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Følgende saker tas til orientering: 
 
A MELLOMLØSNING POLITISKE SAKER IPAD  
 Notat fra rådmannen, dat. 06.01.14. 
 
B INVITASJON TIL SEMINAR I PLAN- OG BYGNINGSRETT 
 Brev fra fylkesmannen i Buskerud, dat. 02.12.13. 
 
C HØNENGATA 5 OG 7 – REVIDERTE PLANER 
 Brev fra Buskerud fylkeskommune, dat. 03.12.13. 
 
D DAMTJERN – GBNR 27/45 – DISPENSASJON FRA MARKALOVEN FOR  

EL-TILKNYTNING AV 8 HYTTER – FYLKESMANNENS VEDTAK 
 Brev fra fylkesmannen i Oslo og Akershus, dat. 04.12.13. 
 
E AVVISNING AV KLAGE – HØNENGATA 8-10. 
 Brev til Trysil Hus AS, dat. 03.01.14. 
 
F OPPFYLLING PÅ ROGNERUD 
 Notat fra rådmannen, dat. 03.01.14. 
 
G FORHÅNDSHØRING – OPPHEVING AV REG.PLAN FOR HØNEFOSS SENTRUM INKL. 

VESTTANGENTEN 
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NYTT PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR 
STEINSFJORDEN  
 

Arkivsaksnr.: 11/3476  Arkiv: 140   

 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
3/14 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 20.01.2014 
/ Formannskapet  
/ Kommunestyret  
 
Forslag til vedtak: 
 
Kommunen vedtar å legge nytt planprogram for kommunedelplan for Steinsfjorden, datert 
05.11.2013, ut på  høring og offentlig ettersyn. 
 

Sammendrag 
På grunn av at fylkesmannen i Buskerud ikke fikk tilsendt planprogrammet fra Hole 
kommune ved offentlig ettersyn, må forslag til planprogram for kommunedelplan for 
Steinsfjorden opp til ny behandling i begge kommuner.  
Fylkesmannen hadde allerede fremmet forslag til vern av deler av Steinsfjorden som 
biotopvern etter Naturmangfoldloven. Fordi Fylkesmannen ikke hadde fått uttalt seg til 
planprogrammet ble det bestemt i et møte i planforum at programmet skulle omarbeides 
og behandles på nytt i begge kommuner. Planforum er organisert av fylkeskommunen i 
Buskerud og her møter alle planmyndigheter på fylkesnivå.  
 
I denne saken er det to muligheter for å fremme arealbruk og vern. Alternativ en er vern 
etter Naturmangfoldloven og alternativ to er vern og bruk etter plan- og bygningsloven som 
en kommunedelplan. Fylkesmannen har fremmet forslag til vern etter naturmangfoldloven 
og hensynet til dette må også reflekteres i kommunedelplanen. Verneforslaget er ikke 
avklart i departementet. Resultatet kan bli en kombinasjon der noe vernes etter 
naturmangfoldloven og arealbruk bestemmes etter plan- og bygningsloven. Men en 
kommunedelplan kan legge til rette for både bruk og vern. Derfor velger kommunene å 
utarbeide en kommunedelplan der planprogrammet er felles for begge kommuner. 
 
Formannskapet vedtok 26.06.2012 oppstart av kommunedelplan for Steinsfjorden, samt 
legge forslag til planprogram ut til offentlig ettersyn. Det kom inn totalt 6 uttalelser til 
oppstarten og høringen av planprogrammet i Ringerike kommune. Det ble foretatt 
justeringer av planprogrammet og plangrensen. Det første planprogrammet ble fastsatt i 
kommunestyret i Ringerike 30.05.2013. Dette planprogrammet er nå ytterligere redigert.  
 

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. Kommunedelplanen må 
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tilfredsstille de naturfaglige kriteriene som Verneplanen for Tyrifjorden har innarbeidet, og 
vannforskriftens krav til forbedret vannkvalitet og overvåkning av vannkvaliteten må 
innarbeides. 
Planarbeidet skal løse konflikter og avklare arealbruk i området.  
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 
kommunedelplanen 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. 
Og da viste det seg at saksbehandlingen i Hole ikke hadde fulgt plan- og 
bygningsloven, slik at myndighetene ikke hadde fått anledning til å uttale seg til 
planprogrammet. 

 Kommunestyret i Ringerike fastsatte imidlertid planprogrammet i møte 30.05.2013.  

 Men ønsket fra Fylkesmannen om en omarbeiding og revidering av planprogrammet 
er tatt til følge. Dermed foreslås det nå at revidert planprogram behandles på nytt i 
begge kommuner. 

 
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 må 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 til revisjon. 
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Plantype og avgrensning 
Planen fremmes som en kommunedelplan i et samarbeid mellom de to kommunene. Plan- 
og 
Bygningsloven definerer dette som interkommunalt samarbeid. Planprogrammet er felles 
for Hole og Ringerike kommuner og planen er av et slikt omfang at det kreves utarbeidet et 
planprogram og konsekvensutredning. 
 
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. 
Oversiktskart på side 7 i planprogrammet viser foreslått planavgrensning, og en nærmere 
plangrense for Ringerike kommune på side 12. 
 
Eiendomsforhold 
Planområdet omfatter vannområder og strandarealer til en mengde private og offentlige 
eiendommer i de to kommunene. 
 
Planprogram for kommunedelplan for Steinsfjorden 
Det er utarbeidet et nytt forslag til planprogram for kommunedelplanprosessen. Hensikten 
med planprogrammet er å vise hvilke temaer som må utredes i planprosessen, hvordan 
planprosessen organiseres, medvirkning og framdrift. Ny plan- og bygningslov setter 
dessuten krav til planprogram ved oppstart av kommunedelplan. 
En kommunedelplan vil kunne gi kommunen et bedre redskap til å styre utviklingen i og 
rundt Steinsfjorden. 
 

Forholdet til overordnede planer 
Norge har gjennom «Ramsar konvensjonen» forpliktet seg til å ta vare på viktige 
våtmarksverdier. Gjennom Stortingsproposisjoner og ny lov om naturmangfold skal vi ta 
vare på det biologiske mangfoldet i det viktige våtmarkssystemet i Tyrifjorden. 
Regionen ønsker å profilere de grønne verdiene og fjorden er et viktig tema i denne 
Sammenheng. 

 
Juridiske forhold  
I forskrift om konsekvensutredninger § 8 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. 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. 
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Økonomiske forhold 
Ringerike og Hole kommuner har begrenset med faglige og økonomiske ressurser til å utføre 
planarbeidet. Kommunene har derfor leid konsulenthjelp. Hole har arbeidsgiveransvaret og 
holder kontorplass. Hole har de største utfordringene i kommunedelplanarbeidet, men 
Ringerike skal selvfølgelig bidra. Kosnadene fordeles med 1/3 til Ringerike og 2/3 til Hole. 
Prosjektmidler tas over kommuneplankontoen. 

 
Behov for informasjon og høringer 
Allmennheten og berørte vil bli sikret informasjon gjennom varsling og offentlig ettersyn i 
henhold til plan- og bygningslovens krav til informasjon og medvirkning.  Kommunene 
ønsker en åpen prosess der alle interessenter inkludert Fylkesmannen i Buskerud skal kunne 
delta i planprosessen. Det vil derfor bli avholdt åpne informasjonsmøter under 
høringsperiodene og involvering av aktuelle lag og organisasjoner. Behovet for informasjon 
vil bli vurdert fortløpende. 
Høringsuttalelser til forrige planprogram er vedlagt det nye planprogrammet, se side 43. 
 

Alternative løsninger 
Alternativt for dette geografiske området av Steinsfjorden er, slik fylkesmannen har 
foreslått, 
vern av 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 tiltak som foreslås, må det bl.a. sees på den samlede 
belastning som økosystemet er eller vil bli utsatt for. 

 
Rådmannens vurdering 
  
Vurdering av plan – og utredningsprogrammet 
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. 
Steinsfjorden er også en del av Ringerike kommune, men interessekonfliktene er ikke 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. 
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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 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, 
også i Ringerike, er viktige områder for hekking. 
Kommunedelplanen bør derfor gjøre en vekting mellom de ulike interessene. Naturvern i 
deler av Steinsfjorden skal forenes med tilrettelegging for bruk andre steder. For å kunne 
sikre begge interessene bør tilretteleggingen gjøres i 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 
Det at begge kommuner har del i Steinsfjorden, gjør at det opp igjennom alle tider har vært 
samarbeidet om forvaltning av fjorden. Dette samarbeidet bør fortsette, bl.a. i form av en 
felles kommunedelplan 
 
Samlet vurdering 
Det er mange interesser som berører Steinsfjorden. 
Dersom store deler av Steinsfjorden ikke skal vernes etter Naturmangfoldloven, stilles det 
krav til at Hole og Ringerike kommuner går sammen om å utarbeide en kommunedelplan for 
Steinsfjorden og Kroksund, der blant annet miljøfaglige temaer knyttet til våtmark inngår. 
Plan- og bygningslovens formål og prosesser er godt egnet for å fremme en bærekraftig 
utvikling i og rundt Steinsfjorden. 
Det er tradisjon for de to kommunene å samarbeide om planer og tiltak i Steinsfjorden. 
Gjennom kommunedelplanen kan kommunene i større grad gjøre en avveining mellom de 
ulike temaene som skal utredes fram til endelig planvedtak. 
 
En vedtatt kommunedelplan vil bli et nyttig redskap for kommunene til å styre utviklingen i 
ønsket retning. 
Rådmannen anbefaler derfor at Ringerike fortsetter samarbeidet med Hole ved å 
gjennomføre en kommunedelplan for Steinsfjorden på tvers av kommunegrensen. 

 
Vedlegg 
 
Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De 
foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for 
papirutskrift. 
 

Side 39 av 235



  Sak 3/14 s. 6 
 

   

 

1. Forslag til nytt planprogram for kommunedelplan for Steinsjorden, datert 
05.11.2013. 

2. Kommuneplanen* 
 
 
 Ringerike kommune, 30.12.2013 
 
 
 
 Knut Helland 
 konstituert rådmann 
 
 
 
leder: Gunnar Hallsteinsen 
saksbehandler: Grethe Tollefsen 
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Asplan Viak AS 

Ringerike kommune og Hole kommune 
Kommunedelplan for Steinsfjorden og Kroksund 
Planprogram  

 

1 INNLEDNING 

1.1 Hva er et planprogram 

Forslag til planprogram er det første dokumentet i planarbeidet med Kommunedelplan for 
Steinsfjorden og Kroksund i Ringerike og Hole kommuner. Planprogrammet skal legge 
grunnlaget for arbeidet med kommunedelplaner med konsekvensutredning i begge 
kommuner. 

Planprogrammet redegjør for formålet med planleggingen, hva planen omfatter og hvordan 
planprosessen skal gjennomføres. Informasjons- og medvirkningstiltak legges også frem. 
Videre redegjør planprogrammet for hvilke alternativer som skal vurderes, utredningsbehov 
samt metoder som vil benyttes i utredningene. Planprogrammet skal skape forutsigbarhet og 
synliggjøre hva det planlegges for og hvordan ulike interesser kan delta i planarbeidet. 

Forslag til planprogram legges ut til offentlig ettersyn for å sikre at alle forhold ved 
planarbeidet blir ivaretatt. Innkomne uttalelser vil behandles før planprogrammet fastsettes. 

Fastsatt planprogram vil være bestemmende for omfang og gjennomføring av arbeidet med 
kommunedelplanen.  

1.2 Bakgrunn 

Steinsfjorden og Kroksundet har mange og store brukerinteresser. Hole kommune har en 
sterk befolkningsvekst, og tettstedene Vik og Sundvollen er i sterk utvikling med bolig- og 
næringsareal og tilhørende infrastruktur. Det arbeides for å finne ny trasé for E16 med 
firefelts motorvei forbi Kroksund til Hønefoss. Langs Steinsfjorden og ved Kroksund er det et 
stort antall bolig- og fritidseiendommer som grenser til vannet. Det er stort press på bygging i 
strandlinja, med private båtbrygger, plattinger for utendørs opphold, hotellutbygging og 
lignende. Det er flere felles båtbrygger og badeplasser i området. Antallet fritidsbåter har hatt 
en svært sterk økning de siste årene. Båtene øker også i størrelse og krever større grad av 
tilrettelegging med utsettingsramper og brygger. Friluftslivsinteressene i hele området er 
store. 

Det pågår en verneprosess for Tyrifjorden våtmarkssystem, og Steinsfjorden har store 
naturverdier som Fylkesmannen mener bør sikres gjennom vern. Fylkesmannen tilrår at 
Steinsvika naturreservat og de mindre hekkeholmene, som ligger innenfor planområdet, 
vernes uansett gjennomføring av foreliggende kommunedelplan, men at Steinsfjorden 
biotopvernområde kan frafalles dersom kommunedelplanen blir god nok i forhold til vern. 
Direktoratets tilråding er i hovedsak lik Fylkesmannens, men de tilrår at mer areal innover i 
Steinsvika inkluderes i reservatet. I tillegg mener Direktoratet at Steinsfjorden 
biotopvernområde bør vernes etter naturmangfoldloven. 

Høringsforslaget til verneplanen ligger per dags dato hos Miljøverndepartementet til 
behandling.  
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Norge har videre gjennom Ramsar-konvensjonen forpliktet seg til å ta vare på viktige 
våtmarksverdier. Ramsar-konvensjonen skal sikre våtmarker av internasjonal betydning, 
særlig som fuglehabitat og er en internasjonal avtale for bevaring og bærekraftig bruk av 
våtmarker. Formålet er å begrense tap av våtmarker og bremse det økende presset på 
våtmarksområder. Nordre Tyrifjorden inkl. Steinsfjorden og Kroksund er våtmarksystemer 
som er innlemmet i Ramsar-konvensjonen. Ramsar-konvensjonen og naturmangfoldloven vil 
dermed være et sentralt tema i foreliggende planarbeid.  

Hole og Ringerike kommuner har sett behov for å utarbeide kommunedelplan for 
Steinsfjorden og Kroksund som i tillegg til verneinteressene også tar for seg 
flerbruksinteressene. Kommunedelplanarbeidet er et interkommunalt samarbeid mellom Hole 
og Ringerike. Fylkesmannen tilrår at Kroksund-området og deler av Steinsfjorden som ikke 
foreslås vernet etter naturmangfoldloven, forvaltes aktivt etter bestemmelser om bruk og vern 
i plan- og bygningsloven. Det er derfor arbeidet med en kommunedelplan for de nevnte 
områder er satt i gang.  

1.3 Planprogram januar 2013 

Tidligere forslag til planprogram ble utarbeidet av Hole- og Ringerike kommune i 2011-2012, 
og sendt på offentlig ettersyn i samme periode. Etter høringsperioden og etter møte med 
berørte instanser så som Fylkesmannen, NVE og Fylkeskommunen har Hole og Ringerike 
kommune kommet frem til at planprogrammet skal omarbeides og revideres. Hensikten med 
å revidere planprogrammet er å starte planprosessen på nytt, varsle viktige instanser, og 
involvere berørte myndigheter i en tidlig fase. Her utgjør Fylkesmannen en viktig 
samarbeidspartner som er direkte involvert i kommunedelplanen med tanke på Verneplanen 
for Tyrifjorden. Et viktig ledd i planprosessen er også å involvere brukerne av fjorden og dens 
nærmiljø, grunneiere samt berørte organisasjoner og foreninger.  

Formålet med et revidert planprogram er også å begrense antall utredningstemaer og 
varsle planavgrensning på nytt. 

  

1.4 Mål 

Hovedmål: 
 
Kommunedelplanen for Steinsfjorden skal legge et godt grunnlag for sameksistens mellom 
naturverdiene og befolkningens bruk av området i et langsiktig perspektiv. Planen skal sørge 
for en bærekraftig bruk av vassdragets ressurser, sikre naturverdiene og regulere bruken slik 
at verdiene blir ivaretatt. Ved eventuell konflikt mellom bruk og naturverdier av nasjonal og 
regional verdi skal naturverdiene veie tyngst.   

Delmål: 
 

1. Kommunedelplanen for Steinsfjorden skal være kommunens beslutningsgrunnlag i 
saker som berører Steinsfjorden, inkludert strandsonen. 
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2. Planlegging og bruk av arealer i og langs vassdraget og over kommunegrensene skal 
samordnes. 

3. Vern og bruk av vann og vassdragsnære arealer skal sikres. 
 

4. Naturkvalitetene skal ivaretas eller forbedres ved både vern og skjøtsel. 
 

5. Det skal tilrettelegges for utøvelse av friluftsliv ved å fastlegge arealbruk til 
badestrender, bryggeanlegg og annen tilrettelegging for allmennyttige anlegg. 

 
6. Tilgjengelighet til strandsonen skal sikres for allmennheten. Planen skal legge til rette 

for at strandsonen gjøres mer tilgjengelig for allmenn ferdsel. 
 

7. Kommunedelplanen skal legge til rette for at et vern av områder i Steinsfjorden ikke 
blir til hinder for forbedring og opprettholdelse av vannkvaliteten. 

 

1.5 Kommunedelplan som planform 

Planen er organisert som en interkommunal plan etter § 9 i plan- og bygningsloven, og 
består av en juridisk bindende arealdel med bestemmelser og retningslinjer. Planen 
forutsettes vedtatt av de ansvarlige instanser i de ulike kommunene, etter offentlig ettersyn 
og bemerkninger fra dem som har interesser knyttet til planforslaget.  

Hensikten med å benytte plan- og bygningsloven som lovverk er at den tar hensyn til andre 
kvaliteter enn rene vernehensyn, og vurderer eksempelvis friluftsliv, universell utforming og 
barn- og unges behov opp mot verdien av biologiske arter. 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. 

Kommunedelplan for Steinsfjorden og Kroksund er et samarbeidsprosjekt mellom Hole og 
Ringerike kommune. Bakgrunnen for samarbeidet er et ønske om en felles plan for 
Steinsfjorden. Hensikten med planen er å sikre viktige naturverdier samt brukerinteresser av 
fjorden.  
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2 BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET 

2.1 Planenes innhold og forslag til planavgrensning 

Planområdet omfatter hele Steinsfjorden. Steinsvika og hekkeholmene som omfattes av 
Verneplan for Tyrifjorden forutsettes ivaretatt som hensynssoner. 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. Med unntak av 
enkelte strekninger er planområdet avgrenset til 100 meter av strandområdene rundt fjorden. 
Se kapittel 3 for nærmere beskrivelse planområdet.  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). Planområdet omfatter mindre deler av tettbygde områder som Vik, 
Sundvollen og Åsa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forslag til planavgrensning i 
Ringerike og Hole 
kommuner.  
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Nøyaktig planavgrensning 
må vurderes nærmere i det 
videre planarbeidet. 

Fylkesmannen foreslår at de grunne delene av Steinsfjorden vernes som biotopvernområde. 
Forslaget omfatter en stripe vest og nord i fjorden og et mindre areal i sørøst, kun vannareal 
og litt strandsump, øyene er holdt utenom. De dypere delene av Steinsfjorden og området 
sør for Kroksund foreslås ikke vernet selv om det er betydelige verneverdier også her. 
Verneverdiene vurderes ikke som store nok sett i forhold til brukerinteressene og de mange 
inngrepene i området. Det er særlig i disse foreslåtte biotopvernområdene at forholdet 
mellom vern og bruk må avveies, før man avgjør hvilken planstatus områdene skal få.  

 

2.2 Kommunedelplanens forhold til verneplan for Tyrifjorden 

Hensikten med foreliggende planarbeid er å utarbeide en kommunedelplan som skal legge et 
godt grunnlag for sameksistens mellom naturverdiene og befolkningens bruk av planområdet 
i et langsiktig perspektiv. Kommunedelplanen skal sørge for at planområdets naturkvaliteter 
ivaretas og sikres gjennom vern i henhold til plan- og bygningsloven. Kommunedelplanen 
skal ta hensyn til forslag til verneplan for Tyrifjorden og sikre viktige føringer videre i arbeidet 
med kommunedelplanen. Forholdet mellom forslag til verneplan for Tyrifjorden og forslag til 
kommunedelplan for Steinsfjorden og Kroksund blir et viktig tema i det videre planarbeidet.  

Når forslag til verneplan for Tyrifjorden vedtas gjelder verneplanen foran kommunedelplanen 
for Steinsfjorden og Kroksund. Dette på grunn av at verneplan for Tyrifjorden er en 
overordna plan på et statlig nivå.   
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Kartutsnitt fra Forslag til Verneplan for Tyrifjorden 
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3 BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET  

Steinsfjorden og Tyrifjorden er adskilt med to øyer og bro og veifylling under E 16 i 
Kroksundet. Det er båtled under broa. Steinsfjorden er naturlig næringsrik og har en 
gjennomsnittsdybde på bare 10 meter. Forurensning i kombinasjon med begrenset 
gjennomstrømning av vann ved Kroksund har skapt utfordringer når det gjelder vannkvalitet i 
Steinsfjorden. En rekke større og mindre øyer, holmer og skjær ligger spredt rundt i 
Steinsfjorden. 

Langs Steinsfjorden og ved Kroksund er det et stort antall bolig- og fritidseiendommer som 
grenser til vannet. Det er stort press på strandlinja, med bygging av private båtbrygger, 
plattinger for utendørs opphold og lignende. Det er flere felles båtbrygger og badeplasser i 
området.  

Planavgrensning: 
Fra Elstangen til Åsa følger planavgreningen i hovedsak offentlig vei (E16 og Fv 156) dog 
ikke lengre inn fra vannkant enn 100 meter. 

Mellom Åsa og Steinsvika følger planavgrensningen 100-meters belte fra vannkant. 

I Steinsvika følger planavgrensningen Fylkesmannens forslag til vernegrense. 

Fra Steinsvika til Vik følger planavgrensningen 100-metersbelte fra vannkant hvor det ikke 
foreligger reguleringsplaner, I regulerte områder følger planavgrensningen 15-metersbelte fra 
vannkant. 

Fra Vik til Kroksund følger planavgrensningen E16. 

Fra Kroksund til Rudstangen følger planavgrensningen 100-metersbelte fra vannkant. 

Planavgrensningen går i rettlinje på østsiden av Storøysundet fra Rudstangen til Vinterguten. 

Videre ligger planavgrensningen100 meter inn fra østre vannkant på Vinterguten, og rett sør 
for parkeringsområdet for båthavnen og følger deretter broen over til Elstangen.  
  

3.1 Ringerike kommune 

I Ringerike er størstedelen av planområdet avsatt til landbruk-, natur, og friområde i 
kommuneplanens arealdel, ved Åsatangen er det avsatt et friområde. I Åsa ligger det 
boligeiendommer, fritidseiendommer og småbruk helt ned til innsjøen. 

Innenfor LNF- område er det i en sone på 100m fra vassdraget generelt forbudt å iverksette 
nye bygge- og anleggstiltak. 
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Utsnitt fra Kommuneplan Ringerike 
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Ortofoto med plangrense, Ringerike Kommune.  
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3.2 Hole kommune 

I henhold til kommuneplan for Hole kommune består planområdet for en stor del av 
nåværende LNF, med enkelte unntak, særlig konsentrert rundt bebygde områder i Vik, 
Sundvollen og Steinåsen (Rudshøgda). LNF-områdene har noen frittliggendeboliger og 
fritidsbebyggelse, og noe landbruk. Tilstøtende områder er i hovedsak avsatt til 
utbyggingformål og LNF område..  

I Vik er arealene mot innsjøen avsatt til LNF- formål veiareal og parkering og friområde i 
dagens kommuneplan. Deler av LNF-området mellom E 16 og fjorden er bebygd av 
boliger/hytter og anlegg ifm. båtopplag.  

Ved Viksbukta i Steinsfjorden har Statoil en stor bensinstasjon med veikro. I nærheten 
ligger også en båtbrygge. Stasjonen benyttes mye av båtfolket. Også Essostasjonen på 
Sundvollen benyttes av båtfolket. På Garntangen sør i Steinsfjorden, mellom Vik og 
Sundvollen, ligger et gatekjøkken med stor omsetning for bilister og båtfolk. 
Gatekjøkkenet har et lite strandareal med en odde og flytebrygge. 

I Sundvollen er store deler av strandsonen tilgjengelig for allmennheten, avsatt til LNF og 
offentlig bebyggelse. Innenfor dette området finner man Sundvollstranda som er tilrettelagt 
for allmennheten. Noe dyrka mark innenfor LNF område. Sør for Sundvollen ligger det 
boliger mellom Tyrifjorden og E16, helt ned til fjorden. Langs denne strekningen er det 
avsatt område til LNF, friområde og næring. Næringsområde består av campingplass 
med bademuligheter for allmennheten.  

