen i Steinsfjorden som følge av vannkraftreguleringer i 
Tyrifjordens nedbørfelt siden 1950. 
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), som i disse dager vurderes i forhold til framtidig vedlikehold og 
renseeffekt.   
Fjerning av vegfyllinger som er statens bidrag til ”dugnaden” er ikke utført. Ut fra behovet for 
å øke vannutskiftingen fortsettes arbeidet med å bedre vannutskiftingen ved hjelp av et endret 
reguleringsreglement for Tyrifjorden i samarbeid med regulantforeninger og kraftprodusenter. 
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 er 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. På bakgrunn av Steinsfjordens sårbarhet i forhold til 
tilførsel av algetilgjengelig næring, bør en vurdere om kravene i den lokale utslippsforskriften 
for Hole og Ringerike bør innskjerpes når det gjelder fosforinnhold for renset avløpsvann, når 
Steinsfjorden brukes som resipient. Steinsfjorden er mer sårbar enn vannforekomster med 
større vannutskifting. Aksjon Steinsfjorden har anbefalt å vurdere å pumpe avløpsvannet ut av 
Steinsfjordens nedbørfelt, til Hole renseanlegg eller Monserud renseanlegg. 
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. 
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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 
kan bli mindre dersom man velger å kanalisere båttrafikken. Det bør vurderes å  samle antallet 
båtplasser til ett eller to konsentrerte områder, framfor en mer spredt utnyttelse, slik det er nå.  

 
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. De miljøfaglige spørsmålene 
knyttet til våtmarkssystemene skal utredes og ivaretas på en tilfredsstillende måte, ved å bruke 
de mulighetene som ligger i Plan og bygningsloven.. 

 
 

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. 
 

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. 
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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”. 
Det er forelagt for Aksjon Steinsfjorden at en kan utvide mandatet til også å gjelde 
kommunedelplan for Steinsfjorden og Kroksund, noe utvalget har gitt sin tilslutning til. 
Mandatet for Aksjon Steinsfjorden ble vedtatt i kommunestyremøter i de to kommunene, i 
likelydende vedtak, høsten 1997. Punkt 6 i vedtaket omfatter styringsgruppens mandat (Hole: 
K-28/97):  

6. Styringsgruppens mandat er å få statlige myndigheter til å bidra i størst mulig 
grad med midler og assistanse for å få en snarlig gjennomføring av hovedtiltakene 
for Steinsfjorden. I tillegg skal gruppen påse at de lokale tiltakene som er foreslått i 
anbefalingen datert 12.2.97, gjennomføres snarest mulig. Styringsgruppen skal 
rapportere til de to kommunestyrene. 

Det utvidede mandatet utarbeides i fellesskap av de to kommunene, der det også bør tas 
stilling til om Aksjon Steinsfjorden, i funksjon som styringsgruppe for kommunedelplan-
prosessen, bør utvides med en representant for et politisk utvalg med ansvar for fritid, fra hver 
av de to kommunene. 
Aksjon Steinsfjorden, med eventuell utvidelse,  vil således fungere som en styringsgruppe til 
prosessen, etter §9 i Plan- og bygningsloven. 

  
 
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 

 
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.    
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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 er lagt ut på høring i Ringerike- og Hole kommune. Høringsuttalelsene er 
innarbeidet i planen, og denne skal sees i sammenheng med forslag til Verneplan for 
Tyrifjorden. 
 
 
. 

 
 

 
 
 

10. Framdrift/planprosess. 
 
 
 
 
August 2012   Planprogrammet legges ut på høring i begge kommuner 
 
Januar 2013 Merknadsbehandling/ vedtak av planprogram i begge 

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

Steinsfjorden og  deler av Kroksund. 
 
 
Event. oppfølging av arbeidet : 
    Handlingsplan 
    Temakart 
    Informasjonsbrosjyre. 
 
Lovgrunnlag og Regelverk: 
Plan og bygningsloven 
Naturmangfoldsloven 
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Viltloven 
Motorferdselloven 
Den europeiske landkapskonvensjonen av 1. mars 2004 
Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging . Kgl res 24. juni 2011 
Ramsar-konvensjonen 
 
 
TEK 10: § 7-1. Generelle krav om sikkerhet mot naturpåkjenninger 
(1) Byggverk skal plasseres, prosjekteres og utføres slik at det oppnås tilfredsstillende 
sikkerhet mot skade eller vesentlig ulempe fra naturpåkjenninger. 
(2) Tiltak skal prosjekteres og utføres slik at byggverk, byggegrunn og tilstøtende 
terreng ikke utsettes for fare for skade eller vesentlig ulempe som følge av tiltaket. 
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Notater fra gjennomlesing av høringsuttalelser fra høring på Planprogram for 
Kommunedelplan Steinsfjorden og Kroksund, oktober 2012. 

 

NVE 

• Vektlegge flerbruksverdier og avstand til vassdrag 

• Naturfare: Samfunnssikkerhet og naturfare fraværende i planprogrammet. 
TEK 10 kap 7? 