Sundvollen hotell er et kurs- og konferansehotell med overnattingskapasitet til 300 gjester. 
Hotellet ligger øst for E16 ved Sundvollen, og bruker opplevelser ved Tyrifjorden som del av 
sitt tilbud. Sundøya som ligger i Kroksund mellom Tyrifjorden og Steinsfjorden er regulert til 
hotellvirksomhet. Rørvika Camping sør for Sundvollen har 100 plasser for campingvogner, 
badestrand, brygge og båtplasser. 

Fra Sundvollen til Vik ligger gang- sykkelveien helt inntil vannet, mer eller mindre hele 
strekningen. Det finnes enkelte områder med brygger og friområder nedenfor gang- 
sykkelveien.  

Mellom Viksbukta og Steinsvika er en stor del regulert til boligområde, også helt ned til 
vannet.  Området langs innsjøen består av svaberg og mer allment tilgjengelige områder. 
Kratt og oppsatte gjerder hindrer stedvis allmenn ferdsel. Det er markert en lokal turvei langs 
hele strandsonen. Høyenhallstranden er avsatt til friområde hvor det også er tilrettelagt for 
båtutsetting.  

I Hole kommune legges det opp til fremtidig utbygging i stor grad skal skje rundt Vik og 
Sundvollen. Konsentrasjon og fortetting av boligområder er en viktig strategi for å redusere 
klimautslipp. Begge stedene er nært tilknyttet strandområdene ved Steinsfjorden og 
Tyrifjorden. 
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Storøya er den største øya i Tyrifjorden og ligger fysisk sør for Sælabonn og sørvest for 
Kroksund i Hole kommune, Buskerud. Sundet mellom Storøya og Sælabonn kalles 
Storøysundet. Øya har forbindelse til Elstangen på Utstranda via flytebru, som har 
passasje for småbåttrafikken på fjorden. Veien over brua er forsynt med bom.  På øya 
ligger også Storøen gård, som i middelalderen ble sete for Hamarbispen vest i 
bispedømmet, og en 18-hulls golfbane som drives av Tyrifjord Golfklubb. Sørøst på øya 
er det et større hyttefelt.  

Storøya naturreservat, Vinterguten, (ca. 35 da) er i forslag til verneplan vernet som viktig 
lokaliteter for forståelse av Oslofeltets fossilførende bergarter. Vinterguten er et yndet 
badested og er sikret til friluftsformål. 

Ved broa mellom fastlandet og Storøya som utgjør søndre grense for vurderingsområdet 
ligger en småbåthavn. Det er også en mindre småbåthavn ved vegfyllingen øst for 
Kroksund. 
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Utsnitt fra Kommuneplan Hole 
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Ortofoto med plangrense – Hole kommune.  
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4 DAGENS SITUASJON OG PLANSTATUS I BERØRTE OMRÅDER 

4.1 Dagens arealbruk innenfor planområdet 

Deler av Tyrifjorden og spesielt Steinsfjorden har store brukerinteresser mht. rekreasjon. 
Mesteparten av boligområdene i Hole kommune ligger ved Vik / Steinsåsen og Sundvollen, 
og Steinsfjorden er et svært viktig nærområde for disse boligområdene. Rundt fjorden ligger 
også mange hytter som bruker fjorden aktivt. Steinsfjorden er også tiltrekkende for mange 
mennesker fra Hønefoss og Modumområdet i rekreasjonssammenheng.  

Det knytter seg store samferdselsinteresser til områder som kvalifiseres som 
vurderingsområde for vern. Det er igangsatt planprosesser for fremføring av ny E-16 
gjennom området. 

Steinsfjorden har tradisjon for å ha stor båttrafikk. I denne sammenheng er Steinsfjorden en 
rekreasjonsarena for innbyggere i både Hole og Ringerike. 

4.1.1 Kommuneplan Ringerike kommune 

Ringerike er en kommune med store arealer, hvor befolkningen er fordelt på byen Hønefoss 
og de mange tettstedene og bygdene i kommunen. Dette utbyggingsmønsteret er en viktig 
kvalitet ved en kommune av Ringerikes størrelse. Opprettholdelse og videreutvikling av 
lokalsamfunn i tettsteder og bygder er derfor et viktig element i planleggingen. I dette ligger 
det en målsetning om at det skal være tilgjengelige boligarealer i alle tettstedene i 
kommunen, samt nødvendige arealer for servicefunksjoner og næringsarealer der det er 
aktuelt.  

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.  

 

Ved Vegård er det i ettertid vedtatt reguleringsplan for Tjyruhjellen nr. 346 med 3 boenheter 
(10 -3).  

I denne kommuneplanen er det ikke avsatt arealer til spredt bebyggelse, verken for hytter 
eller boliger. Eventuelle ønsker om å etablere boliger eller hytter eller fradele til slike formål 
utenfor områder avsatt som byggeområder vil måtte behandles som dispensasjonssaker 
etter §7 i plan- og bygningsloven. 
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4.1.2 Hole Kommune 

Kommuneplan for Hole kommune, vedtatt 02.02.09, revidert 19.05.10 i hht. 
meklingsprotokoll.  
 
De fleste byggeområder i gjeldene kommuneplan er regulert. Disse er stort sett utbygd eller 
under utbygging. Det er laget en del nye bestemmelser og retningslinjer i ny kommuneplan 
for å kunne ivareta de forhold som er vektlagt i planprosessen.  

Hole kommune har i sin kommuneplan byggeforbud i 100m belte til fjorden (LNF). Videre er 
det i retningslinjene satt et forbud mot anleggstiltak i en 15 meter sone fra strandlinje fra 
gjennomsnittlig flomvannstand.  Strandsonen og tilrettelegging for allmennhetens tilgang til 
denne er viktig. Et av satsingsområdene i kommuneplanperioden er å bruke de viktige natur- 
og kulturkvalitetene i kommunen og tilrettelegge for allmennheten.  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. 

Eksisterende kommuneplan for Hole Kommune viser i hovedtrekk LNF-områder, der visse 
LNF-områder domineres av friluftsliv og naturvern. Kommuneplanen viser også eksisterende 
boligområder, områder for næring, fremtidig kontorbebyggelse, eksisterende og fremtidig 
bebyggelse for offentlige formål, samt eksisterende friområder.  

 

 

4.2 Gjeldende planer og retningslinjer som er relevante for 
planarbeidet 

4.2.1 Nasjonale føringer 

Plan- og bygningsloven  
Lov om planlegging og byggesaksbehandling av 27.juni 2008.  
 
Denne kommunedelplanen forholder seg til bestemmelsene i den nye loven; i lovens kapitel 
4, 5, og 11, blir blant annet forholdet til planprosess og planinnhold i 
kommuneplan/kommunedelplan behandlet. Kommunedelplanen er utarbeidet som en 
interkommunal plan i samsvar med kapittel 9 i loven. 

Ramsar-konvensjonen 

Konvensjonen skal sikre våtmarker av internasjonal betydning, særlig som fuglehabitat og er 
en internasjonal avtale for bevaring og bærekraftig bruk av våtmarker. Formålet er å 
begrense tap av våtmarker og bremse det økende presset på våtmarksområder. 
Konvensjonen skal utbre kunnskapen om våtmarkenes økologiske betydning og deres 
betydning for forskning og rekreasjon.  
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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.  Deler av nordre Tyrifjorden 
er innlemmet i Ramsar konvensjonen.  

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging.  

Kgl. res. 24 juni 2011 
 
Regjeringen har fastsatt nasjonale forventninger til kommunal og regional planlegging. 
Hensikten er å gjøre planleggingen mer målrettet og sikre at viktige nasjonale interesser blir 
ivaretatt. I forbindelse med denne planen er følgende tema særlig vesentlige; vassdrag, 
natur, friluftsliv og landskap.  

Lov om friluftslivet (friluftsloven).  

Formålet med denne loven er å verne friluftslivets naturgrunnlag og sikre allmenhetens rett til 
ferdsel, opphold m.v. i naturen, slik at muligheten til å utøve friluftsliv som en 
helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig fritidsaktivitet bevares og fremmes.  

Naturmangfoldloven  
Lov om forvaltning av naturens mangfold av 19. juni 2009 og Naturvernloven av 19. juni 
1970. 

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, også 
som grunnlag for samisk kultur.  

Rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag av 10. november 1994. 

Retningslinjene gjelder følgende deler av det enkelte verneobjekt avgrenset slik: 

 vassdragsbeltet, dvs. hovedelver, sideelver, større bekker, sjøer og tjern og et område på inntil 100 

meters bredde langs sidene av disse, 

 andre deler av nedbørfeltet som det er faglig dokumentert at har betydning for vassdragets verneverdi. 

Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen av 1. 
september 1989. 

I Plan- og bygningslovens § 2, tredje ledd presiseres barns rettigheter i planleggingen.  

Bestemmelsen om medvirkning er en selvstendig bestemmelse som viderefører 
informasjons- og medvirkningsbestemmelsene i tidligere lov, men som også styrker disse 
reglene på flere viktige punkter. Barns interesser i planleggingen skal ivaretas av den enkelte 
kommune i samarbeidet med tiltakshaver. 

Den europeiske lanskapskonvensjonen av 1. mars 2004. 

Formålet med den europeiske landskapskonvensjonen er å verne, forvalte og planlegge 
landskap og organisere europeisk samarbeid på disse områdene.  
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St.meld. nr. 26 (2006-2007) Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand 

Vassdrag: Unngå inngrep som reduserer verdien for landskapsbilde, naturvern, friluftsliv, vilt, 
fisk, kulturminner og kulturmiljø.  

Vannressursloven (Lov om vassdrag og grunnvann) av 24. november 2000. 

Loven har til formål å sikre en samfunnsmessig forsvarlig bruk og forvaltning av vassdrag og 
grunnvann.  

Forurensningsloven (Lov om vern mot forurensninger og om avfall) av 13. mars 1981. 

Loven har til formål å verne det ytre miljø mot forurensning og å redusere eksisterende 
forurensning, å redusere mengden av avfall og å fremme en bedre behandling av avfall, og  
skal sikre en forsvarlig miljøkvalitet, slik at forurensninger og avfall ikke fører til helseskade, 
går ut over trivselen eller skader naturens evne til produksjon og selvfornyelse. 

Forurensningsforskriften av 1. juni 2004:  

Det skal i denne forskriften tas spesielt hensyn til § 22-6.  

§ 22-6. Tillatelse til mudring, dumping og plassering av materiale  

Fylkesmannen kan gi tillatelse til mudring, samt dumping som nevnt i § 22-4 første ledd bokstavene a til d, i sjø 
og vassdrag her i riket. Miljødirektoratet eller den departementet bemyndiger, kan gi tillatelse til dumping som 
nevnt i § 22-4 første ledd e i sjø og vassdrag her i riket, til plassering av materiale som nevnt i § 22-5, samt til 
mudring og dumping i norsk økonomisk sone. 

Søknad om tillatelse til mudring, dumping eller plassering av materiale skal inneholde de opplysninger som er 
nødvendig for å vurdere om tillatelse bør gis og hvilke vilkår som skal settes, herunder opplysninger om 
avfallet/materialet som skal dumpes/plasseres og om bunnforholdene på mudre- og/eller dumpestedet. 

Ved avgjørelse av søknaden skal det legges vekt på de forurensningsmessige ulemper ved tiltaket sammenholdt 
med de fordeler og ulemper som tiltaket for øvrig vil medføre. 

Lov om laks og innlandsfisk mv. (Lakse- og innlandsfiskloven) av 15. mai 1992. 

Lovens formål er å sikre at naturlige bestander av anadrome laksefisk, innlandsfisk og deres 
leveområder samt andre ferskvannsorganismer forvaltes i samsvar med naturmangfoldloven 
og slik at naturens mangfold og produktivitet bevares. Innenfor disse rammer skal loven gi 
grunnlag for utvikling av bestandene med sikte på økt avkastning, til beste for 
rettighetshavere og fritidsfiskere. 

Forskrift om fysiske tiltak i vassdrag av 15. november 2004. 
Med hjemmel i lov om laksefisk og innlandsfisk 

Edelkreps er en rødlistet art. Forvaltning og overvåkning av edelkreps i Steinsfjorden har 
derfor et viktig fokus både nasjonalt, regionalt og lokalt. Oppfølging skjer i regi av 
Fylkesmannen gjennom overvåking og forvaltning, og av lokale fiskeinteresser. For 
Steinsfjorden er det viktig at strandsonen med bunnarealer, er beskyttet mot inngrep da dette 
er den viktigeste biotopen for edelkreps. Biotopen bør derfor bevares og det bør ikke åpnes 
for inngrep som kan gi uheldige virkninger for arten. Forskrift om fysiske tiltak i vassdrag gir i 
utgangspunktet en slik beskyttelse, gitt at det ikke gis dispensasjoner for søknader. 
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Vannforskriften av 15. desember 2006 
 
Vannforskriften er en implementering av EUs vanndirektiv og det norske lovverket og skal 
sikre en helhetlig beskyttelse, bærekraftig bruk og god økologisk tilstand i vannforekomstene 
gjennom regionale forvaltningsplaner. 

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. 

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. 

Forskrift om fredning for Vinterguten naturreservat, Hole kommune, Buskerud 
I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63 er et område i Hole kommune, 
Buskerud fylke, fredet som naturreservat ved kgl.res. av 15. januar 1988, under betegnelsen 
Vinterguten naturreservat. Det fredede området berører gnr/bnr: 198/1 og dekker et areal på 
ca 30 daa. Formålet med fredningen er å verne en viktig lokalitet for forståelse av Oslofeltets 
fossilførende bergarter. 

Forholdet til naturreservat Vinterguten skal fremgå av planforslaget. 

Forskrift om fredning for Braksøya naturreservat, Hole kommune, Buskerud 
I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63, er et område i Hole kommune, 
Buskerud fylke, fredet som naturreservat ved kgl.res. av 15. januar 1988, under betegnelsen 
Braksøya naturreservat. Det fredede området berører gnr/bnr: 235/8. Naturreservatet dekker 
et areal på ca 40 daa. Formålet med fredningen er å verne en viktig lokalitet for forståelse av 
Oslofeltets fossilførende bergarter med verneverdig kalkfuruskog. 

Forholdet til naturreservat Braksøya skal fremgå av planforslaget.  
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4.2.2 Regionale føringer 

Vannbruksplan for Tyrifjorden  
I 1995 ble det utarbeidet en vannbruksplan for Tyrifjorden. Denne har status som en 
fylkesdelplan.  

 

4.2.3 Kommunale føringer 

Kommuneplanene for Ringerike og Hole kommuner. 

Se kapittel 4.   

Ringerike kommune 

Vedtatt kommunal planstrategi for Ringerike 20.06. 2013 
Legger føringer for revisjon av kommuneplanen fra 2007 - 2019 

Fastsatt revisjon av kommuneplanen for Ringerike 20.06 2013 
Her skal hele kommuneplanen fra 2007 revideres med unntak av kommunedelplan for 
Ådalsfjella som ble revidert og vedtatt i 2011. 

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. 

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. 

Landbruksplan for Ringerike, vedtatt 27. juni 2005, i Hovedkomiteen for miljø- og 
arealforvaltning. 

Ringerike er en betydelig jordbrukskommune, med ca. 70.000 dekar fulldyrket jord og 350 
bønder på hel- eller deltid. Landbruksplan for Ringerike ble vedtatt 27. juni 2005 og skal 
fungere som et styringsverktøy for videre positiv utvikling av en levedyktig næring. Planen 
har som hovedformål å sikre produksjonsressursene, og miljøet på en best mulig måte for 
fremtidige generasjoner. Den skal også ta vare på flest mulig arbeidsplasser knyttet til 
landbruket i Ringerike, primært og sekundært, samt produsere størst mulig mengde av 
høyest mulig kvalitet av det markedet har behov for, basert på kommunens naturgitte 
forutsettinger. 
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Hole kommune 

Planstrategi 2012-2016 Hole kommune 

Planstrategi 2012-2016 for Hole kommune ble vedtatt 5. november 2012 og har som formål å 
«løfte blikket» og sette fokus på hva som er viktig for å få til en ønsket utvikling for 
kommunen. Den skal legge føringer for hvilke områder det er viktig å følge opp gjennom 
kommuneplanrevisjon eller andre prosesser. 

Kommunedelplaner for Vik og Sundvollen. 

Hole kommune har startet arbeidet med områdeplan for både Vik og Sundvollen. 
Steinsfjorden og Kroksund vil i denne sammenheng ha stor betydning for stedsutviklingen. 
Planene bør bl.a signalisere og synliggjøre ulike hensynssoner, bl a hensyn til flom, etter 
NVE´s regelverk knyttet til flomfare. 

Strategiplan for opprydding i spredt avløp Hole kommune, datert 15.02.11 
Hole kommune utarbeidet en strategiplan i forbindelse med opprydding i avløpsanlegg i 
spredt bebyggelse. Det tas utgangspunkt i at det skal ryddes opp i 75 anlegg årlig. Disse skal 
da enten oppgraderes som privat anlegg eller knyttes til kommunalt avløpsanlegg. Det tas 
sikte på å bygge eventuelle nye kommunale anlegg samtidig med oppgradering av private 
anlegg i samme tiltakssone. I forbindelse med oppryddingsarbeidet er kommunen delt inn i 
hensiktsmessige tiltakssoner. Steinsfjorden er prioritert som tiltakssone. 

 

4.3 Gjeldende reguleringsplaner som grenser til planområdet 

4.3.1 Hole 

Plannr. Område Formål Vedtatt 
201002 Strandveien 21 Boligbebyggelse, naturformål, vern av 

kulturminner 
1.2.2010 

200705 Nedre Rudshøgda nord Frittliggende småhusbebyggelse, tett 
småhusbebyggelse, badeplass/båtutsetting, 
felles lekeplass, friluftsområde, 
friluftsområde i vann 

20.9.2007 

201207 Nedre Rudshøgda syd Frittliggende småhusbebyggelse, konsentrert 
småhusbebyggelse, felles lekeareal for barn, 
friluftsområde 

4.2.2008 

199102 Vik m/E68 
Hovedrasteanlegg 

Forretninger kontor mv. offentlige bygninger 
mv. vegserviceanlegg, brygge, badeplass, 
friluftsområde i sjøen 

29.4.1991 

198403 Kroksund 1 Boliger, offentlige bygninger, 
jordbruk/skogbruk, park/turvei/lekeplass 

16.4.1984 

200803 190/50 Kroksund Boliger, turveg, friluftsområde, felles 
lek/grønt 

10.3.2008 

200002 Hole Bo- og rehab Offentlig bebyggelse 
sykehjem/omsorgsboliger, frittliggende 
småhusbebyggelse 

9.10.2000 
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200602 Ødegårdsstranda Frittliggende småhusbebyggelse, 
friluftsområde, felles lekeplass for barn 

6.2.2006 

199202 Storøen Serviceområde, hytter, 
jordbruk/skogbruk/leskog, friluftsområde, 
verneverdig bebyggelse, naturreservat 

26.6.1992 

198801 Elstangen hotel Hotell mm. 19.12.1988 
200606 E16 Tyriheim Kjøreveg, gang- og sykkelveg, fortau, annen 

veggrunn, landbruk 
19.10.2006 

200603 Sundøya Hotell med tilhørende anlegg, friluftsområde 
i vann, privat båthavn 

3.4.2006 

198301 Sundvollen sentrum Boliger, forretninger kontor mv. Offentlige 
bygninger, landbruk, park/gangsti/lek 

5.9.1983 

200903 Sundvollstranda Offentlig bebyggelse, friområde, 
friluftsområde i vann 

16.3.2009 

00703 Del av Sundvollen 
sentrum 

Kombinerte formål: 
bolig/forretning/kontor/allmennyttig 
formål/hotell/bevertning, hotell med 
tilhørende anlegg, jordbruk, friområde i sjø- 
og vassdrag 

25.6.2007 

201105 Del av B7 Nedre 
Rudshøgda Syd 

Boligbebyggelse – 
frittliggendesmåhusbebyggelse  

20.08.2012 

200704 Tangen Boliger 21.08.2007 
199303 Storøen Båthavn og 

parkering 
Båthavn/-opplag, parkering, friluftsområde 
mm. 

22.11.93 

 

4.3.2 Ringerike 

Plannr. Område Formål Vedtatt 
346-01 Tjyruhjellen Frittliggende småhusbebyggelse, lekeplass, 

friluftsformål  
9.1.2013 

325 Grenda i Åsa Frittliggende småhusbebyggelse, 
jordbruk/skogbruk, jordrenseanlegg, felles 
lekeplass for barn, felles grøntanlegg 

23.4.2009 

245-02 SMÅBRÅTEN-
JOHNSRUD 

Frittliggende boliger, område for 
fritidsbebyggelse, jordbruk/skogbruk, 
jordrenseanlegg, felles lekeområde for barn 

2.5.2005 
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4.4 Pågående planprosesser 

4.4.1 Verneplan for Tyrifjorden 

 
Fylkesmannen i Buskerud fikk i 2007 i oppdrag fra Direktoratet for naturforvaltning å 
utarbeide en verneplan for våtmarksområder og hekkelokaliteter for sjøfugler og andre 
vannfugler i og ved Tyrifjorden.  Tyrifjorden er Norges femte største innsjø i utstrekning og 
ligger sentralt på Østlandet med flere tettsteder og tre kommunesentre inntil. 
Våtmarksområdene i og rundt fjorden har store verneverdier knyttet til fugl, dyreliv og 
vegetasjon generelt. Fra før er det vernet fem mindre våtmarksreservater i Nordre 
Tyrifjorden. Disse er tatt inn i Ramsar-konvensjonen over områder med internasjonal verdi. 
Steinsfjorden som ligger i Hole og Ringerike kommuner, utgjør Tyrifjordens nordøstre del. 

Dette verneforslaget var våren 2011 på høring til grunneiere, lokale, regionale og sentrale 
høringsinstanser. Verneforslaget omfatter 19 delområder, hvorav åtte naturreservater, to 
store biotopvernområder og ni små biotopvernområder (hekkeholmer). Hovedvekten i 
arbeidet er i de nordre delene av fjorden. Verneplanen omfatter hele Tyrifjorden, inkludert 
Nordfjorden, Steinsfjorden, Holsfjorden og Bergsjøen, samt nærliggende områder. 

Et av målene i verneplanen for Tyrifjorden er å verne det ypperste av norsk 
vassdragsnatur og våtmarker. Det er viktig å verne våtmarker som har økologiske 
nøkkelfunksjoner, våtmarker som er leveområder for truede og sjeldne arter og 
våtmarker som sikrer et representativt utvalg av naturtyper for kommende generasjoner. 
Mange av disse har også internasjonal verdi.  

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. 

Planen venter per dags dato på behandling i Miljøverndepartementet.  

4.4.2 Aksjon Steinsfjorden (handlingsplan)  

Gjennom over 10 år har det vært et samarbeid mellom Ringerike- og Hole kommune med å 
bedre vannkvaliteten i Steinsfjorden. Det er utarbeidet en handlingsplan som i stor grad er 
utført. Handlingsplanen har i stor grad gått ut på å gjøre tiltak som reduserer fosfor innholdet. 

I grove trekk definerte man 4 viktige årsaker til økt fosforinnhold: 

1: utslipp fra landbruk 

2: utslipp fra hus og hytter 

3: redusert vannutskiftning pga. vegfyllinger ved Kroksund. 
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4: kraftig reduksjon av vannutskiftingen i Steinsfjorden som følge av vannkraftreguleringer i 
Tyrifjordens nedbørfelt siden 1950.  

Det er bygget 10 fangdammer rundt Steinsfjordens vestside 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 i Kroksundet 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. Steinsfjorden utvalget 
består av en valgt styringsgruppe der blant annet ordførerne i Ringerike og Hole er med. 
Styringsgruppa er gitt et mandat av kommunestyrene. Ved behandling av første utgave av 
planprogrammet ble Aksjon Steinsfjorden endret til Steinsfjordenutvalget, og gitt mandat til å 
være styringsgruppe for kommunedelplanen.  

Reguleringsplan Vannutskifting Steinfjorden  
Forholdet til Reguleringsplan Vannutskifting Steinfjorden (bru og mudring i Kroksund) skal 
framgå av planforslaget. Dette tiltaket er ikke omtalt i forslag til ny NTP 2014-23. 

Reguleringsplanen ble påklaget til Fylkesmannen og sendt tilbake for ny behandling i 2009 
på bakgrunn av manglende utredninger av fuglelivet. Som en følge av at det ikke har blitt 
avsatt penger til dette prosjektet i nasjonal transportplan har ikke Statens Vegvesen gått 
videre med disse utredningene.  

Gjennom planprosessen vil det bli forsøkt avklart om man skal gå videre med 
reguleringsplan for vannutskiftning i Steinsfjorden. 

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 betydning for videre overvåking og eventuelle tiltak i fjorden. 

Utslipp av avløpsvann fra spredt bebyggelse  

Ringerike- og Hole kommune har samarbeidet om lokal forskrift for utslipp. Denne forskriften 
har spesifikke utslippskrav for Steinsfjorden Steinsfjorden er mer sårbar enn 
vannforekomster med større vannutskifting. Steinsfjorden utvalget 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.  

Planarbeid for ny E-16  

E-16 mellom Sandvika og Hønefoss passerer forbi Kroksund, og følger langs bredden av 
Steinsfjorden forbi Vikbukta. Vikbukta ble fylt ut for å gi plass til E16. I Nasjonal 
transportplan for 2010-2019, kapittel 10.4.6.1 Riksveginvesteringer, sies det om E16: 
”Den gjenværende strekningen mellom Skaret og Hønefoss har svært variabel standard. 
Det foreligger ingen konkrete planer for utbygging av denne strekningen. Regjeringen 
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legger derfor opp til at det i løpet av perioden 2010-2013 blir utarbeidet planer for 
strekningen og at finansieringsløsninger blir vurdert i dialog med lokale myndigheter.” 

Pågående arbeid med ny E16 vil kunne påvirke kommunedelplan for Steinsfjorden og 
Kroksund. Både med en ny hovedvei utenom Vik, men også med løsninger som innebærer 
trafikk på dagens E 16 trase vil trafikkbelastningen være av betydning for planområdet.  

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet, 2013- 2019, Hole kommune 

Merknadsbehandlingen er avsluttet, og planen skal vedtas av kommunestyres i desember 
2013. 

Revisjon av kommuneplanen for Ringerike 

Revisjonsarbeidet er startet opp etter fastsatt planprogram og følger framdriftsplanen i 
planprogrammet. (se evt. kommunens hjemmeside for detaljer).  
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5 KOMMUNEDELPLANENS HENSIKT OG INNHOLD 

Kommunedelplanens hensikt er å fastlegge rammene for en aktiv forvaltning av Steinsfjorden 
og Kroksund området jfr. kap. 2.2. Det er bestemmelser om bruk og vern i plan- og 
bygningsloven som vil komme til anvendelse, samt at rammene for arealbruken innenfor 
planområdet vil bli fastlagt i arealkart og bestemmelser.  

Gjennom planprosessen skal en også vurdere behovet for utarbeidelse av temakart for de 
forhold som ikke kan behandles etter Plan- og bygningsloven (se kap. 5.3). 

5.1 Tiltak og temaer som planen skal omhandle 

Kommunedelplanen vil fastlegge arealbruken innenfor planområdet. Arealbruken er knyttet til 
både allmenne og private behov. Nedenfor følger en opplisting over aktuelle tiltak og temaer 
for allmenheten som det forutsettes at planforslaget tar stilling til: 

 Bryggeanlegg for allmennheten 
 Turstier 
 Badestrender 
 Tilgjengelighet i strandsonen 
 Universell utforming 
 Ivaretakelse av naturverdier 
 Overføringsledninger for kloakk og annen infrastruktur 
 Avklare status for reguleringsplan for vannutskiftning Steinsfjorden 
 Behov for juridiske fastsettinger og retningslinjer for forvaltning av planområdet 

Opplistingen over er ikke uttømmende. Det vil kunne komme inn ytterligere temaer og tiltak 
under planprosessen som følge av innspill fra berørte parter; grunneiere, lag- og foreninger 
og interesseorganisasjoner. Slike innspill er det naturlig at det gjennom planprosessen blir 
tatt opp til vurdering og tatt hensyn til i den grad de er i tråd med kommunedelplanens mål.. 

Det er også aktuelt å gjennomføre utredning av hvilken påvirkning arealdisponeringene i 
planen vil ha på landskap og strandsonen, samt landbrukets påvirkning på planområdet. 

Gjennom planprosessen skal en også vurdere om det er behov for ytterligere 
temautredninger med tilhørende handlingsplaner. 
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5.2 Særlige sårbare områder 

Fugleliv og våtmarkene må tillegges avgjørende vekt ved utarbeidelsen av kommunedelplan.  
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Temakart biologisk mangfold, Nordre Tyrifjorden, Forslag til 
verneplan for Tyrifjorden.  
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5.3 Aktuelle tema som skal behandles i hht. annet lovverk  

Under følger enkelte tema som ikke kan gis rettslige bestemmelser etter plan – og 
bygningsloven.  

5.3.1 Fiske/jakt 

FOR 2003-03-14 nr 382: Forskrift for fiske i Tyrifjorden, Steinsfjorden, Storelva, Randselva til 
Viul, Sokna til Sørgefoss, Drammenselva til Bergsjø, Hole, Lier, Modum og Ringerike, 
Buskerud. 
http://lovdata.no/for/lf/fv/xv-20030314-0382.html  

FOR 2001-05-04 nr 487: Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, 
Drammen, Kongsberg, Hole, Hemsedal, Ål, Sigdal, Krødsherad, Flesberg og Rollag 
kommuner, Buskerud. 
http://lovdata.no/for/lf/mv/xv-20010504-0487.html 

5.3.2 Vassdragsregulering 

Styres av Vannbruksplan for Tyrifjorden.  

5.3.3 Vannkvalitet 

Reguleres i henhold til:  

 Forskrifter om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Hole og Ringerike 
kommuner. 

 VA-norm for Hole kommune.  
Denne normen inneholder tekniske krav som en nødvendighet for å sikre god teknisk 
kvalitet med hensyn til overordnet målsetting i planer og rutiner når kommunen skal 
eie, drive og vedlikeholde anlegget. 

 Forvaltningsplan for Vestviken vannregion.  
 Handlingsplan, Aksjon Steinsfjorden 
 NIVA, overvåkningsprogram 

5.3.4 Motorferdsel 

Ringerike og Hole har vedtatt lokal forskrift knyttet til motorferdsel i utmark og vassdrag. 
Kommunedelplanen kan eventuelt henvise til disse.  

Forslag til kommunedelplan kan dog legges til grunn for revisjon av kommunens forskrifter 
om motorferdsel.  Sårbare og verdifulle naturområder skjermes mot uønsket eller skadelig 
motorferdsel. 

FOR 2000-06-05 nr 601:Forskrift til lov om motorferdsel i utmark og vassdrag, Hole 
kommune, Buskerud. http://lovdata.no/for/lf/mv/xv-20000605-0601.html  

FOR-2001-05-31-745: Forskrift til lov om motorferdsel i utmark og vassdrag, Ringerike 
kommune, Buskerud  http://lovdata.no/for/lf/mv/mv-20010531-0745.html 
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5.3.5 Edelkreps 

Edelkreps er en rødlistet art, med fokus nasjonalt, regionalt og lokalt. Man må ivareta 
biotopen og ikke åpne for inngrep som kan gi uheldige virkninger for arten. Vannressursloven 
og forskrift om fysiske tiltak i vassdrag gir slik beskyttelse.  

Forskrift om fredning og fangst av ferskvannskreps i Steinsfjorden og Tyrifjorden, Hole, 
Ringerike, Modum og Lier kommuner, Buskerud 
http://lovdata.no/for/lf/fv/fv-20110513-0794.html 

5.3.6 Vasspest og mort 

Forekomsten av svartelistede arter innenfor planområdet behandles i forvaltningsplan 
Vestviken Vannregion og handlingsplan for Aksjon Steinsfjorden.  

5.3.7 Forurensing 

Overvåking av Steinsfjorden vil inngå som del av vannområde Tyrifjordens overvåkingsplan 
som skal utarbeides i regi av Fylkesmannen, Vannregionmyndigheten og Vannområdet 
Miljømålene utarbeides i regi av Vannområdeutvalgene. Fastsetting av miljømål og krav til 
overvåking avklares gjennom disse prosessene og IKKE som en del av arbeidet med 
kommunedelplanen. Konklusjonen kan eventuelt innarbeides hvis den kommer i tide. 
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6 FORSLAG TIL UTREDNINGSPROGRAM 

I arbeidet med konsekvensutredningen til kommunedelplanene, er det viktig å legge vekt på 
problemstillinger som er relevant for planen og er viktige som beslutningsstøtte. 

Konsekvensene av tiltaket skal vurderes opp mot 0-alternativet som er tilsvarende dagens 
situasjon uten gjennomføring av tiltak.  

Det forutsettes at metoden i Statens vegvesens håndbok 140 legges til grunn for 
vurderingene av både prissatte konsekvenser og ikke prissatte konsekvensene i den grad de 
passer. For hvert tema beskrives og vurderes verdiene i området, omfang og konsekvens av 
tiltaket og mulige avbøtende tiltak presenteres.  

Erfaringsmessig kan det bli behov for supplerende registreringer og konsekvensutredninger i 
forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplaner innenfor kommunedelplanenes område. 

Konsekvensene av planen skal sammenfattes og det skal gjøres vurdering av de samlede 
virkningene av planen (jfr. § 10 naturmangfoldloven ang samlet virkning). 

Konsekvensutredningen skal synliggjøre hvordan nasjonal miljøpolitikk og overordna føringer 
er fulgt opp og ivaretatt i planforslaget. 

 

6.1 Prissatte konsekvenser 

Prissatte konsekvenser er konsekvenser som er målbare.  

6.1.1 Trafikksikkerhet 

Situasjonen skal beskrives mht trafikksikkerhet. Det skal redegjøres for konsekvensene av 
planforslaget. Forslag til avbøtende tiltak for å sikre trygg ferdsel på vegnettet.  

6.1.2 Trafikk og framkommelighet   

Trafikksituasjonen skal beskrives mht kapasitet og fremkommelighet for gang/sykkeltrafikk, 
kollektivtrafikk, og ordinær trafikk, samt parkering, atkomster samt forholdet til eksisterende 
og ny E16. Det skal redegjøres for konsekvensene av planforslaget. Forslag til avbøtende 
tiltak for å sikre framkommelighet og kapasitet i vegnettet skal beskrives.  

 

6.2 Ikke prissatte konsekvenser 

Metode 
Metoden i Statens vegvesens håndbok 140, kap 6 legges til grunn i den grad det er 
hensiktsmessig sett i forhold til relevans for hvert enkelt utredningstema. Tre begreper står 
sentralt når det gjelder vurdering og analyse av ikke prissatte konsekvenser; verdi, omfang 

Side 73 av 235



34 
 

 

Asplan Viak AS 

Ringerike kommune og Hole kommune 
Kommunedelplan for Steinsfjorden og Kroksund 
Planprogram  

og konsekvens. Med verdi menes en vurdering av hvor verdifullt et område eller miljø er med 
utgangspunkt i nasjonale mål innenfor det enkelte fagtemaet. Verdi rangeres på en tre-delt 
skala med skriftlig begrunnelse. Med omfang menes en vurdering av hvilke endringer tiltaket 
antas å medføre for de ulike miljøene eller områdene, og graden av denne endringen. 
Omfang rangeres på en fem-delt skala med skriftlig begrunnelse. Med konsekvens menes de 
fordeler og ulemper et definert tiltak vil medføre for et fagtema, vurdert med utgangspunkt i 
hvilke verdier som berøres i hvor stort omfang. 

Konsekvenser rangeres på en syv-delt skala med skriftlig begrunnelse. Det skal redegjøres 
for situasjonen i 0-alternativet og hvilke forutsetninger som er lagt til grunn for vurderingene. 
Vurderingene av omfang og konsekvens skal relateres til om situasjonen blir dårligere eller 
bedre i forhold til referansesituasjonen. Ved vurdering av verdi skal det tas utgangspunkt i 
vedtatte planer. Det skal utarbeides kart der områdenes verdi framgår. 

6.2.1 Landskap 

Det skal gjøres en verdivurdering av landskapet i randsonen, samt vurdere hvilke 
konsekvenser planen og de arealdisposisjoner den fastlegger har for landskapsverdiene.  

Tiltakets virkning mht. gradvis forvitring eller nedbygging av landskap, økosystemer, 
naturtyper og arter. Konsekvenser for landskapet belyses utfra en helhetsvurdering.  

6.2.2 Friluftsliv 

Konsekvensene av økt friluftsliv som følge av økt tilgjengelighet og økt utbygging i 
influensområdet skal beskrives. Eventuelle foreslåtte tiltak mht. begrenset/tilrettelagt 
kanalisering av ferdsel skal redegjøres for. Avbøtende tiltak skal beskrives. 

6.2.3 Landbruk 

Konsekvensene av landbruksvirksomheten med hensyn til gjengroing og avrenning skal 
beskrives, og eventuelle avbøtende tiltak skal beskrives.  

6.2.4 Naturmiljø (flora/fauna) 

Konsekvensene av planen beskrives for:  

 Kantvegetasjon.  
 Våtmarksområdene og de miljøfaglige temaer knyttet til disse.  

Det skal i tillegg redegjøres konkret for hvordan prinsippene i §§ 8-12 i naturmangfoldloven 
er vurdert og fulgt opp.  

6.2.5 Utbyggingsmønster 

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. Begge stedene er nært 
tilknyttet strandområdene ved Steinsfjorden og Kroksund. 
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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. Det er åpnet 
for noe mer boligbygging i Åsa. 

For alle tre områder vil det være aktuelt å øke tilgjengeligheten til Steinsfjorden. 
Konsekvensene som følge av endret arealbruk i strandsonen skal utredes.  Avbøtende tiltak 
skal beskrives.  

6.2.6 Strandsonen 

Konsekvenser av planen mht. endret arealbruk i forhold til tilgjengelighet og vern i 
strandsonen. Avbøtende tiltak skal beskrives.  

6.2.7 Universell utforming 

Det skal redegjøres for tiltak som forutsettes innarbeidet i planforslaget. Eventuelle tiltak må 
samordnes med foreslåtte verneområder/naturverdier. Avbøtende tiltak skal beskrives. 

6.2.8 ROS-analyse 

Det skal gjennomføres en ROS-analyse i henhold til Rundskriv T-5/95. Her vil tema som 
samfunnssikkerhet og naturfare m.fl. vurderes.  

6.2.9 Kraft og rørledninger 

Det skal redegjøres for eksisterende infrastruktur og planlagt ny infrastruktur. Konsekvenser 
av foreslått ny infrastruktur skal beskrives og vilkår for bygging av ny infrastruktur innenfor 
planområdet skal fastsettes. Avbøtende tiltak skal beskrives.  

6.2.10 Juridiske forhold 

Kommunen må ta stilling til hvilke tema og forhold som kan fastsettes juridisk og hva som 
skal være retningslinjer.  
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7 INFORMASJON, SAMARBEID OG MEDVIRKNING 

Allmennheten og berørte vil bli sikret informasjon først og fremst gjennom varsling og 
offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningslovens krav til informasjon og medvirkning.  
Kommunene ønsker en åpen prosess der alle interessenter inkludert Fylkesmannen i 
Buskerud skal kunne delta i planprosessen. Det vil derfor bli avholdt åpne informasjonsmøter 
under høringsperiodene og involvering av aktuelle lag og organisasjoner. Behovet for 
informasjon vil bli vurdert fortløpende.  

Kommunikasjonsplan 

Kommunenes hjemmeside  oppdateres jevnlig

Informasjonsmateriell utarbeides i forhold til utviklingen av prosjektet og 
etter behov 

Møtevirksomhet  avholdes med tanke på medvirkning med 
interessenter etter behov; åpne folkemøter, vel og 
andre organisasjoner, media 

 

7.1 Oppsummering av innkomne merknader i forbindelse med 
offentlig ettersyn av tidligere planprogram 

Det tidligere planprogrammet ble sendt på offentlig ettersyn under 2011/2012 av Hole- og 
Ringerike kommune. I forbindelse med høringsperioden, innkom uttalelser fra følgende 
parter: 

1.  Fylkesmannen i Buskerud, brev datert 26.09.2012 

2.  Statens Vegvesen, brev datert 26.09.2012 

3. Norges vassdrags- og energidirektorat, brev datert 08.10.2012 

4. Jernbaneverket, brev datert 28.08.2012 

5  Norsk Ornitologisk Forening Lokallag v/Viggo Ree, brev datert 10.09.2012 

6 Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, brev datert 17.09.2012. 

 
Hovedpunktene fra uttalelsene er referert nedenfor med påfølgende kommentarer. 
Uttalelsene i sin helhet følger som eget vedlegg. 
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1. Fylkesmannen i Buskerud, brev datert 26.09.2012. 
 
Innehold - hovedpunkter 
Nasjonale og internasjonale føringer og regelverk må legges til grunn for arbeidet, og 
tas med i planprogrammet.  
 

- Det savnes en klar målformulering med arbeidet.  
- Planprogrammet bør være mer konkret med hensyn til å klargjøre eksisterende 

kunnskap og peke på tema der det eventuelt er behov for nye utredninger. 
Fylkesmannen ber også om at planprogrammet i enda større grad tydeliggjør hvilke 
tema som skal konsekvensutredes. 

- Konsekvensene må utredes spesielt der det foreslås arealbruksendringer. De må 
også sammenfattes og det må bli gjort vurderinger av de samlete virkningene av 
planen. 

- Fylkesmannen viser til lovkommentaren til plandelen for plan- og bygningsloven (krav 
til reguleringsplan) og mener at kommunen må i det videre arbeid ta stilling til hvilke 
tema og forhold som kan fastsettes juridisk og hva som er best egnet som 
retningslinjer. Det må også gjøres vurderinger av om eventuelle spesielt verdifulle 
lokaliteter i tilstrekkelig grad ivaretas i kommunedelplanen. 

- I planprogrammet må det spesielt bli nevnt at det skal redegjøres konkret for hvordan 
prinsippene i §§ 8-12 i naturmangfoldloven er vurdert og fulgt opp. 

- Fuglelivet og våtmarkene var et sentralt utgangspunkt for verneplanarbeidet for 
Tyrifjorden, og temaet må legges avgjørende vekt ved utarbeidelsen av 
kommunedelplanen. 

- Arbeidet med kommunedelplanen må ivareta hensynet til edelkrepsen ved å ivareta 
biotopen og ikke åpne for inngrep som kan gi uheldige virkninger for arten. 

- Fylkesmannen ber om at landskap tas inn i planprogrammet som et tema som skal 
tas med i planarbeidet.  

- Fylkesmannen anbefaler at Hole og Ringerike primært bruker sine lokale forskrifter 
om motorferdsel for å regulere motorferdselen. Kommunedelplanen kan henvise til 
forskriftene. 

- Fylkesmannen anser at en viktig del av kommunedelplanarbeidet må være å 
begrense mulighetene for nye brygger og båtopplag. Eventuelle fellesbrygger kan 
imidlertid vurderes. 

- Det bør vurderes om serviceanlegg for båter og muligheter for mudring for å lette 
tilgangen med båt til eksisterende brygger bør tas inn som aktuelle tema i 
planarbeidet.  

- Fylkesmannen påpeker at tema som fiske, jakt og vassdragsregulering er tema som 
det ikke kan gis rettslige bestemmelser om etter plan- og bygningsloven.  

- Endring av vassdragsregulering og tappereglement er heller ikke forhold som kan 
fastsettes juridisk i en kommunedelplan.  

- Fylkesmannen anbefaler at fastsetting av miljømål og krav til overvåking av i 
forbindelse med forurensning og vannkvalitet avklares gjennom andre prosesser enn 
kommunedelplanen.  
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- Det anbefales at kommunedelplanarbeidet sikrer mulighet til å skjøtte viktige 
historiske og biologiske arealer som kan miste sin verdi på grunn av gjengroing.  

Kommentar: 
Samtlige synspunkter fra Fylkesmannen er innarbeidet i forslag til revidert 
planprogram. 

 

2. Statens vegvesen, brev datert 26.09.2012 
- Tilrettelegging for bruk av fritids-/nærområder innebærer økt transportbehov på det 

offentlige vegnettet. Tiltak for å sikre trygg ferdsel på dette vegnettet må inngå i 
planen og være sikret gjennomført med rekkefølgekrav. Tilrettelegging for gående og 
syklende, samt bruk av kollektivtransport må vurderes. Det forutsettes at parkering 
skjer utenfor vegbane og at adkomster utformes/utbedres i tråd med vegnormalene. 

- Trafikksikkerhet er viktig ved kommunal planlegging. Statens vegvesen ber om at 
dette tas inn som et gjennomgående tema på alle nivåer og områder. 

- Forholdet til ny og eksisterende E-16 forutsattes ivaretatt i planarbeidet. 
- Eksisterende E-16 vil, i tråd med gjeldende fylkesdelplan for avkjørsler og 

byggegrenser langs riksvegnettet i Buskerud, fortsatt være underlagt en streng 
holdning. 

- Eventuelle konsekvenser for sommer- og vintervedlikehold av riks- og fylkesvegnettet 
må fremgå. Det forutsettes at framtidig vedlikehold og drift kan skje innenfor normale 
rammer.  

- Hole kommune – kommunedelplan for Steinsfjorden – forslag til planprogram har ikke 
vært oversendt Statens vegvesen for uttale ved offentlig ettersyn. 

Kommentar:  
Samtlige synspunkter fra Statens vegvesen skal tas hensyn til i kommende 
planarbeid der det er aktuelt. Revidert planprogram skal sendes ut på ny offentlig 
høring til berørte myndigheter. Statens vegvesen får da en ny mulighet å komme med 
innspill til planarbeidet. 

 

3. NVE, brev datert 08.10.2012 

NVEs innspill til oppstart og planprogram for kommunedelplan for Steinsfjorden er 
delt i to temaer, vassdrag og naturfare. 

- Vassdrag 
NVE mener det er positivt at Hole og Ringerike kommuner skal utarbeide en felles 
kommunedelplan for Steinsfjorden og Kroksund. Vassdragenes flerbruksverdi bør 
komme frem i planen, bl.a. vassdragenes verdi som landskapselement og ressurs for 
rekreasjon og friluftsliv, biologisk mangfold, vannforsyning og energiproduksjon m.m. 
NVE mener at god avstand til vassdragene er den beste måten å ivareta sikkerheten 
og naturmiljøet på. Derfor anbefaler NVE at kommunen bruker arealbrukskategorien 
Bruk og vern av sjø og vassdrag, jf. PBL § 11-7 nr. 6 til å merke alle vann, elver og 
bekker inkludert kantsoner. 
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Asplan Viak AS 

Ringerike kommune og Hole kommune 
Kommunedelplan for Steinsfjorden og Kroksund 
Planprogram  

- Naturfare 
NVE viser til at samfunnssikkerhet og naturfare er helt fraværende i planprogrammet. 
De mener at kommunedelplanen også bør omhandle tema knyttet til 
samfunnssikkerhet. Det benevnes at sikkerhetskravene i byggeteknisk forskrift 
(TEK10) kap 7 gjelder for all utbygging i kommunen, uavhengig av reguleringsstatus, 
arealformål i plan, om det er nye utbyggingsområder eller fortetting. Hensynssoner er 
nevnt som et viktig virkemiddel for å synliggjøre ulike hensyn som skal tas med i 
videre planlegging og behandling av enkeltsaker. Her nevnes at Hole og Ringerike 
må innarbeide alle områder som potensielt kan være utsatt for flom- og skredfare i 
kommuneplankartet som hensynssoner med tilknyttende bestemmelser. NVE viser til 
deres flomsonekart for Hønefoss, der vannstanden i Tyrifjorden er en 
grensebetingelse. Ved høy vannstand i Steinsfjorden vil strandområder kunne 
oversvømmes. Ved en 200 års hendelse i Tyrifjorden kan vannstanden nå opp til kote 
65,6. For vurdering av skredfare for nye byggeområder, bør aktsomhetskartene og 
lokalkunnskap benyttes. Det nevnes at området ikke er godt nok undersøkt til å 
utelukke soner med fare for kvikkleireskred. Dersom kommunen har kjennskap til 
områder der det er fare for slike typer skred må disse merkes av i kommunedelplanen 
som hensynssone. NVE mener at kommunen bør i planarbeidet ha en særlig 
oppmerksomhet på små bratte vassdrag som kan føre med seg masse i form av snø, 
jord/stein og vegetasjon. Dette på grunn av fare for flommer i mindre vassdrag som 
følge av klimaendringer. 

Kommentar: 
I forbindelse med planarbeidet skal det utarbeides en ROS-analyse. Ros-analysen 
skal blant annet behandle samfunnssikkerhet, naturfare og flom. Det anses ikke å 
være nødvendig å behandle samfunnssikkerhet som eget utredningstema i 
kommunedelplanen. Hensikten med foreliggende plan er å utarbeide en flerbruksplan 
med fokus på naturvern og friluftsliv. Dersom det er aktuelt skal flom- og skredfare 
vurderes og innarbeides som hensynssoner, i tråd med NVEs innspill. 