• Hensynssoner, synliggjøre ulike forhold, NVE retningslinje 2/2011 "Flaum 
og skredfare i arealplanar" 

• 200-årshendelse 

• Klimaframskriving 
 
NOF (Norsk Ornitologisk Forening, Hole og Ringerike lokallag) / Viggo Ree 

• En kommunedelplan for Steinsfjorden kan (og bør?) utarbeides med 
utgangspunkt i Miljøverndepartementets verneplan (Husk Sandsætra ved 
Busund) 

• Nordre Tyrifjorden våtmarkssystem og Ramsar-område/ Ramsar-
konvensjonen vektlegges bedre, innlemmet i Ramsar for 16 år siden 

• Tilgrensende områders viktighet på våtmarksområdene 
• Uenig med FMBU om å bruke PBL 

• Utsettelse av planoppstart, burde ha startet i 2007 
• Vurdering av Hole og Ringerikes holdning til våtmarkssystemene 

• Vurdering av negative konsekvenser av framføring av E16 og 
Bergensbanen gjennom våtmarksområdene 

• Steinsvikas viktige rolle i hele våtmarkssystemet. 
 
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne (i Hole kommune) 

• Universell utforming 
 
 
FMBU og Statens vegvesen 

• PBL synes fornuftig 

• Planavgrensning må gjøres mer entydig og detaljert 
• Innebærer økt transportbehov, fører til konsekvenser for sommer og 

vintervedlikeholdet, avkjøringer, parkeringsplasser.Trafikksikkerhet 
• De miljøfaglige temaene knyttet til våtmarkssystemene SKAL utredes og 

ivaretas  
• Landarealer som påvirker våtmarkene bør omfattes av kommunedelplanen 

• Henvis i planen til: Nasjonale forventninger til planlegging, kgl res 24. juni 
2011  og andre Rikspolitiske retningslinjer 

• RAMSAR! 
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• Konsekvensutredninger, som må synliggjøre hvordan nasjonal 
miljøpolitikk  og overordnede føringer følges opp og tydeliggjøre hva som 
konsekvensutredes 

• Relevant vannforvaltningsregelverk 

• Vannforskriften henvises til som overordnet 
• Samlet virkning, §10 i NML, forhindre "Gradvis forvitring" 

• PBL: restriksjoner på arealbruk krever reguleringsplan. 
• KLAR målformulering med vekt på miljøverdiene 
• PBL, noen begrensninger i forhold til NML 

• Særskilt verdifulle lokaliteter 
• Strandsoner sikres for edelkreps 

• Vannkvalitetsovervåkning må beskrives 
• §§8-12 i naturmangfoldsloven! Må INTEGRERES i planen – helhet.... 
• Landskap, den europeiske landskapskonvensjonen innarbeides og knyttes 

til §10 i NML 
• Vassdragsnært, begrenset aktivitet, 100-meters-beltet 

• Kanalisering av ferdsel 
• Båtplasser, fellesbrygger ønskes, ønskes minst mulig konflikt knyttet til 

båtferdsel 

• Motorisert ferdsel Motorferdselsloven bedre enn PBL. Regulere ferdsel 
med lokale forskrifter, som kommuneplanen henviser til 

• Jakt og fiske: retningslinjer ikke etter PBL 

• Steinsfjordens vannkvalitet / miljøkvalitet (SMVF??) og Vannforskriften 
• Landbrukspåvirkning 

• Vegtrafikkpåvirknig langs hele fjorden (minst ¾ nokså nær 
strandbreddene) 

• Boligområder 

• E16 
• Bergensbanens forkortelse 
• Vannutskifting: vegfyllinger (egen reg.plan) og endret 

manøvreringsreglement for Tyrifjordens regulering. 
 

 

Jernbaneverket 

• Kommunedelplan for Steinsfjorden omfatter ikke areal med 
jernbaneinfrastruktur slik den er i dag. 

• Det legges til grunn at kommunedelplanen tar i betraktning planstatus for ny 
Ringeriksbane. Jernbaneverket vil ikke kunne akseptere planer som stenger for 
en fremtidig jernbanetrase for Ringeriksbanen. 

Side 170 av 173



   
 

   
 

BRUK AV HELTRE I KOMMUNALE BYGG  
 
Arkivsaksnr.: 13/324  Arkiv: 614   
 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
63/13 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 22.04.2013 
/ Formannskapet  
/ Kommunestyret  
 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Ved planlegging og gjennomføring av alle nye kommunale bygg skal det som en del 
av utredningen vurderes mest mulig bruk av heltre. 

2. Hvis økonomi, bygg og branntekniske løsninger, klimaregnskap og livstidskostnader 
er like gode som andre alternativ, skal bruk av heltre prioriteres. 