 

4. Jernbaneverket, brev datert 28.08.2012 

Jernbaneverket viser til høringsdokumentet til planprogrammet, punkt 4.4 samferdsel, 
der det står at det er igangsatt planprosess for fremføring av ny E16 gjennom Hole. 
Det forutsettes derfor at både Ringerike og Hole kommuner er kjent med at det pågår 
planarbeid for to store samferdselsprosjekt i området, Ringeriksbanen og E16 Skaret-
Hønefoss. En forutsetning er at disse planene skal sees i sammenheng. 
Jernbaneverket er av Samferdselsdepartementet bedt om å samarbeide med 
Vegvesenet for å utrede en felles transportkorridor for E16 og Ringeriksbanen, for 
dermed å redusere både utbyggingskostnader og areal- og miljøbelastninger. Videre 
planlegging av Ringeriksbanen ligger pr i dag inne i forslag til NTP 2014-23. Endelig 
trasé for Ringeriksbanen blir nærmere detaljert i det videre planarbeidet. 
Jernbaneverket legger til grunn at kommunedelplanen for Steinsfjorden tar i 
betraktning planstatus for en ny Ringeriksbane. Dette gjelder både for eventuell 
utbygging og vern av areal i området. Jernbaneverket vil ikke kunne akseptere planer 
som stenger for en fremtidig jernbanetrasé for Ringeriksbanen. De mener at 
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Asplan Viak AS 

Ringerike kommune og Hole kommune 
Kommunedelplan for Steinsfjorden og Kroksund 
Planprogram  

samfunnsnytten av en Ringeriksbane i form av miljøgevinst og reisetidsbesparelse 
må veie tungt i forhold til andre behov. 

Kommentar:  
Hole- og Ringerike kommuner er kjent med planarbeidene for ny trase for E-16 samt 
med Ringeriksbanen. Foreliggende planarbeidet vil høyst sannsynlig ikke berøre eller 
komme i konflikt med de nevnte planene for Statens vegvesen og Jernbaneverket.  

 

5. Norsk Ornitologisk Forening, Hole og Ringerike lokallag, brev datert 
10.09.2012 

NOF uttrykker overraskelse over Fylkesmannens strategi i forhold til ivaretakelsen av 
de store natur- og miljøverdiene i Steinsfjorden og Kroksund, da de mener vern etter 
naturmangfoldloven har sin styrke i at vedtaket skal gjelde for svært lang tid, mens et 
vedtak etter plan- og bygningsloven lettere kan endres. NOF mener Hole og 
Ringerike kan gjennomføre en kommunedelplan for disse delene av Tyrifjorden 
våtmarkssystem selv om de viktigste arealene blir vernet ved kongelig resolusjon 
(primært biotopvernområder).  

NOV ser for seg at kommunedelplan for Steinsfjorden heller utarbeides med 
utgangspunkt i at de viktigste naturområdene allerede er sikret gjennom verneplanen 
(som biotopvernormåder). De har liten tiltro til at verdiene i våtmarkene i Steinsfjorden 
og Kroksund vil bli skikkelig og profesjonelt ivaretatt via en kommunal forvaltning.  

Manglende informasjon om Ramsar-konvensjonen 

NOV påpeker manglende opplysninger om og forpliktelsene i tilknytning til Ramsar-
konvensjonen. Det savnes utdypende informasjon om at Nordre Tyrifjorden 
våtmarkssystem ble innlemmet i Ramsar-konvensjonen for 16 år siden, og at dette 
skal være en bærebjelke i forvaltningen av disse naturverdiene i årene som kommer. 
Det påpekes at også tilgrensende områder til Ramsarlokalitetene skal forvaltes ut i fra 
et helhetssyn. Dette fordi eventuelle negative faktorer i eksempelvis en lokalitet uten 
Ramsarstatus (eksempelvis en nabolokalitet til et reservat med Ramsarstatus) lett 
kan påvirke vernete områder og helheten i økosystemet (hele våtmarkssystemet). 
Derfor er alle våtmarkslokaliteter i systemet viktige.  

Kommentar: 

Verneplan/kommunedelplan 
Hole og Ringerike kommuner har sett behov for å utarbeide kommunedelplan for 
Steinsfjorden og Kroksund som i tillegg til verneinteressene også tar for seg 
flerbruksinteressene. Fylkesmannen har tilrådt at Kroksund-området og deler av 
Steinsfjorden som ikke foreslås vernet etter naturmangfoldloven, forvaltes aktivt etter 
bestemmelser om bruk og vern i plan- og bygningsloven. Det er derfor arbeidet med 
en kommunedelplan for de nevnte områder er satt i gang.  

Under planprosessen for kommunedelplanen vil det være av stor vekt å vurdere om 
eventuelle spesielt verdifulle lokaliteter i tilstrekkelig grad ivaretas av 
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Asplan Viak AS 

Ringerike kommune og Hole kommune 
Kommunedelplan for Steinsfjorden og Kroksund 
Planprogram  

kommunedelplanen eller om det vil være behov for å stille krav om reguleringsplan for 
enkelte områder. Naturmangfoldloven vil uansett stå sentralt i planarbeidet. Videre vil 
fugleliv, våtmarksfugler og våtmarker ivaretas spesielt i planarbeidet.  

Under planprosessen vil det være viktig å involvere sentrale høringsinstanser, både 
lokale og overordnede myndigheter, lag og foreninger på et tidlig stadium. 
Fylkesmannen i Buskerud vil være en essensiell samarbeidspartner i planarbeidet, 
fremfor alt med hensyn til Verneplan for Tyrifjorden. Hole- og Ringerike kommune 
ønsker også å ha et tett samarbeid med NOF. Under planarbeidets gang vil det 
arrangeres folkemøter og finnes gode muligheter for å komme med innspill til 
planforslaget med tilhørende bestemmelser.  

Ramsar-konvensjonen 
Ramsar-konvensjonen og de forpliktelser som konvensjonen medfører vil være et 
sentralt tema i foreliggende planarbeid.  

 

6. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, brev datert 17.09.2012. 

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne foreslår at den nylige opparbeidete 
fyllingen ved Garntangen bør benyttes til å lage en universelt utformet gangvei langs 
vannet. 

Kommentar: 
Kommentaren er tatt til etterretning og skal vurderes i kommende planarbeidet.  

 

 

8 FREMDRIFT 
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Ringerike kommune og Hole kommune 
Kommunedelplan for Steinsfjorden og Kroksund 
Planprogram  
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Ringerike kommune og Hole kommune 
Kommunedelplan for Steinsfjorden og Kroksund 
Planprogram  

 

9 VEDLEGG 

9.1 Høringsuttalelser til forrige planprogram 
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Ringerike kommune og Hole kommune 
Kommunedelplan for Steinsfjorden og Kroksund 
Planprogram  

9.1.1 Fylkesmannen i Buskerud og Statens Vegvesen, brev datert 26.09.2012.  
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Ringerike kommune og Hole kommune 
Kommunedelplan for Steinsfjorden og Kroksund 
Planprogram  
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Ringerike kommune og Hole kommune 
Kommunedelplan for Steinsfjorden og Kroksund 
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Ringerike kommune og Hole kommune 
Kommunedelplan for Steinsfjorden og Kroksund 
Planprogram  

9.1.2 Norges vassdrags- og energidirektorat, brev datert 08.10.2012 

9.1.3 Jernbaneverket, brev datert 28.08.2012 

 

9.1.4 Norsk Ornitologisk Forening, Hole og Ringerike lokallag, brev datert 10.09.2012 
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9.1.5 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, brev datert 17.09.2012. 
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Ringerike kommune og Hole kommune 
Kommunedelplan for Steinsfjorden og Kroksund 
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9.2 Kart 
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9.3 Ortofoto 
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UTTALELSE TIL STATSNETTS PROSJEKT "NETTPLAN STOR-OSLO" 
KONSEPTVALGSUTREDNING 
 

Arkivsaksnr.: 13/705  Arkiv: T32   

 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
4/14 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 20.01.2014 
/ Formannskapet  
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Ringerike kommune gir tilslutning til alternativ 3 som innebærer færre linjer med 
høyere spenning gjennom kommunen. 

2. For senere valg av trasé vises det til tidligere vedtatt uttalelse i saken 
3. Ved endelig plassering/ endring av trasé ønsker Ringerike kommune å delta i 

vurderingen. 
 

Sammendrag 
Statnett har sendt ut sin konseptvalgutredning (KVU) for nettplan Stor- Oslo på høring. 
Planen tar sikte på å tilrettelegge for utbygging/endring av dagens kraftlinjer for å 
tilfredstille fremtidige krav til energiforsyning innen Stor- Oslo. Det er i KVU-en anbefalt å gå 
videre med konsept 3 som innebærer reduksjon i antall kraftlinjer gjennom Ringerike og 
økning av spenningen på kraftlinjene som beholdes. 
 

Innledning / bakgrunn 
Sentralnettet i og rundt Stor-Oslo er stort sett bygget mellom 1950 og 1980. Det er gammelt 
og må fornyes og forsterkes for å møte fremtidens krav til forventet vekst i forbruk og 
forsyningssikkerhet.  
Statnett har ansvar for å utvikle og drifte sentralnettet slik at det til enhver tid møter de 
kravene samfunnet har til energisektoren. 
Behandling av høyspentlinjer skjer etter energiloven. Nye traséer i LNF områder vil normalt 
utløse krav om dispensasjon fra plan. 
På bakgrunn av dette har Statnett gjennomført en konseptvalgutredning for ny 
sentralnettløsning i Oslo og Akershus. Denne konseptvalgutredningen ligger nå på høring og 
Ringerike kommune kan som berørt part gi innspill i saken. Det gjøres oppmerksom på at 
konseptvalgutredningen kun gir anbefaling på valg av konsept og at valg av trasé og valg av 
luft eller jordkabel ikke er vurdert. 
Ringerike kommune har tidligere blitt forespurt om uttalelse til alternativanalyse Nettplan 
Stor- Oslo og rådmannen viser til vedtak i Formannskapet 48/13.  
 

Beskrivelse av saken 
Konseptvalgutredningen legger til grunn forventet strømforbruk for Stor- Oslo i 2050. 
Analysen viser at forventet effektforbruk i 2050 er 5 900MW. Det er ca. 15 prosent 
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sannsynlighet for et effektforbruk over 6 800 MW i 2050. Forventet effektforbruk i 2070 er 6 
800 MW. 
Statnett har i utredningen vurdert følgende konsepter for oppgradering av dagens 
sentralnett: 
• Nullalternativet: Fortsette som i dag med nødvendig vedlikehold. 
• Konsept 1: Reinvestere med dagens spenningsnivå, og beholde dagens nettstruktur. 
• Konsept 2: Reinvestere med dagens spenningsnivå, ny nettstruktur og reduksjon av antall 
forbindelser. 
• Konsept 3: Spenningsoppgradere til 420 kV, ny nettstruktur og reduksjon av antall 
forbindelser. 
 
Statnett konkluderer i KVU`en med anbefaling av konsept 3. Konseptet vil gi ønsket 
kapasitetsøkning og vil samtidig fjerne behovet for flere av dagens høyspenttraseer. Dette 
er i tråd med tidligere ønsker fra Ringerike kommune da løsningen vil frigi større arealer i 
kommunen. 
Økt spenning vil i seg selv gjøre at den elektromagnetiske strålingen minskes ved samme 
effektuttak fra nettet. Denne effekten vil imidlertid motvirkes av at effektuttaket forventes å 
øke samt at antall linjer reduseres slik at effekten for gjenværende kraftlinjer er usikker. Det 
forventes at disse forholdene blir nærmere vurdert ved senere vurdering av kraftlinjenes 
plassering. 

 

 
Dagens nettstruktur Konsept 3 
 

 
Tidligere behandlinger og vedtak 
Ringerike kommune har tidligere uttalt seg til valg av trasé i saken. Innspillet fra kommunen 
ble vedtatt i Formannskapet sak: 48/13 i møte 09.04.2013. 
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Rådmannens vurdering 
Rådmannen anser at konseptet Statnett anbefaler å gå videre med er det gunstigste 
alternativet for kommunen og anbefaler å gi tilslutning til valg av konsept 3. 
Statnett har i denne saken ikke bedt om innspill til trasévalg da det kun er gjort vurdering av 
fordeler og ulemper ved de ulike konseptene. Det er tidligere gjort en vurdering av de ulike 
kraftlinjene som går gjennom kommunen. Rådmannen kan ikke se at det er nye momenter i 
saken som endrer forutsetningene og gjør det nødvendig å endre tidligere vedtatte uttalelse 
til trasévalg. Rådmannen anbefaler derfor at det bes om at tidligere uttalelse blir tatt til 
vurdering ved valg av framtidig trasé samt at Ringerike kommune blir tatt med i dialog om 
endelig fysisk plassering av traséer og tilhørende tekniske anlegg. 
 

 
Vedlegg 

1. Saksprotokoll vedtak i Formannskapet 
2. Saksframlegg uttalelse til trasevalg for kraftledning gjennom Ringerike 
 

 
Lenker 
Nettside med konsekvensutredning og høringsbrev: 
http://www.regjeringen.no/nb/dep/oed/dok/hoeringer/hoeringsdok/2013/horing---
nettplan-stor-oslo---konseptval.html?id=747602 
 
Vedlegg trykkes ikke i papirversjon. Kontakt servicetorget ved behov for papirutskrift. 
 
 
 
 Ringerike kommune, 06.01.2014 
 
 
 
 Tore Isaksen 
 rådmann 
 
 
 
leder: Gunnar Hallsteinsen 
saksbehandler: Lars Lindstøl 
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Saksprotokoll 
 
Arkivsaksnr.: 13/705-9  Arkiv: T32   

 
Sak: 48/13 
 
UTTALELSE TIL STATNETS PROSJEKT "NETTPLAN STOR-OSLO"  
 
Vedtak i Formannskapet: 
 

1. Det ønskes én og ikke to linjetraseer gående gjennom Ringerike kommune. 
 

2. Linjen Ådal-Sogn er i dag den linjen som er minst gunstig for Ringerike kommune. 
 

3. Da deler av traseen Ringerike-Smedstad fremdeles vil bestå ønskes det at det sees på 
en løsning for en felles linjeløsning med EB nett. 
 

4. Dersom det vurderes å flytte på linjeføringen vil Rådmannen være behjelpelig med å 
finne en passende trase. 
 

5. Formannskapet ber om at linjenettet framføres mest mulig skånsomt i forhold til 
boligområder. 

 
 
 

Behandling i Formannskapet 09.04.2013: 
 
Hovedkomiteens (HMA) innstilling: 
 

1. Det ønskes én og ikke to linjetraseer gående gjennom Ringerike kommune. 
 

2. Linjen Ådal-Sogn er i dag den linjen som er minst gunstig for Ringerike kommune. 
 

3. Da deler av traseen Ringerike-Smedstad fremdeles vil bestå ønskes det at det sees på 
en løsning for en felles linjeløsning med EB nett. 
 

4. Dersom det vurderes å flytte på linjeføringen vil Rådmannen være behjelpelig med å 
finne en passende trase. 
 

5. HMA ber om at linjenettet framføres mest mulig skånsomt i forhold til boligområder. 
 
Avstemming: 
 
Hovedkomiteens (HMA) innstilling ble enstemmig vedtatt. 
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SAKSFRAMLEGG 

 
  
Hovedkomiteen for miljø og arealforvaltning 
Formannskapet 
 

 
Arkivsaksnr.: 13/705-4  Arkiv: T32  

 
UTTALELSE TIL STATNETTS PROSJEKT "NETTPLAN STOR-OSLO"  
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Det ønskes én og ikke to linjetraseer gående gjennom Ringerike kommune. 
 

2. Linjen Ådal-Sogn er i dag den linjen som er minst gunstig for Ringerike kommune. 
 

3. Da deler av traseen Ringerike-Smedstad fremdeles vil bestå ønskes det at det sees på 
en løsning for en felles linjeløsning med EB nett. 
 

4. Dersom det vurderes å flytte på linjeføringen vil Rådmannen være behjelpelig med å 
finne en passende trase. 

 
Sammendrag 
Ringerike kommune skal komme med en uttalelse angående Statnetts prosjekt «Nettplan 
Stor-Oslo». Det er to linjer som går på tvers gjennom Ringerike kommune, hvor Statnett nå 
vurderer å oppgradere én og å legge ned den andre. Ringerike kommune har vurdert 
konsekvenser ved de to ulike traseene og rådmannen foreslår en uttalelse basert på det. 
 
Innledning 
Statnett har igangsatt prosjektet «Nettplan Stor-Oslo». Bakgrunnen for dette prosjektet er å 
kunne møte fremtidens krav til forsyningssikkerhet. Dagens sentralnett i og rundt Oslo er 
både gammelt og har nådd sin kapasitet og forsyningssikkerhet. 
 
Beskrivelse av saken 
Ringerike kommune mottok fra Statnett en alternativ analyse for Nettplan Stor-Oslo. 
Frist for uttalelse var satt 15. februar 2013. Det er avholdt informasjonsmøte mellom 
Statnett, Ringerike kommune og et utvalg av representanter for berørte næringer, grunneiere 
og organisasjoner Statnett innvilget utsettelse av fristen slik at det blir tid til tilfredsstillende 
politisk behandling av saken. 
 
Det går i dag tre høyspenttraseer gjennom Ringerike kommune, men det er kun de to søndre 
traseene som Statnett ønsker uttalelse om med tanke på oppgradering. Dette er traseen 
Ringerike-Smestad og traseen Ådal-Sogn. Disse traseene er del av et større forsyningsnett 
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for Oslo. Ved å bygge ut forsyningskapasiteten inn til Oslo vil Statnett kunne legge ned den 
ene linjen, ved å oppgradere den andre. Statnett ønsker derfor innspill på hvilken trase 
Ringerike ønsker å bevare. 
 
Videre saksgang 
Statnett vil samle inn alle innspill, og på bakgrunn av det og faglige og 
samfunnsøkonomiske vurderinger vil det bli lagt frem et overordnet valg av løsning.  
Ved neste høringsrunde fra NVE som er konsesjonsgiver vil Ringerike kommune kunne 
komme med ytterlige uttalelser. 
 
Vurderinger 
Dagens to traseer berører i dag ulike interesser i kommunen, alt fra markaområder, 
våtmarksområder, jorder, boligbebyggelse, industri og skog. 
 
De to traseene berører i dag ulike interesser og har derfor ulike konsekvenser. Felles for 
traseene er at de går gjennom store LNF områder i Ringerike kommune, og at de går 
gjennom Hønefoss: 
 

• Ringerike-Smestad traseen (alt. B) berører i dag den søndre delen av Hønefoss, med 
boligområder og Ringerike Sykehus som de mest berørte partene. 

• Ådal-Sogn traseen (alt. A) berører i dag den nordre delen av Hønefoss og Sokna, 
hvor boligområder til en mindre grad blir berørt, men berører flere større interesser 
innen næring og industri. Denne traseen inneholder også to kraftlinjer. 

 
Etter avholdt informasjonsmøte med Statnett 5.2.2013 kom det frem at deler av traseen 
Ringerike-Smedstad som går fra Vaker til Sandaker, ble solgt til EB netti, og er ikke lenger i 
Statnetts eie. Dette strekket brukes nå i et regionalt nettverk. Dette fører til at uansett valg av 
trase vil Ringerike kommune sitte igjen med linjen som går fra Vaker til Sandaker.  
 
I møtet ble det også lagt frem at det er mulig å endre litt på traseene når man skal sette opp 
den nye linjen. 
 
Det er to alternativer som det ønskes uttalelse på; alternativet Ådal-Sogn, heretter kalt 
alternativ A og alternativet Ringerike-Smedstad, heretter kalt alternativ B.  
 
Konsekvensene hvis alternativ B beholdes og oppgraderes, er at de to kraftlinjene som går i 
alternativ A forsvinner. Alternativ B ligger i et område med en del bolig og sykehuset, og det 
båndlegger forholdsvis sentrumsnære arealer som vil være aktuelle for utvikling i fremtiden. 
Det er også en risiko for at det vil bli to kraftlinjer i samme område fordi EB nett eier deler 
av linja, som igjen vil medføre at enda større arealer blir båndlagt i disse viktige områdene. 
Denne linjen går også over våtmarksområdene i Steinsfjorden som er listet opp i 
Ramsarkonvensjonen. 
Når alternativ B velges, forsvinner de båndlagte områdene og linjene gjennom 
industriarealene i alternativ A. 
 

                                                 
i EB Nett eier regionalnettet i Buskerud fylke og tilstøtende områder i Oppland, Vestfold og Hordaland. Videre 
eier selskapet distribusjonsnettene i kommunene Drammen, Kongsberg og Nedre Eiker. 
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Konsekvenser hvis alternativ A beholdes og oppgraderes, er at vi fremdeles vil ha to linjer 
som går gjennom Hønefoss på to ulike steder, de oppkjøpte linjene for EB nett vil fremdeles 
stå, samt at linjen i alternativ A vil være der. Denne linjen båndlegger større industriområder 
både i Hønefoss og på Sokna, som f.eks. Follum, Myrvang pukkverk og Soknabruket. Ved 
valg av denne linjen vil det visuelle inntrykket bli noe mindre en dagens, da man vil erstatte 
de to kraftlinjene som går her i dag med en kraftlinje. 
 
Rådmannens vurdering 
Rådmannen vurderer at det mest ønskelige er at det er kun én trase gående gjennom 
Ringerike kommune uten å anbefale en bestemt trase. På den måten, vil Statnett fortsatt ha 
en viss frihet når de arbeider med sine trasevalg. Forhåpentligvis vil dette også bidra til 
raskere avklaringer.    
 
Linjen Ådal-Sogn er per i dag den linjen som er samfunnsmessig minst gunstig for Ringerike 
kommune.  
 
Dersom linjen Ringerike-Smedstad velges ønsker Ringerike kommune at det sees på en 
løsning for felles linjeføring som tilfredsstiller både Statnett og EB nett. 
 
Dersom Statnett vurderer å flytte litt på eksisterende linjeføring vil rådmannen være 
behjelpelig med å finne en passende trase som påvirker Ringerike kommune minst mulig. 
 
 
Saksdokumenter 
 
Trykte vedlegg: 

1. Kart over linjer 
2. Høringsbrev fra Statnett: Innspill til alternativanalyse for Nettplan Stor-Oslo 
3. Uttalelse fra Viken Skog SA 
4. Uttalelse fra John Myrvang AS 

 
Utrykte: 

1. Alternativanalyse for ny sentralnettløsning i Oslo og Akershus. Analysen ligger også 
tilgjengelig på: http://storoslo.statnett.no  

 
Ved behov for utrykte vedlegg, kontakt saksbehandler 
 
 
 
 
 
 Ringerike kommune, 21.02.2013 
 
 
 
 Wenche Grinderud 
 Rådmann 
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Virksomhetsleder: Gunnar Hallsteinsen 
 
Saksbehandler: Pål Louis Yarra 
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FASTSETTING AV PLANPROGRAM FOR REGULERINGSPLAN 387 ØYA  
 

Arkivsaksnr.: 13/2668  Arkiv: REG 387  

 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
5/14 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 20.01.2014 
/ Formannskapet  
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Planprogram for 0605_387 detaljregulering for ØYA, datert 22.11.13, fastsettes. 
 

2. Det tas sikte på å oppheve de deler av gjeldende reguleringsplaner som overlappes 
av ny plan, ved godkjenning av reguleringsplan nr. 387 Øya. Dette gjelder 
reguleringsplanene 64-02 og 64-11. 

 

Sammendrag 
Formannskapet vedtok 20.08.2013 oppstart av arbeid med reguleringsplan nr. 387 «Øya». 
Samtidig ble forslag til planprogram lagt ut på høring. Det ble i tillegg vedtatt at ved 
førstegangs behandling skal det foreligge en konsekvensutredning for tiltaket. Hensikten 
med planarbeidet er å legge til rette for at området kan utnyttes til bolig, forretning og 
kontor. Utviklingen av området vil kunne bidra til å utvikle Hønefoss som by, og styrke 
Hønefoss sentrum med boliger, gode byrom og næringsaktivitet. Området har en sentral 
beliggenhet i sentrum med nærhet til mange sentrumsfunksjoner og kollektivtransport. Øya 
ligger inne på Riksantikvarens NB! liste over nasjonalt viktige kulturmiljø.  
 
Det kom totalt inn syv merknader til oppstart og offentlig ettersyn av planprogrammet. 
Disse omhandler blant annet trafikkforhold og da spesielt forholdet til gående og syklende, 
støy, universell utforming, samfunnssikkerhet og kulturminner/landskap. Det viktigste som 
kom frem ved det offentlige ettersynet er at planen må sikre gode atkomstløsninger, 
kollektivtransport og samfunnssikkerhet. Som følge av dette er det i det reviderte 
planprogrammet tatt inn eller utvidet tema som landskap, fareområder, kollektivtransport, 
teknisk infrastruktur, nærmiljø og forurensning i grunnen (Kapittel 3.1, 4.3, 4.7, 4.8, 4.9 og 
5.2 i planprogrammet).   
 
Rådmannen mener at det reviderte forslaget til planprogram er tilstrekkelig 
gjennomarbeida og at de temaer som bør utredes i prosessen er godt ivaretatt. 
 

Innledning 
Tronrud Eiendom ønsker oppstart av detaljreguleringsplan for Øyaområdet, beliggende 
mellom Arnemannsveien og Hønefossen/Begna. Formålet er å utvikle området til boliger, 
næring, kontor, kultur, parkering under bakken og uteområder. Tiltaket vil bidra til å følge 
opp nasjonale føringer for kommunal planlegging, og støtte intensjonen i kommuneplanen 
om at en stor andel av boliger bør lokaliseres i tilknytning til sentrum. Området er i dag 
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dårlig utnyttet og fremstår som et industriområde. Med sin sentralitet vil det være positivt 
for byutviklingen at området transformeres til en mer naturlig del av Hønefoss sentrum. 
 
Tiltaket vurderes ut i fra plan – og bygningslovens kapittel 4 om generelle utredningskrav 
§§4-1 planprogram og 4-2 planbeskrivelse om konsekvensutredning (KU), med tilhørende 
forskrift. Planen omfattes her av forskrift om konsekvensutredninger § 3 vedlegg II, som 
angir hvilke planer som skal vurderes etter § 4 i forskriften. Dette gjelder næringsbygg osv. 
med bruksareal over 5000 m2 og utvikling av by – og tettsteder.  

 
Tidligere behandlinger og vedtak 
Formannskapet vedtok i møte 20.08.2013, sak 109/13, oppstart av reguleringsplanen samt å 
legge forslag til planprogram ut på offentlig ettersyn. Protokollen er lagt ved som vedlegg nr. 
3. 
 

Beskrivelse av saken 
Dagens situasjon 
 
Området 
Planområdet er på ca. 26 daa og avgrenset mot elva i nord, elvekant, grøntareal og vei mot 
vest, Arnemannsveien og Brutorget mot sør og Hønefoss Bru mot øst. Området har tidligere 
bestått av små øyer som var omkranset av fossen, disse er nå gjenfylt til et 
sammenhengende område. Det er en rørgate som eies av Ringerikskraft som strekker seg 
gjennom området. I tillegg består området mot nord av en bred mur med infrastruktur 
tilknyttet demningen. 
 
Eldre reguleringsplaner 
Eksisterende reguleringsplan nr. 64 /02 viser reguleringsformål offentlig bebyggelse, 
friområder, trafikkområder og forretninger/kontorer. Det tas sikte på å oppheve de deler av 
gjeldende reguleringsplan nr. 64/02 og de deler av reguleringsplan 64/11 som overlappes av 
ny plan, ved godkjenning av reguleringsplan nr. 387 Øya.  
 
Mulighetsstudie 
Forslagsstiller Tronrud Eiendom har tidligere invitert til medvirkning gjennom lokalavis og 
arrangert to ideverksteder der deltakere har medvirket i et forprosjekt sammen med 
Snøhetta arkitekter. Mulighetsstudien legger opp til en ny bygningsmasse som består av ca. 
10 800 m2 parkering, 11 000 m2 næring/kontor/kultur/viten og 15 000 m2 bolig, og er 
omtalt i planprogrammet. Prosjektet har ambisjoner om at bygningsmassen skal ha 
klimavennlige løsninger.   
 
Utviklingsmuligheter 
Plangrepet må anvise utviklingsmuligheter som tar hånd om arealsituasjonen både 
bruksmessig og estetisk. Ringerike kommune ønsker en helhetlig utvikling av området, der 
lokaliteter for boliger, næring, kontorer og uteområdene sees i sammenheng med 
kommunikasjonsårer til og fra området. Prosjektet vil kunne være et viktig bymessig grep for 
å supplere og fornye denne delen av sentrum. Det forutsettes at det skal utvikles et 
bymessig område med innslag av grønt som en del av byrommene, torg, plasser, 
ferdselsveier etc.  
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Ideelt sett burde området og bygningsmassen tilhørende Ringerike stormarked vært med i 
planen for å sikre sammenheng og helhet. Planavgrensningen er vurdert dit hen at planen 
begrenser seg til eiendommen inntil Stormarkedet. Forslagsstiller har vært i dialog med 
grunneier for å sikre at forhold knyttet til planen tar hensyn til området. Se forslag til 
avgrensning i planprogrammet. Nye ferdselsmuligheter for kryssing av elva og mulighet for 
gangvei under Hønefoss bru ned mot «Tippen» bør vurderes i en større sammenheng, men 
er for omfattende til at dette prosjektet kan fange opp dette. Det vil allikevel være viktig at 
planen ikke stenger igjen noen muligheter for framtidige forbindelseslinjer. 

 
Eiendomsforhold 
Planområdet omfatter følgende grunneieres eiendommer: 
Ringerike kommune (gbnr. 318/497) 
Ringerike kommune (gbnr. 318/458) 
Ringerike kommune (gbnr. 318/457) 
Ringerikskraft (gbnr. 318/448) 
Arnemannsveien Hønefoss AS (gbnr. 318/452) 
Tronrud Eiendom AS (gbnr. 318/450) 
Tronrud Eiendom AS (gbnr. 318/490) 
Tronrud Eiendom AS (gbnr. 318/491) 
Statens Vegvesen Region Sør (gbnr. 1035/1) 
Elv – ikke registrert eier (gbnr. 0/1/0/0) 
 

Planer under arbeid i området  
Merknader knyttet til vei omhandler også forhold som hører hjemme i reguleringsplan nr. 
385 Arnemannsveien. Det er spesielt forhold knyttet til tilkomst til Øya, trafikksikkerhet og 
kollektivtrafikk med mulighet for busslommer langs Arnemannsveien som må ses på her. 
Kryssing av Arnemannsveien må løses i reguleringsplan for Arnemannsveien. Planen ble 
vedtatt startet opp i 2013. 
 

Plantype og avgrensning 
Planen fremmes som en detaljregulering. Tronrud Eiendom er forslagstiller. Det legges opp 
til å regulere området med en slik detaljeringsgrad at byggesaker kan behandles 
umiddelbart etter vedtak av plan. Detaljeringsgrad av planen skal vurderes i det videre 
arbeidet.  

 
Oversiktskart på side 4 i planprogrammet viser planavgrensningen. Det er i 
planavgrensningen mot Arnemannsveien vurdert slik at reguleringsplanen for 
Arnemannsveien håndterer forhold knyttet til vei, fram til i overkant av krysset Fossveien – 
Arnemannsveien. Avgrensningen tar også med seg et grøntareal mot vest, langs damkrona 
og mot eiendomsgrensa til Stormarkedet i nord-øst.   
 
Endringer i planprogrammet etter oppstart 
De viktigste endringene/tilføyingene er følgende: 

 landskap  

 fareområder  
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 kollektivtransport 

 teknisk infrastruktur  

 nærmiljø  

 forurensning i grunnen 
 
I tillegg er det gjort mindre endringer som ledd i kvalitetssikring av planprogrammet, og for 
å imøtekomme høringsuttalelser. 
 

Forholdet til overordnede planer 
I kommuneplanens arealdel fra 2007 er området på Øya avsatt til senterområde. 
Arealbruken innenfor senterområdet skal bygge opp under Hønefoss sentrum som 
kommune og regionsenter, hvor hovedtyngden av handels, service og kulturtilbud bør 
lokaliseres. Dette er i tråd med fylkesdelplan for handel, service og senterstruktur.  
 

Økonomiske forhold 
Tilkobling for ny bebyggelse til vann- og avløp avklares gjennom en utbyggingsavtale. 
Kommunen følger «Conseptoravtalen» fra 08.02.2000, som sier at kommunen sørger for 
teknisk infrastruktur fram til planområdet. Alle omkostninger for utarbeidelse av 
reguleringsplanen dekkes av forslagsstiller. Ved salg av eiendom tilkommer det Ringerike 
inntekter i forbindelse med denne avtalen. Man vil kunne anta at utbygginga vil gi 
økonomiske konsekvenser for Ringerike kommune i form av infrastruktur og trolig i form av 
etterspørsel etter offentlige tjenester som barnehage. Det er per i dag kapasitet på 
Hønefoss skole. 

 
Behov for informasjon og høringer 
Planprogrammet angir i kapittel 2.3 hvordan kravet om informasjon og medvirkning i 
planprosessen skal ivaretas. Det legges nå opp til et videre arbeid med planforslag og 
påfølgende behandling og høringer i løpet av 2014.  
 

Rådmannens vurdering 
Rådmannen mener planprogrammet danner et godt grunnlag for det videre planarbeidet. 
Tiltaket er i tråd med intensjonen i kommuneplanen. Hovedutfordringene i saken er knyttet 
til tilkomstene både for biltransport, gående og syklende. I tillegg er det viktig at 
samfunnssikkerhet, landskap/kulturminner og universell utforming er godt hensyntatt i 
planen. 
 
Videre planbehandling må se nærmere på kollektivtransport og se dette i sammenheng med 
den pågående planprosessen for Arnemannsveien. Dersom tilgjengeligheten til 
kollektivtransport økes i dette området, vil dette kunne bidra til å øke både tilgjengeligheten 
og attraktiviteten til området.   
 
De miljørettslige prinsippene §§ 8 – 12 i naturmangfoldloven, av 19.06.09, anses å bli 
ivaretatt gjennom planprogrammet slik dette nå foreligger.  
 
Planprogrammet omtaler en rekke andre temaer som rådmannen ikke vil kommentere 
spesifikt i dette saksfremlegget. Med de justeringer som nå er foretatt i planprogrammet 
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mener rådmannen at forslaget er tilstrekkelig gjennomarbeida og oppfyller kravene i 
forskrift om konsekvensutredninger § 9. 
 
Rådmannen stiller seg positiv til vedtaksforslaget. 
  

Vedlegg 
Planprogram, datert 22.11.2013 
Oppsummering av innspill ved oppstart, inkludert rådmannens kommentarer, datert 
19.12.2013 
Saksprotokoll ved oppstart i Formannskapet, 20.08.2013, sak 109/13* 
Saksfremlegg ved oppstart i Formannskapet 20.08.2013, sak 109/13* 
Saksframlegg vedtak i Trafikkrådet 08.10.2013, sak 60/13* 
Innspill fra Brakar, datert 19.12.2013*  
Innspill fra Ringerikskraft, datert 11.09.2013*  
Innspill fra Ringerike næringsforum, datert 04.10.2013* 
Innspill fra Norges vassdrags - og energidirektorat, datert 14.10.2013* 
Innspill fra Fylkesmannen i Buskerud, datert 14.10.2013*  
Innspill fra Statens vegvesen, datert 14.10.2013*  

 
Lenker 
Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De 
foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for 
papirutskrift. 
 
 
 
 Ringerike kommune, 13.12.2013 
 
 
 
 Knut Helland 
 konstituert  rådmann 
 
 
leder: Gunnar Hallsteinsen 
saksbehandler: Ken Ove Heiberg 
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PROSJEKTBESKRIVELSE 

Plannavn  ØYA  

Arkivsak ID   

Plan ID   

Formål/Hensikt 
 

Sentrumsområde 

Planavgrensning 
 

Avgrensningen er mot nord til elvekant, mens avgrensning mot vest og sør 
legges tilpasses igangsatt  plan for kryssing av Arnemannsveien. 
Planavgrensning mot øst omfatter adkomst fra Hønefoss Bru inn i planområdet 
mellom eksisterende bygninger. Mot Nordøst avgrenses planen mot 
eiendommen gnr. 318, bnr. 451 (Ringerike Stormarked).  

 
Planområdet utgjør ett areal på ca 25 dekar 

Sammendrag  
 

 

Framdriftsplan  Fastsettelse av planprogram : august 2013 
Utarbeidelse av planforslag : mars 2014 
Høring av planforslag : mai 2014 
Egengodkjenning av plan : mai 2015 

Organisering  Arbeidet er organisert som et prosjekt, ledet av Tronrud Eiendom AS.  
 
Planforslaget vil basere seg på «Mulighetsstudie» for området utarbeidet av 
Snøhetta Arkitekter juni 2013 
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1.	Innledning	

1.1	Mandat	

SG Arkitektur AS er forslagsstiller for planen som er utarbeidet på grunnlag av «Mulighetsstudie» fra 
Snøhetta AS i juni 2013.  

1.2	Formål	med	planarbeidet	

Tronrud Eiendom AS ønsker å utvikle området som en del av Hønefoss sentrum. Området er i dag i 
hovedsak benyttet til byggevareutsalg i tillegg til parkering og rørgate for Ringerikskraft. Området 
utnytter i liten grad potensialet for å bli et positivt bidrag til utvikling av Hønefoss sentrum. 

 
 

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for byutvikling av området Øya. Området planlegges 
utbygget med bymessig bebyggelse for bolig, næring, kultur og parkering. Planarbeidet har videre til 
hensikt å bevare verneverdig bebyggelse, som en del av en moderne byutvikling.  

1.3	Planavgrensning	
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Ved utarbeidelse av reguleringsplan foreslås å medta utbyggingsområde i tillegg til noen tilknyttede 
arealer. Areal ut over utbyggingsområdet foreslås tatt med i reguleringsplanen for å sikre 
tilfredsstillende adkomstløsninger til området.  

 
Figur 1‐ Forslag til planavgrensning 

	

1.4	Lovgrunnlaget	

 Lov om planlegging og byggesaksbehandling av 27. juni 2008. 

 Lov om vassdrag og grunnvann av 24. november 2000 

 Lov om vern mot forurensing og om avfall av 13. mars 1981 

 Lov om forvaltning av naturens mangfold (Naturmangfoldloven) 19.juni 2009 

 Lov om kulturminner av 10. juni 2005 

 RPR barn og unge i planleggingen 

 RPR areal og transport i planleggingen 

 RPR for vernede vassdrag 

 RPR Universell utforming 

1.5	Planer	og	utredninger	som	ligger	til	grunn	for	planen	

 Fylkesdelplan for Handel, service‐ og senterstruktur, okt 2003 

 Kommuneplan for Ringerike, vedtatt 30.08.2007 

 Kommunal planstrategi, vedtatt 21.06.2013 

 Reguleringsplan:  
o «64‐02 Hønefoss sentrum», vedtatt 20.12.1976 
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o Kvartalsplan – «Kvartal 11» 64‐11, vedtatt 21.10.1987 

 «Handel‐ og byutviklingsanalyse for Hønefoss» ‐ Asplan Viak 2012 

 «Fortettingsanalyse for Hønefoss, Nesbakken og Vik» ‐ Rambøll 2011 

 Reguleringsplan «0605‐385 Arnemannsveien» ‐ varslet oppstart : 17.06.2013 

 Grønn plakat 
 
 
     

2.	Planprosess	

2.1	Organisering	

Forslagsstiller er: Tronrud Eiendom AS, Org. nr. 942 984 154 
Plankonsulent er: SG Arkitektur AS (Mulighetsstudie av Snøhetta AS) 
 
Eierforhold:  
Eiendom  Eier  Byggeområde Annet

318/448  Ringeriks Kraft AS  x   

318/497  Ringerike kommune  x   

318/452  Arnemannsveien Hønefoss AS  x   

318/450  Tronrud Eiendom AS  x   

318/490  Tronrud Eiendom AS  x   

318/491  Tronrud Eiendom AS  x   

318/458  Ringerike kommune    x 

318/457  Ringerike kommune    x 

1035/1  Statens vegvesen Region Sør    x 

0/1/0/0  Elv – ikke reg eier     x 

 
Utvikling av området vil bli gjennomført i regi av selskapet Arnemannsveien Hønefoss AS.  Dette 
selskapet skal eies av Ringeriks kraft AS og Tronrud Eiendom AS i fellesskap.  

2.2	Fremdrift	

Tronrud Eiendom har informert politiske fora i Ringerike kommune om planene og planlegger med at 
«Varsel om oppstart» kan behandles politisk i august 2013.  
Etter oppstart er Tronrud Eiendom innstilt på å arbeide intensivt for å bearbeide prosjektet frem til 
forslag til 1. gangs behandling.  

2.3	Medvirkning	

Tronrud Eiendom har aktivt gått ut i lokalavis for å be om innspill til utvikling av området. Blant annet 
via artikkel i Ringerikes Blad 26.04.12 og 10.09.12.  
I tillegg har det i forprosjektfasen blitt avhold to «workshop»:  

 Konseptworkshop avholdt hos Snøhetta 12.09.12 (ca 20 inviterte deltakere) 

 Ideverksted avholdt hos Tronrud Eiendom 17.1.13 (ca 20 inviterte deltakere) 
 

Tronrud Eiendom har i tillegg informert om prosessen og planer i en rekke fora vår/sommer 2013, 
bla:  

 Åpent møte om byutvikling i regi av Ringerike Høyre 10.4.13 

 Åpent årsmøte i Ringerike Næringsforum 23.4.13 
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 Årsmøte RINGBO, 29.5.13 

 KVU verksted for ungdom i regi av SVV, 14.6.13 

 Intern presentasjon Ernst & Young AS, 20.06.13 

 Intern presentasjon Ringerike kommune, Miljø‐ og arealforvaltning 28.6.13 
 
I politiske fora:  

 Formannskapet, 18.9.12 og 11.6.13 

 Hovedkomiteen for miljø‐ og arealforvaltning 10.6.13 
 

2.4	Utredningsbehov	i	planprosessen	

Tiltaket er vurdert iht. plan- og bygningslovens kapittel 4 ”Generelle utredningskrav” § 4-1 
Planprogram og § 4-2 Planbeskrivelser og konsekvensutredning,  med tilhørende forskrift.  
 
”Forskrift om konsekvensutredning § 2 – Planer og tiltak som alltid skal behandles etter 
forskriften” 
Reguleringsplanarbeider vurderes å være i tråd med overordnede planer, ha en investeringsramme for 
offentlig eller privat tjenesteyting og bygg for allmennyttige formål mindre enn 500 millioner og et 
planlagt BRA<15000 m2 for slike formål. Planarbeidet krever derfor ikke behandling etter forskriftenes 
§ 2.  
 
”Forskrift om konsekvensutredning§ 3 Planer og tiltak som skal vurderes etter forskriftenes 
 § 4. ” 
 I vedlegg II er det angitt at tiltak skal vurderes etter forskriften dersom planen omfatter:  
1. Næringsbygg osv. med bruksareal over 5000 m2 
3. Utvikling av by og tettstedsområder 

 
Planarbeidet vil være en utvikling av by- og tettstedsområde og kan medføre næringsbygg osv. med 
mer enn 5000 m2 BRA. Planarbeider utløser derved iht. ”Forskrift om konsekvensutredning” at tiltaket 
vurderes iht. forskriften.  
 
Planbeskrivelsen skal inneholde formål, hovedinnhold og virkninger, samt evt. tiltak (KU) med ROS-
analyse, jfr Pbl § 4-3.  
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3.	Beskrivelse	av	planområdet	

3.1	Landskap	

 
Figur 2 ‐ Utsnitt fra "Norgeskart" fra Statens kartverk 

 
Planområdet ligger i Hønefoss sentrum. 
Området grenser i nord til Hønefossen / Begna elv. Mot sør og vest avgrenses området av 
Arnemannsveien (Fylkesvei 35), mens området avgrenses av Hønefoss bru og eiendommen gnr. 318, 
bnr. 451 (Ringerike Stormarked) i nordøstre hjørne.  
I planområdets nordvestre hjørne er et lite grøntområde som planlegges beholdt.  
 
Utbyggingens innvirkning på forholdet til omkringliggende landskap vil bli vurdert i planarbeidet (jf. 
Landskapkonvensjonen).  
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Figur 3 ‐ Skråfoto "Gule sider" 

 
Området ligger avskjermet fra øvrig bebyggelse. Byggehøyder, terrengtilpassing, skjæringer og 
fyllinger vil bli vurdert i planbeskrivelsen, i hovedsak opp mot temaene fjernvirkning, silhuett, 
solforhold og eksponering. 
 

3.2	Grønnstruktur	

Ringerike kommune vedtok 30.11.2000 Grønn Plakat Hønefoss.  

 
Figur 4 ‐ Utsnitt fra "Grønn plakat" 

 
Utsnittet viser at det ikke er gitt spesielle føringer for grøntstruktur i området. Det forutsettes derved 
at det skal utvikles et bymessig område der grønne innslag vil være en del av «møbleringen» av 
plasser/torg innenfor området.  
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3.3	Arealbruk	

På «øvre plan» preges området i dag hovedsakelig av salg av byggevarer.    
 

 
Figur 5 ‐ Øya området 2012 

 
På nedre plan mot øst er det parkeringsareal og eksisterende bygningsmasse som skal bevares.  

 
Figur 6 ‐ Parkeringsareal nedre plan 2012 

 
Eksisterende reguleringsplaner for området  viser at området er avsatt til hhv. Forretning/kontor, 
offentlig bebyggelse og parker/idrettsplass.  
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Figur 7 ‐ Utsnitt Reguleringsplan 64‐02 

 
Figur 8 ‐ Utsnitt Reguleringsplan 64‐11 

 
 
 

4.	Viktige	problemstillinger	i	forhold	til	miljø	og	samfunn	

4.1	Naturmangfold	

Det skal redegjøres for hvordan de miljørettslige prinsippene i §§ 8‐12 i naturmangfoldloven er 
vurdert og oppfylt i planarbeidet.  

4.2	Kulturminner	og	kulturmiljø	

Området er delvis merket som NB‐område i Riksantikvarens register «Nasjonale kulturhistoriske 
miljøer».  
Området er benevnt som «Jugendgårdene» og omfatter Stabells gate og deler av «Øya».  
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Figur 9 ‐ "Jugendgårdene" ‐ Fra Riksantikvarens NB‐register 

 
I Riksantikvarens beskrivelse heter det:  
«Området Stabells gate – Søndre Torg er en sentral del av Hønefoss sentrum med høy verneverdi. 
Historien strekker seg tilbake til byens første år. Gateløpet viser tydelig at det har kommet til før den 
regulerte byen ble anlagt, men bebyggelsen i hovedsak er nyere. Her er flere store bygårder i 
jugendstil med høy grad av autensitet og høy arkitektonisk og kunstnerisk verdi. Bygningene viser 
variasjon innenfor stilperioden. De nybarokke jugend gavlene på utvidelsen av Hønefoss Brugs sliperi 
er blitt et symbol for Hønefoss.» 
 
Området mot nord «Øya» beskrives som følger:  
«Hønefoss Brug» 
I 1893 ble Hønefoss Brug kjøpt av det engelske firmaet Edward Lloyd Ltd. Det ble bygd nytt sliperi. I 
1909 – 1910 ble det moderne varmesliperiets fasader mot Hønefoss bru nybygde i upusset teglstein 
med pussdetaljer, i barokkpreget jugendstil. Et nybygg lenger vest på området (Arnemannsveien 7) 
ble oppført i samme stil.  
 
Øya: I dette området lå det et relativt stort antall hus, en blanding av bolighus, sager, uthus av ulike 
typer. Her var flere mindre øyer og følgelig et uregelmessig gatenett. Så tidlig som i 1743 var det 35 
hytter mellom sager og møller på Øya.» 
 
SEFRAK‐registeret:  

 
Figur 10 ‐ SEFRAK‐registeret "Annen SEFRAK‐bygning" 
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Arnemannsveien 3 (SEFRAK‐ID: 0605_23_70) – «Kulturhus, Arnemannsveien 3, Kraftstasjonen» 
Opprinnelig funksjon: Hus for produksjon av treforedlingsprodukter og grafiske produkter.  
 
Arnemannsveien 7 (SEFRAK‐ID: 0605_23_72) – «Hønefoss Sag‐ og Høvleri» 
Opprinnelig funksjon: Hus for produksjon av trelast, møbler m.v. 
 

4.2.1	Bygningsmiljø	og	estetikk:		

Bruget / Øya har gjennom historien alltid vært sentral i utviklingen av Hønefoss som by. Området har 
i nyere tid ikke har vært en integrert del av Hønefoss sentrum, men har blitt nyttet til handel med 
plasskrevende varer og parkering. 
 

 
Figur 11 ‐ Arealbruk nedre plan 

 
Figur 12 ‐ Området på øvre plan benyttes i dag til parkering/byggevare 
 
 

 
Figur 13 ‐ Arnemannsveien 3 / Hønefoss kraftstasjon 
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Figur 14 ‐ Arnemannsveien 7 ‐ "Byggmakker" 
 

 
Figur 15 ‐ Arnemannsveien 5 ‐ Gammelt fyrhus 
 
«Hønefoss Brug og Hønefoss kraftstasjon ligger på Sørsiden av Hønefoss bru sentralt i byen. Området 
preges i dag av restene etter Hønefoss brug med kraftanlegg, hvorav kun tre bygninger står tilbake. 
Krafstasjonen i Arnemannsveien 3 brukes i dag som kulturhus med forskjellige aktiviteter i tilknytning, 
mens bygningene i Arnemannsveien 7 anvendes til byggmarked og trelasthandel.  
 