 
 
Sammendrag: 
I kommunestyrets møte 27.09.12 besvarte ordføreren en interpellasjon fra Hans Petter 
Aasen om bruk av heltre i kommunale bygg.  Som en del av svaret anmodet ordføreren 
rådmannen om å fremlegge en prinsippsak om anvendelse av tre i kommunale bygg.  
Til kommunestyrets møte 21.02.13 utarbeidet rådmannen et notat om saken hvor det ble 
anbefalt å vente med et eventuelt prinsippvedtak til etter at Statsbygg hadde levert sin 
utredning om bruk av heltre i bygg. I den påfølgende diskusjonen framkom ønske om en 
egen prinsippsak og eget temamøte om bruk av heltre. 
Bakgrunn: 
Til kommunestyrets møte 21.03.13 utarbeidet rådmannen et notat om bruk av heltre i 
kommunale bygg. Se vedlegg. 
I den etterfølgende diskusjonen i kommunestyret oppfattet rådmannen det slik at det var 
ønske om snarlig forslag til prinsippsak om bruk av heltre i kommunale bygg og eget 
temamøte om saken. Temamøte er planlagt den 25. april. 
Rådmannens vurdering: 
I temamøte 25. april vil fordeler og ulemper med bruk av heltre i bygg belyst.  
Erfaringer med bruk av heltre har vist at det er flere forhold som må belyses og eventuelt 
ivaretas. 
De fordelene vi kjenner til er følgende:  

• Klimagassregnskap – substituering og karbonbinding 
• Inneklima – fuktstabilisering 
• Arkitektonisk uttrykk 
• Ringerike kommune viser at man tar ansvar og bidrar til at ressursene kan utnyttes 

og videreforedles med nye teknologi i regionen. 
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• Ringerike kommune kan bli en enda mer interessant kommune å jobbe i. Da 
kommunen tar miljøansvar og unge arbeidssøkere er mer opptatt av miljø og miljø 
kompetanse 

 
De ulemper vi kjenner til er følgende: 

• Kostnader, det er som regel dyrere å bygge noe i heltre en i stål og betong. På grunn 
av manglende standard løsninger i heltre. 

• Begrensninger ved en arkitektkonkurranse, da heltre har begrensninger i forhold til 
stål og betong i fleksibilitet (stål) og bruddstyrke. Samt begrensninger i forhold til 
branntekniske løsninger da heltre brenner lettere enn stål og betong 

• Teknisk: 
o Branntekniske løsninger er vanskeligere og noen ganger umulige å løse 
o Utfordringer med lyd og vibrasjon 
o Det kan bli enorme konstruksjoner ved lange spennvidder, som igjen blir 

kostbart 
o Tre har en større utfordring med å bestå i sin opprinnelige stand/funksjon en hva 

stål og betong har. Som igjen gjør at vedlikeholdskostnadene oftest øker ved 
bruk av heltre 

o Manglende dokumentasjon på gode løsninger hos leverandører og 
entreprenører 

• Manglende kompetanse1 
o Hos Byggherre 
o Hos Arkitekt 
o Hos Rådgivende ingeniør 
o Hos Entreprenør 
o Hos Leverandør 

Som opplistingen viser, er det både fordeler og ulemper ved bruk av heltre i bygg. 
Sett i et klimaperspektiv synes bruk av heltre å ha klare fordeler, men i forhold til 
konvensjonelle byggemåter synes dette materialvalget å kunne bli noe dyrere. Samtidig 
synes ikke kompetansen i markedet å være like god og mangfoldig ved bruk av heltre som 
ved tradisjonelle byggemetoder. Slik kompetanse kan imidlertid bli bedre dersom markedet 
i større grad etterspør bruk av heltre. 
Tradisjonelt har også heltre i bygg medført høyerebygge kostnader og 
vedlikeholdskostnader enn andre byggematerialer. Det er også viktig å se dette i forhold til 
livssykluskostnadene for ett bygg og ikke bare se på bygge kostnadene. 
Sett i et økonomisk perspektiv bør kommunen som et alternativ alltid velge bygg med 
materialer som gir lavest bygge og livssykluskostnader. 
Sett i et klimaperspektiv, og som markedsføring av kommunen som «en grønn» kommune, 
vil rådmannen anbefale at det ved framtidige byggeprosjekter i kommunal regi vurderes 
økt, og eventuelt bare bruk av heltre. 
Prinsipielt vil rådmannen anbefale kommunale bygg fortrinnsvis å bygge i heltre under 
forutsetning av at økonomi, bygg og branntekniske løsninger, klimaregnskap og 
livstidskostnader er like gode som andre alternativer.                                                            
 

                                                      
1 Statsbygg «Tre for bygg og bygg for tre», kapittel 5.2.4, utgitt 01.03.2013 
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Lenker 
• Statsbygg «Tre for bygg og bygg for tre»; 

http://www.statsbygg.no/FoUprosjekter/FoU-prosjekter-i-Statsbygg/diverse/12238-
Tre-for-bygg-og-bygg-i-tre/  

 
 
 
 
 Ringerike kommune, 10.04.2013 
 
 
 
 Wenche Grinderud 
 Rådmann 
 
 
Saksbehandler: Dag Jonny Martinsen 
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