Hønefoss kraftstasjon, Arnemannsveien 3, er en toetasjes murbygning, bygget ut i flere etapper. Den 
opprinnelige kraftstasjonen ligger i en fløy mot nord, som senere er blitt tilbygd med en fløy mot sør. I 
denne fløyen var det papirfabrikk.  
Kraftstasjonen er oppført med historisk stilpreg med kamgavl og pinakler, markerte hjørner ved 
gesims som er profilert og delvis murt med formstein. Tilbygget er oppført i nyklassisisme, med rik 
detaljering i fasadene som er inndelt med lisener og gesims med sagsnitt. Tilbygget har mot sør et 
langstrakt takoppløft med funkisvinduer, antagelig fra 1950‐tallet. 
 
I Arnemannsveien 7 ligger to bygninger med antikvarisk verdi. Mot sør på eiendommen ligger et 
mindre fyrhus med en ca 15 m høy skorstein. Fyrhuset er blitt tilbygd med nyere forretningslokale 
(Flise og badeavdeling) trolig i 1980‐årene. Bygningen er oppført i historisk stil, med kamgavl, 
markerte hjørner og gesims med profil. Gavlene har tilbaketrukket myrt gavlfelt med trappestikk. 
 
Lengst mot vest i Arnemannsveien 7 ligger et større toetasjes industribygg, oppført for Hønefoss Sag 
og Høvleri i begynnelsen av 1900‐tallet. Det har et nyere tilbygg i en etasje på fasaden mot nord. 
Bygningen er tegnet av arkitekt Einer Engelstad og er oppført i jugendstil med markante svungne 
gavler.  
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Langveggens fasader er inndelt med lisener og gesimsen har sagsnitt. I mønet i hele bygningen 
lengde finnes i tillegg overlys inndelt med småruter» 1 
 

4.3	Fareområder	

Området består av eldre øyer og er delvis er oppfylt. Det må vurderes nærmere i planarbeidet 
utfordringer ifm stabilitet for oppfylte masser.  
Overskuddsmasser fra byggeprosjektet vil bli håndtert forskriftskrav (FOR 2004‐06‐01‐931) 
 

 
Figur 16 ‐ Bykart fra 1854 (Ringerike kommune) 

4.3.1	Flom	

Flomsonekartet viser at kun en mindre del av området vil kunne berøres av 100‐års flom (og 500‐års 
flom).  
Det er kun en liten del av området som er registrer å berøres av flom og dette området er slik at 
bebyggelse her ikke er aktuelt. Det er pr dd ikke utarbeidet flomsonekart for områdene over 
«Hønefossen». Vurdering av flomfare for området som grenser inn mot elva, vil inngå som en del av 
planarbeidet. (Foreliggende målinger fra NVE vil bli lagt til grunn i planleggingen).  

 

 

                                                            
1 Hentet fra uttalelse fra Buskerud Fylkeskommune, Utviklingsavdelingen, datert 28.02.2013 
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Figur 17 ‐ Flomsonekart 

 

4.4	Støy	

Deler av området er støyutsatt fra trafikkstøy fra Arnemannsveien. Det vil bli utarbeidet egen 
støyvurdering som del av planarbeidet.  
Retningslinjer for behandling av støy T‐1442/2012 vil omtales og legges til grunn for planarbeidet.  
 
 

 
Figur 18 ‐ Støysonekart for området 

 

4.5	Luftkvalitet	

Retningslinjer for behandling av luftkvalitet T‐1520 legges til grunn. Alle planer verdier over anbefalte 
grenser vil bli omtalt og vurdert spesielt.  

4.6	Universell	utforming	

Prosjektet vil følge kravene til universell utforming slik de er definert i Plan og bygningsloven med 
forskrifter og veiledninger. Internt på området antar vi derfor at det vil bli lite behov for å drøfte 
universell utforming i planbeskrivelsen. Tilknytningen mellom Øya‐ området og byen vil det imidlertid 
være naturlig å vurdere med hensyn på universell utforming, da eksisterende forhold og naturgitte 
forutsetninger kan gjøre det vanskelig å oppfylle alle krav knyttet til universell utforming. 
 

4.7	Samordnet	areal‐	og	transportplanlegging:		

God tilgjengelighet til øvrige sentrumsområder og kollektivtransport må redegjøres nærmere for i 
planarbeidet i tillegg til mulighet for etablering av buss‐stopp  i Arnemannsveien.  
Planarbeidet vil forholdet seg til Ringerike kommune sine overordnede planer for gang‐ og 
sykkelveger. Adkomst for myke trafikanter vil vektlegges ved utforming av planen slik at det sikres 
gode adkomstmuligheter.  
 

4.8	Teknisk	infrastruktur	

4.8.1	Adkomst:	
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Området har i dag adkomst med bil fra Arnemannsveien på fire ulike punkter, av disse er adkomst 1 
og 4 kun i bruk i særlige tilfeller. 
Adkomst 2 blir benyttes av handlende og ansatte i byggevarebutikker på området, mens adkomst 3 
blir benyttet til parkeringsareal og varelevering til Ringerike Stormarked.  

 
Figur 19 ‐ Oversikt eksisterende adkomst 

 
 

 
Figur 20 ‐ Adkomst 1 : Til kraftinntak, ikke åpen for alminnelig ferdsel 

 

 
Figur 21 ‐ Adkomst 2: Til "Byggmakker" 
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Figur 22 ‐ Adkomst 3: Vest for Arnemannsveien 3 – Parkering/Varelevering      
    

 
Figur 23 ‐ Adkomst 4: Øst for Arnemannsveien 3, ikke alminnelig ferdsel 

 
Planarbeidet tar sikte på å bedre adkomstforholdene til området både for biltrafikk og fotgjengere. 
Det er i denne sammenheng igangsatt ett eget arbeid vedrørende utforming og omregulering av 
Arnemannsveien. 
 
Planarbeidet vil tilrettelegge for intern transport og avklare forhold omkring avfallshåndtering og 
annen nødvendig tilkomst i området (brann, osv.).  
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4.8.2	Vann‐	og	avløp:		

 
Figur 24 ‐ Utsnitt fra Ringerike kommunes kart 

 
Eksisterende bebyggelse er tilkoblet vann‐ og avløp.  
 
Tilkobling for ny bebyggelse må avklares med Ringerike kommune gjennom en utbyggingsavtale. I 
dag ligger det vann‐ og avløpsledning i Arnemannsveien og langs Kongensgate (Hønefoss Bru).  
 

4.8.3	Overvannshåndtering:	

Planarbeidet vil avklare intern overvannshåndtering på området. Det legges opp til at overvann 
fortrinnsvis håndteres på egen eiendom, evt. ledes til elva og ikke belaster kommunen nett.  

4.8.4	Energi:		

Området ligger innenfor konsesjonsområdet for fjernvarme, som er utbygget i umiddelbart nærhet til 
planområdet. 
 
I mulighetsstudien som ligger til grunn for planarbeidet har det vært fokus på energi og miljø, og det 
er skissert bruk av alternative energikilder. I planarbeidet vil dette drøftes videre. 
 
 

4.9	Nærmiljø/Bomiljø	

Tronrud Eiendom ønsker at utbyggingen skal gi et kvalitativt tilskudd til byen. Området skal ha et 
innhold som vitaliserer området og gir positive ringvirkninger ut over planens område.  
 
Planområdet vil innehold et stort antall boliger (anslått til ca 180), i tillegg til nærings og kultur. 
Utviklingen av området vil styrke bosetning i sentrum av Hønefoss og derved gi større grunnlag for 
handel og andre aktiviteter i sentrum.  
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Ringerike kommune vedtok 30.11.2000 Grønn Plakat Hønefoss. Planen viser at det ikke er gitt 
spesielle føringer for grøntstruktur i området.  
 
 
 

 
Figur 25 ‐ Utsnitt fra "Grønn plakat" 

 
Området omfatter imidlertid ett lite grøntområde mot nordvest («Lasaronparken»), dette området 
planlegges oppgradert og benyttet som grøntområde. Det planlegges etablert «grønnstruktur» som 
langsgående linjer gjennom området (se vedlagte skisse).   
Det forutsettes at prosjektet skal utvikles som et bymessig område der grønne innslag vil være en del 
av «møbleringen» av plasser/torg.  
 
For kjørbare areal vil det bli lagt vekt på prinsippene for «shared space», dvs. at det utvikles gode 
kjørbare uteareal som kan benyttes til flere formål enn for eksempel varelevering.   
 

 
Figur 26 ‐ Illustrasjonsplan fra "Mulighetsstudie" 

 
Hønefoss har i dag store sentrumsnære grøntområder som vil bli «nærområde» for beboere på Øya.  
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Detaljering av lekeareal for barn mv. vil følge som en del av den videre prosjektutviklingen. Det vil bli 
lagt vekt på å utforme uteareal som kan nyttes til kombinerte formål, dette for å utnytte 
uteområdene og skape et levende bysentrum. I vurderingen av lekearealer vil også arealer som ligger 
i umiddelbar nærhet av planområdet drøftes. 
 

 
Figur 27 ‐ Hønefoss sentrum i "Grønn plakat" 

 
Utsnittet viser at det sentrumsnært i Hønefoss er til dels store områder som bidrar til sentrumsnær 
grønnstruktur.  
Øyaområdet har i tillegg til nærhet til sentrum en storslagen beliggenhet ved fossen. Området ligger i 
en overgangssone mellom by og landskap. Denne nærheten til landskapet (fossen og parkområder på 
nordsiden) vil gi åpent rom mot nord for utbyggingen. For å ivareta denne kvaliteten er bygningene 
planlagt å reise seg mot nord for å gi god bokvalitet for bebyggelsen.  
 

4.9.1	Skolekapasitet/barnehagedekning:		

Området ligger i området som i dag ligger innenfor «Hønefoss og Hov oppvekstområde» i Hønefoss 
skolekrets. Forslagsstiller er ukjent med prognoser for kapasitetsutnyttelse innad i skolekretsen.  
 
Barnehagedekning 
Ringerike kommune har flere barnehager sentralt i byen. Av offentlige barnehager vil det være 
Hønefoss barnehage som pr dd. ligger nærmest planområdet. Det er stort behov for 
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barnehageplasser i sentrum. Etablering av barnehage vil bli vurdert i forhold til trafikkbelastning og 
området egnethet for barnehage.  

 
Figur 28 ‐ Oversikt over barnehager, Hønefoss sentrum pr 19.6.13 (Ringerike kommunes kartverk) 

 
Skolekapasitet:  
Hønefoss skole har i dag 226 elever og en kapasitet på 280 dersom disse fordeles jevnt i forhold til 
klassetrinn. 

4.10	Forholdet	til	«Handelsbyen	Hønefoss»	

Området ligger i sentrumsområdet i Hønefoss, utbyggingen vil bidra til å styrke Hønefoss som 
bysentrum. Forholdet til handel i øvrig del av sentrum vil bli vurdert i planbeskrivelsen.  

5.	Risiko	og	sårbarhet	

Behovet for hensynssoner etter pbl §12‐6 vil bli vurdert i planarbeidet.  

	

5.1	Arbeider	nær	Hønefoss	kraftstasjon:		

Hoveddelen av strømproduksjon i Hønefossen kommer nå fra «Hønefoss II». Kraftstasjonen på 
nordsiden av elva som stod klar i 1978 og kan utnytte 120 m3 vann i sekundet. Ved større vannføring 
blir også «Hønefoss I» satt i drift. «Hønefoss I» kan nyttiggjøre seg 40 m3/s og består av 2 
Fransisturbiner fra 1948 – 158 på 3 MW hver. Disse turbinene er plassert i Hønefoss kraftstasjon som 
er en vernet bygning inne i området.  
Vanninntaket til «Hønefoss II» går i rør gjennom utbyggingsområde. Planarbeidet vil måtte belyse 
problemstillinger i forhold til vanninntak og evt. rystelser fra utbyggingens innvirkning på turbiner i 
«Hønefoss I».  
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5.2	Forurensning	i	grunnen:		

KLIF sin base over forurensning i grunnen viser at det ikke er registrert grunnforurensning i området.  

 
Figur 29 ‐ Utsnitt fra KLIF kart over Grunnforurensning 

 
Området er dels gjenfylt tidligere elveleie og dels «øyer» i det opprinnelige elveløpet. Eventuell 
forurensning i grunnen skal kartfestes og beskrives. Overskuddsmasser vil bli håndtert etter kravene i 
forskrift (FOR‐2004‐06‐01‐931) 
 
 

6.	Beskrivelse	av	planforslaget	
 
Snøhetta AS har utarbeidet «Mulighetsstudie» som ligger til grunn for planforslaget. Denne 
mulighetsstudien har som målsetning å utvikle et visjonært og bærekraftig konsept for området. 
Studien tar sikte på en utbygging av «Øya» med en kombinasjon av bolig, næring, kultur og viten.  
 
Planforslaget innebærer bevaring av eksisterende bebyggelse i en «grønn» randsone mot byen. 
Området langs «Hønefossen» vil i tillegg bli gjort tilgjengelig for allmennheten ved at dette området 
ikke privatiseres. Sentralt i planområdet legges det opp til relativt tett utnyttelse med parkering 
under bakken, næring/kultur i bygningenes to nederste plan og boliger fra og med tredje etasje.   
 
Mulighetsstudien legger opp til en ny bygningsmasse som består av ca 10 800 m2 parkering, 11 000 
m2 næring/kontor/kultur/viten og 15 000 m2 bolig.  
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Innhold 
I forbindelse med utleggelse til offentlig ettersyn, har det kommet inn 7 innspill.  

1. Brakar 

2. Ringerike næringsforum 

3. Statens vegvesen 

4. Ringerikskraft Net 

5. Norges vassdrags- og energidirektorat  

6. Fylkesmannen i Buskerud  

7. Trafikkrådet 

8. Folkemøte  

 

Nedenstående er oppsummering av innkomne merknader, med forslagsstillers kommentar i 

kursiv. Rådmannens kommentar følger forslagsstillers kommentar.  

Uttalelse fra Brakar 19.11.2013 

I en ettersendt uttalelse mener Brakar det er behov for busslommer langs Arnemannsveien. 

Det er spesielt grunnet forsinkelse i trafikken at passasjerer ønsker å gå av i Arnemannsveien. 

Det er flere linjer som passerer her og spesielt linje 222 Heradsbygda har hyppige avganger. I 

forslaget skisseres et opp fire mulige lokaliseringer langs Arnemannsveien. 

 

Tronrud Eiendom:  

Avstanden fra Øya området til Sentrum stopp er kort. Brakar melder likevel at det oppleves 

en etterspørsel etter stopp også i Arnemannsveien. Trafikkbildet i Arnemannsveien er 

komplisert med kryssende trafikk og avkjøringer til Brutorget og Øya-området. Vi ser at det i 

en by, med forsinkelser i trafikken, kan være hensiktsmessig å etablere mange buss stopp, 

men anser at trafikksikkerhet må være avgjørende for plassering av holdeplass. 

Vi anbefaler at en fast holdeplass i Arnemannsveien bør vurderes spesielt i forhold til 

reguleringsplanarbeider som pågår i Arnemannsveien, men vil ta med en vurdering av 

mulighet for holdeplass også i trafikkanalyse som følger planarbeidet. 

  

Rådmannens kommentar: 

Reguleringsplan for Arnemannsveien skal utrede mulighetene for selve plasseringene av 

busslommer. Men dette må ses i sammenheng med planene for Øya.  

Uttalelse fra Ringerike næringsforum, 04.10.2013 

Ringerike næringsforum er positive til planene. 

 

Tronrud Eiendom: 

Vi er glade for at Ringerike næringsforum er positive til planene og har som målsetting at 

utviklingen av området skal gi positive ringvirkninger. 
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Uttalelser fra offentlige myndigheter 

Uttalelse fra Statens vegvesen, 14.10.2013: 

Arealbruk: 

SVV uttaler at arealbruken i området skal bygge opp under Hønefoss sentrum som kommune 

- og regionssenter, og mener at det derved ikke har vært intensjon i kommuneplan at det skal 

bygges bolig i området. 

 

Tronrud Eiendom: 

I Ringerike kommunen sin gjeldende kommuneplan er det nedfelt i hovedmål pkt. 1.1 

bla: 

 Hønefoss skal videreutvikles som et attraktivt sentrum med variert tilbud av 

aktiviteter, handel, service, utdannings- og kulturtilbud. 

 Hønefoss skal videreutvikles som bosted for alle befolkningsgrupper. 

 Befolkningsvekst i sentrum 

 Hønefoss skal fremstå som en kompakt miljøby basert på bærekraftig 

utvikling. Mm. 

 

Ringerike kommune har videreført denne målsetningen i «Kommuneplanstrategien», 

vedtatt 20.06.13. Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging vedtatt 24. 

juni 2011 signaliserer også at fortetting med boliger i byer og tettsteder er i tråd med 

nasjonale føringer. 

 

Tronrud Eiendom stiller seg på denne bakgrunn uforstående til en påstand om at en 

utbygging av boliger i sentrumsområdet av Hønefoss, nær kollektivknutepunktet, med 

«gåavstand» til byens fasiliteter, ikke er en ønsket utvikling. 

 

Rådmannens kommentar: 

Tiltaket er ikke i strid med kommuneplanen slik det er nedfelt i bestemmelsene, det støtter 

opp under sentrumsfunksjonene i Hønefoss, noe som også inkluderer boligutvikling. Det er 

også tråd med prinsippet om fortetting i bykjernen.  

 

Plantype: 

SVV ber om at grunnlag for reguleringsplanen bør være godkjent kommune(del)plan. 

 

Tronrud Eiendom: 

Tronrud Eiendom viser til at tiltaket er i tråd med eksisterende kommuneplan og kan 

ikke se at det er behov for utarbeidelse av ny kommuneplan/kommunedelplan for 

området. 

 

Rådmannens kommentar 

Tiltaket ligger innenfor kommuneplanens senterområde og vil være i tråd med 

kommuneplanen. 

 

Trafikkbelastning/adkomst mm. 

SVV viser til at utbyggingen medfører økt trafikkbelastning i området og uttaler seg 

også konkret om fremtidig avkjørsel til området. SVV forutsetter videre at kulvert 

under Arnemannsveien opprettholdes og at det ikke planlegges med kryssing i plan. 

 

Tronrud Eiendom; 
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Tronrud Eiendom vil som en del av planarbeidet utarbeide trafikkanalyse med fagkyndig 

trafikkplanleggere som vil danne grunnlag for vårt forslag til løsning av adkomst og vurdering 

av områdets trafikkbelastning. Vedrørende kryssing av Arnemannsveien behandles dette i 

egen reguleringsplan. 

 

Rådmannens kommentar: 

Trafikkutredningen for Øya vil være faglig forankret og må vurdere forslag for tilkomst som 

SVV foreslår. Det pågår en parallell planbehandling for Arnemannsveien som har nær 

sammenheng med denne planen for Øya. Det er blant annet forhold knyttet til tilkomst og 

trafikksikkerhet som vil være avgjørende. Reguleringsplan for Arnemannsveien vil utrede og 

vurdere mulighetene for kryssing i plan.  

 

Planavgrensning: 

SVV påpeker at planavgrensning mellom reguleringsplan «Øya» og 

«Arnemannsveien» ikke sammenfaller. 

 

Tronrud Eiendom: 

TEAS vil i samråd med Ringerike kommune justere planavgrensningen mellom de to 

planene slik at disse harmonerer. 

 

Rådmannens kommentar: 

Planavgrensningen for Arnemannsveien må ta nøye hensyn til reguleringsplan for Øya.  

Videre planarbeid med reguleringsplan vil måtte «sy sammen» planene. 

  

Utredningsbehov: 

SVV mener at tiltaket utløser krav om behandling og ikke «bare» vurderes etter 

forskrift om konsekvensutredning pga. endring av kommuneplanen. 

 

Tronrud Eiendom: 

Tronrud Eiendom forholder seg til planregime avtalt med Ringerike kommune og 

anser videre at tiltaket er i tråd med kommuneplanen. 

 

Rådmannens kommentar: 

Sammen med forslag til planbeskrivelse vil det følge en konsekvensutredning etter 

forskriften.  

 

Støy: 

SVV viser til at det må utarbeides støyfaglig utredning. 

 

Tronrud Eiendom: 

Støyfaglig utredning vil bli gjennomført og følge planforslaget. 

 

Universell utforming: 

SVV viser til at det er viktig at området som helhet gjøres tilgjengelig for alle 

samfunnsgrupper. 

 

Tronrud Eiendom: 

Planforslaget vil forholde seg til gjeldende lover og forskrifter, bla TEK10. 

 

 

Nærmiljø/bomiljø: 

SVV forutsetter at prinsippet om «shared space» som er omtalt i planprogrammet 
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ikke omfatter areal som forvaltes av SVV. 

 

Tronrud Eiendom: 

Planforslaget vil legge opp til kjørbare torgareal inne i planområdet. 

 

Skoleveg: 

SVV ber om at skoleveg for barn i området skal vurderes som en del av planarbeidet. 

 

Tronrud Eiendom: 

En slik vurdering vil bli innarbeidet i planbeskrivelsen. 

 

Parkering: 

SVV forutsetter at det vil bli opparbeidet tilstrekkelig parkering innenfor planområdet. 

 

Tronrud Eiendom: 

Parkeringsplasser vil bli opparbeidet iht. Ringerike kommune sin forskrift om 

parkering. 

 

Rådmannens kommentar: 

Tiltaket skal vurderes iht. kommunens parkeringsforskrift. FOR-2009-10-29-1351. 

 

Grøntareal: 

SVV tolker planprogrammet til at det ikke vil bli lagt opp til grøntareal innenfor planområdet 

og presiserer at det må legges opp til sikre trafikkløsninger for bruk av grønne områder 

innenfor planområdet. 

 

Tronrud Eiendom: 

Tronrud Eiendom kan ikke se at grøntstruktur innenfor planområdet berører SVV sitt 

myndighetsområde, men utforming av torgareal og vurdering av tilstrekkelig 

«uteoppholdsareal» vil inngå i planarbeidet.  

 

Tronrud Eiendom ser at SVV har mange innspill som gjennom god dialog må innarbeides i 

planforslaget. Vi anser at den planlagte utbyggingen i hovedtrekk oppfyller de overordnede 

mål som er nedfelt i nasjonale retningslinjer for arealplanlegging og Ringerike kommune sin 

kommuneplan. Vi opplever i tillegg at SVV signaliserer gjennom KVU arbeidet for «Bypakke 

Hønefoss» at fortetting med boliger i sentrum er en ønsket utvikling for by og tettsteder som 

SVV må bidra til å legge til rette for. Vi ber om at kommunen tar initiativ til et møte med 

SVV i fm. Høring. 

 

Rådmannens kommentar: 

Slik planforslaget legger opp til vil det være viktig å kunne ferdes igjennom området på en 

hensiktsmessig måte. Etter som det kun er tenkt mindre trafikk innenfor planområdet 

(varelevering o.l.) anses ikke «shared space» som mer utfordrende her sammenlignet med 

andre steder. Det vil være viktig at området blir oversiktlig.   

 

 

Fortetting i byer og tettsteder, samt økt satsing på gange, sykkel og kollektiv er i tråd med 

nasjonale føringer. Det vil være viktig for kommunen å holde en tett dialog om løsningene 

både for dette planforslaget, Arnemannsveien og i forbindelse med en konseptvalgutredning 

(KVU).  
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Statens vegvesen er ansvarlig for utarbeidelse av KVU-en for Hønefoss. Ringerike kommune 

deltar i KVU-arbeidet med representanter fra administrasjonen i arbeidsgruppa, samt politisk 

og administrativ deltakelse i KVU-ens dialogforum. Ringerike kommune vil også være en 

høringspart når utredningen er på høring. 

 

Uttalelse fra Fylkesmannen i Buskerud, miljøvernavdelingen, 14.10.2013: 

Fylkesmannen viser til «Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging», 

vedtatt 24.6.2011 og ber om at følgende tema innarbeides i planarbeidet og blir redegjort for. 

 

Fokus på boligbygging: 

Fylkesmannen viser til at det skal legges vekt på boligbygging med høy 

utnyttingsgrad og viser til at en høy andel boliger bygger opp under kommuneplanens 

mål om at hovedtyngden av nye boliger skal komme i sentrumsområdene. 

 

Tronrud Eiendom: 

Vi viser til tidligere omtale av SVV sitt innspill om arealbruk, som vi oppfatter som 

motstridende til uttalelse fra Fylkesmannen. Vi anser at forslaget vil være i tråd med 

Fylkesmannens forventninger. 

 

Rådmannens kommentar: 

Planen vil bidra til å støtte opp under kommuneplanens mål om at hovedtyngden av 

boligetableringen skal komme i sentrum. 

 

Samordnet areal- og transportplanlegging: 

Tilgjengelighet til øvrige sentrumsområder og kollektivtransporten må belyses og 

ivaretas i planarbeidet. Fylkesmannen ber om at dette temaet kommer tydeligere 

frem i planprogrammet. 

 

Tronrud Eiendom: 

Tilgjengelighet til sentrumsområder vil bli vurdert i planarbeidet, men dette forholdet 

vil i tillegg bli vurdert i fm reguleringsplan for Arnemannsveien som er igangsatt. 

Beliggenhet i forhold til kollektivknutepunkt vil bli innarbeidet i planprogrammet. 

 

Rådmannens kommentar: 

Det er innarbeidet i planprogrammet at man skal se nærmere på kollektivtrafikk. 

Reguleringsplan for Arnemannsveien må se nærmere på lokalisering av busslommer.  

 

Handel: 

Fylkesmannen viser til at planområdet inngår i «sentrumsområde» i Fylkesdelplan for 

handel-, service og senterstruktur der kjøpesenter er tillatt, men ber kommunen 

vurdere hva slags handelsvirksomhet som er ønskelig i dette området i forhold til 

øvrige deler av Hønefoss. 

 

Tronrud Eiendom: 

Type handel er ikke avklart i denne fasen av eiendomsutviklingen. Det legges 

imidlertid opp til en reguleringsplan som åpner for variert næring/handel/kultur som vil 

formes ut fra markedets behov. 

 

Rådmannens kommentar 

Rådmannen mener det bør tenkes på næring som normalt genererer mindre trafikk enn 

plasskrevende varer. Det har vært et ønske å få til en form for kulturtilbud, og ulike former for 
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næring som blandes med kultur. Men det er forståelig at det på dette stadiet er vanskelig å si 

så mye mer konkret om mulig etablering av bestemte næringer. 

 

Energi: 

Fylkesmannen viser til at planområdet ligger innenfor konsesjonsområdet for 

fjernvarme og minner om at tilknytningsplikten inntrer når dette bestemmes i 

reguleringsplan. 

 

Tronrud Eiendom: 

Tronrud Eiendom forholder seg til Forskrift om tilknytningsplikt til fjernvarmeanlegg i 

Hønefoss av 21.4.2005. 

 

Rådmannens kommentar: 

Reguleringsplanen må vurdere tilknytningsplikten etter forskriften. 

  

Barn og unge: 

Fylkesmannen viser til at rikspolitiske retningslinjer for barn og unges interesser må 

legges til grunn for planleggingen og peker spesielt på kravet til tilstrekkelig lekeareal 

for barn i alle aldre. I tillegg til at planarbeidet må legge vekt på trafikksikre løsninger 

og trygge skoleveien. 

 

Tronrud Eiendom: 

Planarbeidet tar sikte på å ivareta barn- og unges interesser. 

 

Rådmannens kommentar: 

Det er et krevende område å finne nok areal til lekeplasser og ulike typer lekeplasser. Normen 

for lekeareal tilsier 25 m² per boenhet. Forslagsstiller må gjøre en vurdering av type 

lekeplasser. På grunn av sin sentrumsnære beliggenhet vil det være mer aktuelt å se på 

hvordan offentlige områder, torg og plasser kan kombineres med lekeareal innenfor et byrom.  

 

Naturmangfold: 

Fylkesmannen ber om at det redegjøres for hvordan de miljørettslige prinsippene i §§ 

8-12 i naturmangfoldloven er vurdert og oppfylt i planarbeidet. 

 

Tronrud Eiendom: 

Innarbeides i planbeskrivelsen og forslag til reguleringsplan. 

 

Rådmannens kommentar: 

Området består av lite natur og naturbasen viser ingen registrerte arter for området. 

Naturmangfold må beskrives og vurderes i det videre planarbeidet jfr., nml. §§8-12. 

 

Grøntstruktur og vassdrag/Landskap: 

Fylkesmannen peker på at planarbeidet må sikre en god sammenhengende grøntstruktur og 

legge vekt på muligheten for rekreasjon og allmenn ferdsel. De er positive til at allmennheten 

sikres tilgang til Begna. Videre pekes det på at de landskapsmessige og estetiske forhold må 

ivaretas. 

 

Tronrud Eiendom: 

Snøhetta arkitektkontor har utarbeidet «Mulighetsstudie» som grunnlag for 

reguleringsplan, der tilpasning til eksisterende bebyggelse og det omkringliggende landskap 

har vært viktige føringer. 
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Rådmannens kommentar: 

Det vil være en vesentlig kvalitet ved området derom det blir lagt til rette for allmenn ferdsel 

og rekreasjon igjennom og videre ut av området. Det vises til landskapskonvensjonen og 

landskapsanalyser i følge kapittel 3.1 i planprogrammet. Det må tas hensyn til 

vassdragslandskap og øvrige landskapsvirkninger. Samtidig skal det legges til rette for en 

relativt høy utnyttelse av området. 

 

Støy og luftforurensning: 

Fylkesmannen viser til MDs retningslinje T-1442/2012 og varsler at de ut fra 

områdets sentrale beliggenhet kan akseptere avvik fra de anbefalte støygrenser i 

tabell 3 forutsatt at det blir stilt konkrete krav til utformingen, jf. punkt 3.2.1 i 

retningslinjen. Fylkesmannen minner også om retningslinje for behandling av luftkvalitet i 

planleggingen. 

 

Tronrud Eiendom: 

Egne utredninger om støy og luftkvalitet vil bli gjennomført som en del av 

planarbeidet. 

 

Rådmannens kommentar: 

Vurdert og omtalt i planprogrammet kapittel 4.4. 

 

Universell utforming: 

Fylkesmannen minner om prinsippene for universell utforming må legges til grunn og 

at det må redegjøres spesielt for dette i saken. 

 

Tronrud Eiendom : 

Planforslaget vil forholde seg til gjeldende lover og forskrifter, bla TEK10. 

 

Rådmannens kommentar  

Det vil være viktig for tilrettelegging og attraktiviteten til området at prinsippene om 

universell utforming legges til grunn. Planforslaget vil måtte forholde seg til gjeldende lover 

og forskrifter, bla TEK10. 

 

Forurenset grunn: 

Fylkesmannen minner om at det dersom det er mistanke om forurenset grunn som 

følge av tidligere aktivitet i området må dette utredes spesielt og håndteres i tråd med 

forurensningslovens bestemmelser. 

 

Tronrud Eiendom: 

Vi har ingen opplysninger om at det skal være forurenset grunn i området, temaet vil 

bli omtalt i planbeskrivelsen. 

Rådmannens kommentar:  

Innarbeidet i planprogrammet.  

Uttalelse fra Norges vassdrags- og energidirektorat, 01.10.2003: 

NVE viser til at det må gjøres en vurdering av grunnforhold på stedet av oppfylte masser. 

NVE anbefaler videre å ta kontakt med regulanten i vassdraget for å avdekke flomfare. I 

tillegg listes det opp ulike tema som kan være aktuelle i planarbeidet 
 

Tronrud Eiendom: 

Vi vil ta kontakt med Foreningen for Bægnavassdragets regulering for av avdekke flomfare 

oppstrøms Hønefossen og for øvrig innarbeide relevante tema i planbeskrivelsen. 
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Uttalelser fra kommunale råd og tjenesteområder 

 

Uttalelse fra Trafikkrådet, 2013: 

Vedtak i Trafikkrådet: 

 
Trafikkrådet mener kryssing av Arnemannsveien i kulvert er en langt mer trafikksikkert enn 

kryssing i gateplan. 

 

Tronrud Eiendom 

Mener at deler av saken ikke er belyst godt nok. Det er forhold som eksisterende kryssing av 

Arnemannsveien og forventet framtidig bruk som er viktig forhold som ikke blir belyst i 

saken. Rapport fra Asplan Viak anbefaler at kryssing kan aksepteres. Tronrud Eiendom 

oppfattet møtet i trafikkrådet som en «uformell» presentasjon og sendte derfor ikke over 

grunnlagsdokumenter til møtet. 

 

Rådmannens kommentar:  

Rådmannen tar vedtaket til orientering og framhever viktigheten av at kryssing i plan må være 

trafikksikker før reguleringsplan for Arnemannsveien kan godkjennes. Faglig dokumentasjon 

må vise at kryssing av veien i plan vil være trafikksikker.  

 

Uttalelser fra andre 

Uttalelse fra Ringeriks-Kraft AS, 11.09.2013: 

Ringeriks-Kraft ber om å bli informert videre i planfasen og har oversendt oversikt over 

kabelføring i området. 

 

Tronrud Eiendom: 

Vi vil ivareta Ringeriks-Kraft Nett sine interesser i området og avklare eventuelle behov for 

flytting av ledninger med netteier. 

 

Rådmannens kommentar:  

Det ligger mye infrastruktur innenfor og gjennom planområdet som må ivaretas. Oversikten 

viser både lavspent og høyspentrase og nettstasjon for transformator.  

 

Folkemøte 16.09.2013: 

 

Ringerike Næringsforum arrangerte i samarbeid med Tronrud Eiendom folkemøte om 

planarbeidet den 16. september 2013. Det var ca. 70 personer tilstede på møtet. Snøhetta sin 

mulighetsstudie ble presentert i tillegg til at det ble informert om planprosessen for 

reguleringsplan for Øya før det ble åpnet for innspill/dialog med de fremmøtte om prosjektet. 

Vår oppfatning er at alle fremmøtte var svært positive til utviklingsplanene. De fremmøtte var 

mer opptatt av hva området kunne innehold av tilbud og «konsept» for området. Av innspill 

kan nevnes: 

 Det er viktig å få vann (gjerne i bevegelse) inn i prosjektet. 

 Det er viktig at historien i området blir en del av prosjektet. 

 Ønske om aktiviteter som trekker barn og unge til området. 

 Viktig at tilgjengelighet for sykkel tas med som en viktig del av planleggingen. 

 I tillegg kom det en del ønsker som konkrete tilbud, for eksempel bowlinghall, SPA, 
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romersk bad og verksted for kunstnere. 

 

Rådmannens kommentar: 

Rådmannen ser positivt på at forslagsstiller har invitert inn lokalbefolkningen til medvirkning 

i planprosessen, og håper at prosjektet kan tilføre byen positive kvaliteter ut over et rent 

boligprosjekt.  
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GNR.163/10 - SOKNA - BERGLAND HOTEL- SØKNAD OM 
UTSLIPPSTILLATELSE  
 

Arkivsaksnr.: 11/1808  Arkiv: BYG 163/10  

 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
6/14 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 20.01.2014 
 
Forslag til vedtak: 
 
Hovedkomiteen viser til søknad om utslippstillatelse, til merknader, til kommentarer til 
merknader og til rådmannens saksframlegg. Hovedkomiteen tar videre utgangspunkt i 
kommunens tidligere vedtak vedrørende byggesaken for gjenoppbygging etter brann, 
inkludert fylkesmannens vedtak 31.10.13. 
 

1. Etter en helhetsvurdering finner Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning at 
søknaden i tilstrekkelig grad tilfredsstiller de hensyn som lovverket setter krav om.  
Motargumentene i merknadene anses ikke så tungtveiende at søknaden bør avslås. 
Hovedkomiteen setter betingelser om at resipientforholdene må ivaretas på 
forskriftsmessig vis. 

2. Med henvisning til forurensningsforskriftens kap. 13 godkjennes utslippstillatelse for 
et Klargester Biodisc BG-BL minirenseanlegg for alt avløpsvann for 150 
personekvivalenter, og det gis igangsettingstillatelse etter plan- og bygningslovens § 
20-1. 

3. Det rensede avløpsvannet skal føres til etterpolering gjennom UV-filter før 
restutslippet føres rett til resipient. Utslippskonsentrasjonene av bakterier (TBK) skal 
være < 1000/100 ml, regnet som årlig middelverdi.  

4. Prøvetaking: 
a) Før utslippet etableres skal det tas vannprøver av Kjosbekken. Disse prøvene skal 

bestå av minimum 3 prøvetakingsrunder, som utføres både i tørre og våte 
perioder (f eks i slutten av snøsmeltingen). 
Hvis disse prøvene viser at Kjosbekken har for liten vannføring, eller at bekken er 
for belastet fra før, må utslippsledningen forlenges, slik at utslippet føres direkte 
til dypt vann i Torevannet (dvs minst 2 m under laveste vannstand).  

b) Etter etablering av utslippet følges vanlig prøvetakingsregime etter 
forurensningsforskriftens kap 13.I tillegg skal disse prøvene også analyseres på 
termotolerante koliforme bakterier (TBK).  
Hvis disse prøvene viser at tilstanden til Kjosbekken forverres etter 
tilstandsklassene i Vannforskriften, må utslippsledningen forlenges slik at 
utslippet føres direkte til dypt vann i Torevannet (dvs minst 2 m under laveste 
vannstand).  

Resultater av prøvetakinger skal rapporteres til kommunen sammen med 
resultatene med øvrig prøvetaking etter forurensingsforskriftens kap 13, innen 1. 
februar hvert år.  
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5. Hvis ledningen må forlenges direkte til Torevannet som følge av pkt 4, må dette på 
vanlig vis søkes til kommunen etter plan- og bygningslovens § 20-1, i tillegg til at 
utslippsstedet må vurderes etter forurensningslovgivningen. 

6. Hvis det viser seg at tilstand til resipient forverres etter tilstandsklassene i 
Vannforskriften på grunn av dette utslippet, kan utslippstillatelsen trekkes.  

7. Den nabovarsling som er utført, anses å være tilstrekkelig, jf. plan- og bygningslovens 
§ 21-3.  

8. Myndighet til å viderebehandle saken, inkludert blant annet godkjenning av 
ansvarsrett for foretak og ileggelse av saksbehandlingsgebyr, delegeres til 
rådmannen.  

9. Denne utslippstillatelsen kan påklages til Ringerike kommune. Skriftlig klage må 
leveres kommunen senest 3 uker etter at vedtaket er mottatt. For øvrig vises det til 
forvaltningslovens bestemmelser om klageadgang. Mer informasjon kan finnes på 
www.ringerike.kommune.no 

Utskrift sendes: 
 
Atelier Grøstad Arkitektur A/S, Merdeveien 1,  3676 NOTODDEN 
Befa AS,  c/o Jan Askeland, Gamle Foldnesvegen 116, 5353 STRAUME 
Multiconsult, Leirvollen 23, 3736 SKIEN 
Adv. Hjort v/Ola Mæland, PB 471 Sentrum, 0105 OSLO 
 

Sammendrag 
 
I forbindelse med gjenoppbyggingen av Bergland hotell etter brann i 2010 søkes det om 
Klargester Biodisc BG-BL minirenseanlegg for alt avløpsvann for 150 personekvivalenter. 
Anlegget skal plasseres i kjeller til nybygg. Restutslippet skal etterpoleres og er så søkt om å 
bli ført via eksisterende ledningsnett til Kjosbekken, som etter ca 70 m munner i Torevannet. 
Eksisterende ledningsnett er gammelt og skal delvis rehabiliteres for å sikre at det er tett.  
 
Det er kommet merknader fra flere naboer og omliggende grunneiere. Disse merknadene 
omhandler hovedsakelig beskyttelse av Torevannets verdi som rekreasjonsområde og 
skepsis til restutslippets innvirkning. Det er også merknader som omhandler forskjellige 
ulemper for enkelte naboer, som stort sett er relatert til å ta i bruk eksisterende ledning. 
Det er også ytret bekymring over hva uttak av grunnvann for drikkevannsforsyning av 
hotellet har å si for grunnvannstandsnivået i området.  
 
Rådmannen vurderer at anlegget tilfredsstiller krav satt i lov- og regelverk og anbefaler 
derfor at søknaden godkjennes. Men usikkerhet knyttet til Kjosbekken som egnet resipient, 
er årsak til at det kreves flere prøvetakingsrunder av bekken, både før og etter etablering av 
utslippet. Dette for å sikre at vannføringen i bekken er stor nok og for å undersøke 
vannkvaliteten bekken har fra før. Hvis disse undersøkelsene viser at Kjosbekken ikke er 
egnet resipient, må ledning føres til dypt vann i Torevannet. I ytterste konsekvens kan 
utslippstillatelsen ugyldigerklæres, hvis det viser seg at tilstand til resipient forverres etter 
tilstandsklassene i Vannforskriften på grunn av dette utslippet. 
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Innledning / bakgrunn 
 
Saken gjelder søknad om utslippstillatelse i forbindelse med gjenoppbygging etter at deler 
av Bergland hotell brant 13.03.2010. Søknad om dispensasjoner og om rammetillatelse for 
det bygningsmessige er tidligere behandlet av hovedkomiteen.  Fylkesmannen stadfestet 
31.10.13 dispensasjon fra kommuneplanen, men opphevet rammetillatelsen.  Dette blant 
annet på bakgrunn av manglende utslippstillatelse. På tidspunkt av brannen var ikke 
bygningen i bruk som hotell. Eiendommen har en historie som pensjonat og senere hotell 
fra tidlig 70-tallet, hotelldriften gitt konkurs i 1994. Eiendommen fikk ny eier og ble godkjent 
bruksendret til kontor og lager i 2002. På vegne av tiltakshaver fremmer Atelier Grøstad 
Arkitektur søknad om etablering av minirenseanlegg med utslipp til eksisterende 
ledningsnett. 
 
Prosjektet møter stor skepsis hos naboene, og det har kommet en del merknader også 
utover nabovarslingen. Til sammen har det kommet nabomerknader på vegne av ca 20 
grunneiere. Rådmannen har ikke vurdert hvorvidt alle som har kommet med merknader er 
berettigede parter. Noen nevner at de er grunneiere med grense til Torevannet. Ansvarlig 
søker har kommentert merknadene, og både merknadene og kommentarene er vedlagt.  

 
Beskrivelse av saken 
 
Informasjon om det omsøkte anlegget og ledningsnett 
Det søkes om et Klargester Biodisc minirenseanlegg for alt avløpsvann. Selve renseanlegget 
er planlagt plassert i kjelleren på hotellet. Restutslippet skal føres, via etterpolering gjennom 
ultrafiolett bestråling, i ledning til Kjosbekken. Dimensjonering av anlegget er 150 pe (pe= 
«personekvivalenter»), noe som er basert på et regnestykke med grunnlag i 70%  belegg på 
leilighetshotellet samt opptil 100 kaffegjester.   
 
Anlegget har godkjenning fra Sintefs typegodkjenningsordning, det vil si at det tilfredsstiller 
nasjonale og europeiske krav til rensing av avløpsvann. Bestråling gjennom UV-lys vil sikre 
rensing av bakterier før utslipp direkte til vassdrag.  
 
Anlegget skal underligge et prøvetakingsregime som er regulert i forurensingsforskriftens 
kap 13.  
 
Det er søkt om å føre restutslipp via eksisterende utslippsledning til Kjosbekken øst for 
eiendommen. Bekken fører etter ca 70 meter til Torevannet.   
Eksisterende utslippsledning er fra 1960-tallet og føres over annen manns grunn. Tilstanden 
på deler av ledningen er noe usikker, og det er planlagt å legge tett plastrør i eksisterende 
betongrør via pressing.  Kummer på ledningen i dag er lite tilgjengelig og holder dårlig 
standard. Disse skal byttes og legges i gårdsveier for bedre tilgjengelighet.  
 
Generelt om utslipp fra minirenseanlegg 
Minirenseanlegg er prefabrikkerte anlegg som renser avløpsvann til en viss kvalitet og har ut 
et restutslipp. I dette anlegget blir avløpsvannet renset med hjelp av både mekaniske, 
kjemiske og biologiske rensetrinn. Utløpet fra anlegget skal være renset for 90 % av 
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fosformengden beregnet som årlig middelverdi av det som blir tilført anlegget, og 
tilfredsstiller dermed rensekravet i forurensningsforskriften.  
 
Fosfor er et viktig næringsstoff for planter, og økt tilførsel av fosfor kan føre til en 
oppblomstring av alger. Det er derfor svært viktig å begrense mengden fosfor som tilføres et 
vann. I Tyrifjorden vannområde (som Sognas nedbørsfelt ligger i) er spredte avløp og 
avrenning fra landbruket de største utfordringer når det gjelder utslipp av fosfor. 
 
Behov for dispensasjon: 
Det er gitt dispensasjon fra LNF-formålet  i HMA møte sak 115/12, 08.10.12. 
Avløpsanlegget søkes plassert innendørs i bygningen det er gitt dispensasjon for. Det skal 
stort sett benyttes eksisterende ledningsnett, og evt nytt ledningsnett vil ikke føre til at 
berørt areal ikke kan nyttes til LNF-formål lenger. På bakgrunn av en helhetsvurdering 
vurderer rådmannen derfor at avløpsanlegget ikke behøver ytterligere dispensasjon fra LNF- 
formålet.  
 

Forhold til Naturmangfoldloven  (Lov om forvaltning av naturens mangfold, LOV -2009-
06-19-100) 
Situasjon: I naturbase.no er det registrert forekomst av edelkreps (Astacus astacus) i 
Torevannet. Før innløpet i vannet er Sogna kartlagt som utvalgt naturtype: Kroksjøer, 
flomdammer og meandrerende elveparti. Naboer har nevnt forekomster av elvemuslig nord 
i vannet, men dette er ikke registrert i natubase.no. 
Rådmannens vurdering vedrørende dette: Det er ikke registrert arter utenom edelkrepsen 
eller forekomster av naturtyper som blir direkte berørt av tiltaket. Hvorvidt årsaken til dette 
er manglende registreringer eller at det ikke er forekomster er ikke mulig å avgjøre. Uansett 
er det viktig å vurdere hva tilførselen av restutslippet har å si for vannets økosystem. Om 
det nå blir bygget og tatt i bruk et forskriftsmessig anlegg med forskriftsmessig 
tilsynsopplegg, vil avløpet komme i ordnede former, og en potensiell tidligere 
forurensningskilde blir tatt hånd om.  Naturmangfoldlovens §§7-12  anses å bli ivaretatt 
gjennom sakens helhetlige vurdering og saksbehandling. 
 
Forhold til Vannforskriften  (forskrift om rammer for vannforvaltingen, FOR-2006-12-15-
1446)  
 
Etter Vannforskriften har alle vann og vassdrag i Norge blitt inndelt i tilstandsklasser som 
baserer seg på eksisterende prøveresultater, lokalkunnskap og begrunnede antagelser. 
Tilstandsklassene er følgende: SVÆRT GOD – GOD  – MODERAT – DÅRLIG – SVÆRT DÅRLIG. 
Forskriften setter et miljømål for overflatevann som sier at overflatevann skal beskyttes mot 
forringelse, noe som i praksis betyr at overflatevann ikke skal gå til dårligere tilstandsklasse 
etter klassifiseringen i forskriften. Det finnes noen unntak, som ikke kommer til anvendelse i 
denne saken. Målet er at alle overflatevann skal ha tilstand SVÆRT GOD eller GOD innen 
2021.  
Vannforekomsten Torevatnet (012-603-L) har i dag økologisk tilstand MODERAT, noe som 
skyldes avrenning fra landbruket, spredte avløp og innslag av fremmede arter (Sik).  
 
Vannforekomsten Torevatn bekkefelt (012-2725-R), som også Kjosbekken tilhører, har i dag 
økologisk tilstand GOD, noe som begrunnes med avrenning fra landbruket og spredte avløp.  
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Nabomerknader i saken: 
Prosjektet møter stor skepsis hos naboene, og det har kommet merknader på vegne av 20 
grunneiere, også fra personer som ikke er naboer til utslippet. Noen av merknadene er 
skrevet og innsendt på vegne av flere. Noen nevner at de er grunneiere med grense til 
Torevannet.  Følgende er en oppsummering av nabomerknadene og søkers kommentar, 
samt rådmannens vurdering av situasjonen. Fullstendige merknader og kommentar til disse 
fra ansvarlig søker finnes i vedlegget.  
 
Ikke alle naboer til renseanlegget eller til ledningen fra renseanlegget til resipienten er 
varslet. I følge plan- og bygningslovens 21-3 kan kommunen frita fra å varsle naboer og 
gjenboere når deres interesser ikke anses berørt. Rådmannen vurderer at de som i noe 
særlig grad kunne tenkes å bli berørt av selve renseanlegget, avløpsledningen og bruken av 
renseanlegget og avløpsledningen, er varslet, og at interessene til andre naboer knyttet til 
akkurat disse tiltakene vurderes berørt i så liten grad at det kan fritas for nabovarsling av 
dem.  Rådmannen har i denne omgang ikke funnet det nødvendig å studere nærmere i 
hvilken grad de forskjellige som har skrevet under på felles merknadsbrev er å anse som 
naboer/gjenboere eller ikke. Ved en eventuell klagebehandling kan det bli nødvendig å se 
nærmere på dette i forbindelse med hvem som har klageadgang.   
 
- Bekymringer for drikkevannskvalitet: 
Situasjon: Naboer har ytret bekymring om drikkevannskvaliteten både i forhold til kvalitet 
og grunnvannstandsnivå. 
Søkers kommentar: Det er ikke konstatert problemer med salt i brønnene til Bergland 
hotell. Eksisterende 3 borehull vil bli brukt som drikkevannskilde. Vannforsyning vil bli sikret 
med UV-anlegg.  
Rådmannens vurdering vedrørende dette. Drikkevannsforsyning og kvalitet må være 
godkjent av Mattilsynet, og forholdet vil bli avgjort der. Forholdet bør avklares før arbeidene 
med byggesaken igangsettes. 
Det har tidligere vært nevnt at Torevannet blir brukt som drikkevannskilde for 
privathusholdninger. Det har ikke vært nabomerknader på dette. Det finnes ingen oversikt 
over private vannverk, så lenge det forsyner mindre enn 50 personer. Det er ikke anbefalt å 
bruke overflatevann som drikkevannskilde.  

 
- Grunnvannstand: 
Situasjon: Naboer har ytret bekymringer om grunnvannstandsnivået. 
Søkers kommentar: Har forelagt beregning om vannforbruk med planlagt hotell i forhold til 
vannforbruk på tiden hotellet var i bruk.  Beregningene viser at vannforbruket med planlagt 
drift ikke vil bli høyere enn ved tidligere bruk av hotellet. Dermed konkluderes det med at 
det ikke vil oppstå problemer med grunnvannstanden om det ikke var det fra før.  
Rådmannens vurdering vedrørende dette: Beregningen til ansvarlig søker kan ikke ses å ha 
relevans for avgjørelse av spørsmålet. Dette fordi det ikke foreligger noe informasjon om 
hvorvidt det var problemer med grunnvannstandsnivået når hotellet var i bruk. Men avløpet 
kan ikke ses å ha noe betydning for grunnvannstanden.  Hvorvidt bruk av grunnvann som 
drikkevann har innflytelse på grunnvannstandsnivået, kan etterlyses i en evt byggesøknad, 
det vurderes ikke å være del av vurderingene i en utslippssøknad. 
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- Bortledning av overflatevann 
Situasjon. Nabomerknader om overvann fra asfalterte områder.  
Søker: Har kommentert hvorledes takvann/overflatevann planlegges tatt hånd om. 
Rådmannens kommentar: Dette er et forhold som vil tas opp i byggesaken og er således 
ikke et moment i forbindelse med denne saken. 

 
- Plassering av kummer og ledning 
Nabomerknad: Naboer hevder at planlagt plassering av kummer og ledningen er vanskelig 
med hensyn til adkomst og vedlikehold. 
Søkers kommentar: Det er på grunn av hensyn til adkomst og vedlikehold at kummene er 
planlagt plassert i gårdsveiene.  
Rådmannens vurdering vedrørende dette: Plassering av kummer i tilknytting til gårdsveier 
virker hensiktsmessig og vil etter rådmannens vurdering føre til mindre ulemper for 
gårdsdrift enn dagens plassering av kummer. Plassering og vedlikehold av eksisterende 
ledning er regulert gjennom overenskomsten fra 1962 og er således et privatrettslig forhold.  

 
- Tilstand på eksisterende ledning 
Nabomerknad: Det er dårlig tilstand på deler av eksisterende ledning. 
Søkers kommentar: Det er lagt opp til ny, tett utløpsledning i utslippssøknaden. Det er 
observert en tett kum. 
Rådmannens vurdering vedrørende dette: Planlagt rehabilitering av avløpsledningen vil 
bedre forholdene.  

 
- Drenering av jordet som ledningen skal føres over 
Nabomerknad: Naboer hevder at eksisterende ledning også fungerer som drenering av 
jordet eller krysser drenering og hindrer denne. Vedlikehold av ledningen gjennom tett 
strømpe vil være til ulempe for dette.  
Søkers kommentar: det foreligger ingen avtale om at hotellets kloakkledning skulle fungere 
som en kombinert kloakk- og drensledning.  
Rådmannens vurdering vedrørende dette: For forskriftsmessig bortledning av avløpsvann 
er det helt nødvendig å ha tette ledninger. Å bruke avløpsledning som drenering er derfor 
ikke forskriftsmessig. Forøvrig anser rådmannen gjennomføring av drenering til å være 
forhold som må avgjøres på privatrettslig basis.  

 
- Forhold til produksjon på jordene 
Nabomerknad: Nabo hevder at valgt avløpsløsning vil føre til ulemper i driften av jorda. 
Søkers kommentar: Planlagt vedlikehold skal gjennomføres utenfor vekstsesong. Rett til 
vedlikehold og oppgradering er regulert i avtalen fra 1962. 
Rådmannens vurdering vedrørende dette: I og med at det er et eksisterende ledningsnett, 
som det ikke skal gjøres forandringer med, hverken i forløp eller dybde, kan ikke rådmannen 
se at det skal føre til forandrede vilkår for drift av jorda. Vedlikehold av ledningen vil kunne 
føre til ulemper for drift av jorda, men dette er regulert i avtalen fra 1962. Forøvrig anser 
rådmannen dette til å være forhold som må avgjøres på privatrettslig basis. 

 
- Andre private avløpsløsninger som er tilkoblet eksisterende ledning: 
Nabomerknad: Gnr 163/1 har tilkobling av kloakk til eksisterende ledningsnett. Planlagt tett 
ledning tar ikke hensyn til dette.   
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Søkers kommentar: Det er riktig at 163/1, ved forliket i 1962, fikk tillatelse til å koble seg inn 
på hotellets kloakkledning. Planlagt renseløsning vil sikre at utslipp fra hotellet kommer 
under full kontroll og innenfor de kravene forurensingsloven stiller. Det å rense utslipp fra 
den øvrige bebyggelsen fra 163/1, er en egen sak utenfor hotellets ansvarsområde.  
Rådmannens vurdering vedrørende dette: Det er korrekt at utslippstillatelse fra 1963 på 
eiendom 163/1 er basert på tilkobling til hotellets avløpsledning, noe som er sikret i forlik 
fra 1962. Hvis det nå blir valgt en annen løsning, må det søkes om endring av 
utslippstillatelsen. Det er ikke sikkert at dagens løsninger på de små avløpsanlegg i området 
er gode nok i forhold til dagens krav til rensing. Ved tilsyn vil det kunne komme pålegg om 
oppgradering.  
Hvis det skulle være uenigheter om rettigheter til tilkobling, anser rådmannen det til å være 
forhold som må avgjøres på privatrettslig basis.   

 
Det finnes ingen målinger i bekken som viser dagens tilstand og hvorvidt bekken allerede er 
belastet gjennom utslipp fra andre anlegg. Rådmannen mener sterkt at vannføringen og 
dagens vannkvalitet i Kjosbekken må dokumenteres. Dette bør gjøres gjennom flere 
prøvetakingsrunder, som viser bekkens tilstand i både tørre og våte perioder. Hvis denne 
prøvetakingen viser at bekken allerede i dag er sterk belastet eller at vannføringen er for 
liten til å tåle utslippet, skal utslippsledningen bli forlenget til ut på dypt vann i Torevannet.  

 
- Tilstand i Kjosvika 
Nabomerknad: Naboer hevder at Kjosvika, som kjosbekken munner i, har liten 
gjennomstrømning og er svært igjengrodd.   
Søkers kommentar: Søker har ved befaring ikke lagt merke til slam eller lignende i 
Kjosbekken. Det er mer enn 10 år siden Bergland hotell har hatt vesentlig utslipp til 
Kjosbekken og Kjosvika. Andre bukter i Torevannet er også gjengrodd, noe som tyder på 
annen årsak for gjengroingen enn utslippet fra Bergland. 
Rådmannens vurdering vedrørende dette: Tilstanden på Kjosbekken og Kjosvika og egenhet 
som resipient tas opp under Andre utfordringer i saken. 
 
Andre utfordringer i saken: 
 
- Rettighetsforhold rundt eksisterende ledning fra Bergland til Kjosbekken 
Utfordring: Eksisterende ledning er plassert på annen manns grunn. Rettigheter for 
vedlikehold og bruk av ledningen er sikret med en avtale fra 1962 for eiendommer 163/1 og 
163/2. Dette har ikke vært bestridt av partene.   
Rådmannens vurdering vedrørende dette: Avtalen synes å være god nok for å sikre 
rettigheter for bruk og vedlikehold av ledningen. Hvis det skulle være uenigheter om 
hvorvidt avtalen er gyldig og hvor omfattende rettigheter er, anser rådmannen dette til å 
være forhold som må avgjøres på privatrettslig basis.   
 
- Resipientens (Kjosbekken, Torevannet) vannkvalitet og plassering av restutslippet: 
Utfordring: 
Utslippsstedet på eksisterende ledning er Kjosbekken, øst for Bergland hotell. Kjosbekken 
ser ut til å ha tidvis svært liten vannføring og kan i perioder til og med tørke ut. Det finnes 
heller ingen konkrete målinger for vannføring i Kjosbekken, men situasjonen bekreftes både 
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gjennom grove grunnlagsdata fra Norges Vassdrags- og Energidirektorat og opplysninger fra 
naboene.  
Utfordringen er da at restutslippet fra anlegget i perioder kan risikere å ikke får blandet seg 
med rent vann fra bekken. Dermed blir konsentrasjonen av næringsstoffene i bekken høyere 
enn naturlig. Dette gir grobunn for algevekst og kan føre til belasting av bekkens samlede 
økosystem.  
Total fosforkonsentrasjon på restutslipp fra minirenseanlegget er, ifølge tekniske 
spesifikasjoner  <1 mg/l. Til sammenligning viser prøvetaking i vann og vassdrag i Ringerike 
gjennomsnittlig en konsentrasjon på cirka 0,005 mg/l.  

 
Kjosbekken munner etter ca 70 meter etter det angitte utslippssted ut i Kjosvika, sørøst i 
Torevannet.   Torevannet blir både brukt som fiskevann og badevann. Det har stor verdi for 
lokalbefolkningen. De mest populære badeplassene ligger, etter hva rådmannen kjenner til, 
på nordøstsiden av vannet (Jomfruøya, Dammen) og på nordvestbredden. Det er også mulig 
at det finnes enkelte steder på sørbredden av vannet som blir benyttet til bading. 

 
Rådmannens vurdering ang dette: 
Kjosbekkens egnethet som utslippssted er svært usikker. Utslippet kan innebære risiko for 
bekkeløpets samlede økosystem og kan være svært ødelegge for bekkens naturlige kjemiske 
tilstand.   
Utløpet av Kjosbekken er på sørbredden av vannet og dermed i god avstand fra de større 
badeplassene. Området er i kommunens kartgrunnlag registrert som myr, noe som kan tyde 
på lav verdi som badeplass, men også på lav vanngjennomstrømning. 

 
De siste 50 årene har man i de fleste deler av landet kunne observere en generell tendens til 
gjengroing av ferskvann, spesielt i områder med lite gjennomstrømning. Dette skyldes oftest 
tilførsel av næringsstoffer gjennom kloakkutslipp og avrenning fra landbruket. I og med at 
hotellets avløpsanlegg ikke har vært i særlig bruk i over 10 år, kan det antas at evt 
forurensning i Torevannet er sammensatt av flere faktorer. Det er også viktig å påpeke at 
minirenseanlegget som nå søkes om, i sammenheng med tette rør, gir en mye bedre 
rensegrad enn anlegget fra 1978.  

 
Det anbefales at vannføringen og dagens vannkvalitet i Kjosbekken dokumenteres. Dette 
skal gjøres gjennom flere prøvetakingsrunder, som viser bekkens tilstand  i både tørre og 
våte perioder. Hvis denne prøvetakingen viser at bekken allerede i dag er sterk belastet eller 
at vannføringen er for liten til å tåle utslippet,  skal utslippsledningen bli forlenget til ut på 
dypt vann i Torevannet.  
 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Dispensasjon fra LNF-formålet i kommuneplanene og rammetillatelse på bygningsmessige 
tiltak ble gitt av HMA i sak 115/12  8.10.2012.  
 
Tillatelsen ble påklaget til kommunen.  I HMA møte 10.06.2013, sak 75/13 ble det vedtatt å 
opprettholde vedtaket, og saken ble sendt over til Fylkesmannen i Buskerud for endelig 
avgjørelse.  
 

Side 149 av 235



  Sak 6/14 s. 9 
 

   

 

31.10.2013 stadfestet Fylkesmannen i Buskerud den delen av vedtaket av 8.10.2012 som 
dreide seg om dispensasjon fra kommuneplanens arealformål. Samtidig ble vedtak om 
rammetillatelsen fra samme dato opphevet. 
Hotellet har eksisterende utslippstillatelse fra Fylkesmannen i Buskerud fra 1979. Denne 
tillatelsen er basert på en annen type minirenseanlegg og er dermed ikke gyldig for det nå 
omsøkte anlegget.  
 

Alternative løsninger 
 
Alternativt vedtak:  
 

1. Etter en helhetsvurdering finner Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning at 
søknaden om utslippstillatelse fra Bergland hotell via utslippsledning til Kjosbekken, 
ikke kan godkjennes. Det vurderes at mulige konsekvenser av utslippet for 
brukerinteresser og økosystem av Kjosbekken/Torevannet er så tungtveiende at 
søknaden avslås grunnet særlige hensyn til miljø og brukerinteresser med hjemmel i 
forurensningsforskriftens § 13-5 annet ledd. 
 

2. Dette vedtaket kan påklages til Ringerike kommune. Skriftlig klage må leveres 
kommunen senest 3 uker etter at vedtaket er mottatt. For øvrig vises det til 
forvaltningslovens bestemmelser om klageadgang. Mer informasjon kan finnes på 
www.ringerike.kommune.no 

 
Prinsipielle avklaringer 
  
Forhold til fremtidig rammetillatelse på bygningsmassen 
Begrunnelse for opphevelsen av rammetillatelsen gjennom Fylkesmannen i Buskerud er 
blant annet  «…bygningsmyndigheten ikke kan gi byggetillatelse så lenge tiltakshaveren ikke 
kan dokumentere utslippstillatelse fra forurensningsmyndigheten…»  
 
Forklaringen på hvorfor rådmannen innstilte til behandling av rammesøknaden uten at 
utslippstillatelse forelå, skyldes at rådmannens bevissthet knyttet til dette for alvor kom 
etter omtale høsten 2013 av at en slik strengere tolkning av plan- og bygningslovens § §27 -
2 må praktiseres. Dette var etter at rammesøknaden var behandlet både første og andre 
gang. Dette har ført til en prinsipiell endring i behandlingsrutinene hos rådmannen. HMA ble 
underrettet om denne endringen i sitt møte 7.10.13. 
 
Til orientering kommer virksomheten inn under Forskrift om miljørettet helsevern § 14. 
Meldepliktige virksomheter. Søker er gjort oppmerksom på dette. 
 

Rådmannens samlede vurdering 
 
Rådmannen anbefaler i utgangspunktet Hovedkomiteen å tillate utslippstillatelse fra 
hotellet. 
Rådmannen vurderer at det omsøkte anlegget sannsynligvis vil føre til en bedre 
avløpssituasjon enn det tidligere anlegget fra 1978 generelt har hatt med tilsvarende bruk. 
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Men også ved bruk av minirenseanlegg vil det rensede vannet, som i dette tilfelle evt. ledes 
til Kjosbekken, og dermed til Torevannet, alltid inneholde restforurensing.   
 
Det er noe usikkerhet knyttet til egnetheten av Kjosbekken og Kjosvika i Torevannet som 
utslippssted for restutslippet. Ved å overvåke vannkvaliteten og vannføringen i bekken før 
etablering av utslippet, vil man kunne sannsynliggjøre om utslippet fører til uakseptabel 
forverring av Kjosbekkens økologiske tilstand iht til Naturmangfoldloven og Vannforskriften.  
Rådmannen anbefaler derfor at det før utslippet etableres skal tas vannprøver av 
Kjosbekken. Disse prøvene skal bestå av minimum 3 prøvetakingsrunder, som utføres både i 
tørre og våte perioder (f eks i slutten av snøsmeltingen). På denne måten vil både perioder 
med liten og med stor vannføring representeres. Hvis disse prøvene viser at Kjosbekken har 
for liten vannføring, eller at bekken allerede har for dårlig kvalitet, må utslippsledningen 
forlenges, slik at utslippet føres direkte til dypt vann i Torevannet. Rådmannen anbefaler i så 
fall at det føres til en minimumsdybde på 2 meter under lavest vannstand, slik det blir krevd 
i forurensingsforskriftens kap 12, som gjelder for mindre avløpsanlegg. Ved å fjerne 
utslippet fra Kjosbekken unngår man problemet med for liten utblanding av restutslippet. 
Ved å føre det på dypt vann i Torevannet sikrer man at det er nok gjennomstrømning på 
utslippsstedet, slik at det ikke oppstår lokale problemer med opphopning av næringsstoff.  
 
Etter etablering av utslippet, skal anlegget følge et prøvetakingsregime som er definert i kap 
13 av forurensingsforskriften. Dette innebærer min 6 blandingsprøver per år, som blir 
analysert på total Fosfor innhold.  I tillegg anbefaler rådmannen at prøvene analyseres for 
termotolerante koliforme bakterier (tarmbakterier) for å sikre badevannskvaliteten i 
Torevannet. Utslippskonsentrasjonene av bakterier (TBK) skal være < 1000/100 ml, regnet 
som årlig middelverdi, noe som tilsvarer krav som stilles til anlegg i Steinsfjordens 
nedbørsfelt som er mindre enn 50 pe.   
Hvis disse prøvene viser at tilstanden til Kjosbekken forverres etter tilstandsklassene i 
Vannforskriften, eller at det ikke er badevannskvalitet, må utslippsledningen forlenges slik at 
utslippet føres direkte til dypt vann i Torevannet.  
 
Resultater av prøvetakinger skal rapporteres til kommunen sammen med resultatene med 
øvrig prøvetaking etter forurensingsforskriftens kap 13, innen februar hvert år.  
 
Hvis ledningen må forlenges direkte til Torevannet må dette på vanlig vis søkes til 
kommunen etter plan- og bygningslovens § 20-1, i tillegg til at utslippsstedet må vurderes 
etter forurensningslovgivningen. Dette for å sikre at nytt utslippssted i Torevannet er 
hensiktsmessig plassert og tar hensyn til brukerinteresser.  
 
Rådmannen anbefaler å gi tillatelse til anlegget, med ovennevnte krav om prøvetaking. 
 

Vedlegg  
 

1. Søknad om utslippstillatelse fra 13.11.2013 med dokumentasjon om renseanlegget 
samt snittegning og plantegning. 

2. Kart over ledningstrasé fra hotellet til Kjosbekken 
3. Overenskomst om ledningstrase fra 1962 
4. Innkomne nabomerknader fra og på vegne av 20 grunneiere (23. og 26.11.2013) 
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5. Ansvarlig søkers kommentarer til nabomerknader fra 29.11.2013 
6. Utslippstillatelse for gnr 163/1fra 12.06.1963 
7. E-post utveksling mellom kommunen og Multiconsult v/Haakon Fretheim om 

kjosbekken som resipient, desember 2013  
 

8. Forureninsgsforskriftens kap 13* (det må skrolles til riktig kapittel) 
 
Det har blitt innsendt to søknader om tillatelse, med cirka samme innhold. Rådmannen har 
forholdt seg til sist innsendte søknad (13.11.13) , det er også denne som er vedlagt saken.  
 
Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De 
foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for 
papirutskrift. 
 
 
 Ringerike kommune, 06.01.2013 
 
 

Tore Isaksen 
rådmann 

 
 
leder: Gunnar Hallsteinsen 
saksbehandler: Astrid Ehrlinger 
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TRANSPORT AV FUNKSJONSHEMMET DISPENSASJON FRA 
MOTORFERDSELSFORBUDET 
 

Arkivsaksnr.: 13/3760  Arkiv: K01 &18  

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
7/14 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 20.01.2014 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Terje Holid gis tillatelse til bruk av ATV med registreringsnummer NL 4385 for 
transport av funksjonshemmet, på følgende vilkår: 

a. Tillatelsen gjelder fra nærmeste parkering til og fra hytte gnr. 100/54 
b. Tillatelsen gjelder fom. 01.01.2014 tom. 31.12.2015. 
c. Det kan kun kjøres inntil 10 turer per år. 
d. Det skal føres kjørebok. Dersom det søkes om fornyelse av kjøretillatelse skal 

kjøreboken vedlegges søknaden. 
2. Det gis dispensasjon fra markalovens § 10 for transport av funksjonshemmet i 

samme periode og område 
3. Ved brudd på betingelser for dispensasjon kan ikke fornyet tillatelse påregnes. 
4. Før administrasjonen utsteder selve kjøretillatelsen (grønn lapp) må grunneieres 

samtykke til motorferdsel over sin eiendom foreligge. 
 
Vedtaket er hjemlet i forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag § 6 
og markalovens § 15. 
 

Sammendrag 
Terje Holid søker om fornyelse av kjøretillatelse for transport av funksjonshemmet. Holid er 
ønsker å benytte firhjuling for å kjøre til og fra hytta på Høgås, Ringkollen. Traseen er 400 
meter. Det søkes om tillatelse for to nye år, 2014 og 2015. Rådmannen anbefaler at det gis 
dispensasjon fra motorferdselsforbudet og at det gis tillatelse til et begrenset antall turer.  

 
Beskrivelse av saken 
I 2004 ble det første gang søkt om tillatelse til å kunne nytte jernhest/lite firhjulsdrevet 
terrengkjøretøy for  komme frem til sin hytte gnr. 100/54 på Høgås, Ringkollen. Søknaden 
ble begrunnet i helseproblemer, da Terje Holid har en lidelse som gjør det vanskelig å gå 
mellom bilvei og hytte. Den aktuelle traseen fra vei til hytte utgjør ca. 400 meter. Det ble i 
søknad opplyst om at dette er en sykdom som tiltar i styrke. Terje Holid er 71 år. Holids 
kone overtok hytta på Høgås i 1998 etter sine foreldre. 
 
I 2006 ble det søkt om fornyelse av kjøretillatelsen. Det ble gitt dispensasjon fra 
motorferdselsforbudet for 2 nye år, 2006 og 2007. I 2012 ble det gitt tillatelse til ytterligere 
2 nye år (2012 og 2013), men antall turer ble begrenset til 10. Det ble også stilt krav om 
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føring av kjørebok. I forbindelse med søknad om fornyelse av tillatelsen har vi mottatt 
kjørebok som viser turene for 2013.  

 
Juridiske forhold  
En søknad om dispensasjon fra motorferdselsforbudet for å kunne bruke ATV behandles 
etter forskrift om motorkjøretøy § 6 hvor det heter at:  
 

«I unntakstilfelle kan kommunestyret – eller et annet folkevalgt organ som kommunestyret 
bestemmer – etter skriftlig søknad gi tillatelse til kjøring utover § 2 – § 5, dersom søkeren påviser et 
særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring, og som ikke kan dekkes på annen måte. Før eventuell 
tillatelse gis, skal transportbehovet vurderes mot mulige skader og ulemper i forhold til et mål om å 
redusere motorferdselen til et minimum.» 

Siden den omsøkte kjøringen ligger innenfor Marka omfattes den også av Markalovens § 10 
som er en forsterkning av det generelle motorferdselsforbudet i utmark. Kommunen kan gi 
dispensasjon fra Markalovens motorferdselsforbudet etter § 15 hvor det heter at:  
 
«Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelsene i § 4, § 5, § 7 første ledd 
nr. 1-3 og § 10. Departementet kan gi dispensasjon fra bestemmelsene i § 4, § 5, § 7 første ledd nr. 1-
4 og § 10. Det kan settes vilkår for dispensasjonen.  

       Dispensasjon kan bare gis dersom hensynene i lovens formålsbestemmelse ikke blir vesentlig 
tilsidesatt, og fordelene ved å gi dispensasjon etter en samlet vurdering anses for å være klart større 
enn ulempene for friluftslivet, naturmiljøet eller allmenne interesser. Det kan ikke dispenseres fra 
kravet om utarbeidelse av reguleringsplan etter plan- og bygningsloven eller andre 
saksbehandlingsregler. Bestemmelsene om dispensasjon i plan- og bygningsloven gjelder ikke.  

       Kommunen kan ikke dispensere fra planer, lovens bestemmelser om planer eller forbudet i § 5 når 
en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg mot at det blir gitt dispensasjon.»   

 
Tidligere behandlinger og vedtak 
Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning har behandlet søknad om dispensasjon fra 
motorferdselsforbudet to ganger tidligere. Første gang i 2004 og sist i 2012. 

Da saken ble behandlet i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 14.06.2004 i sak 
0078/04 ble det fattet følgende vedtak: 

«Mimmi Planke og Terje Holid gis tillatelse til bruk av jernhest eller lite 4-hjulsdrevet terrengkjøretøy,  
for transport mellom bilvei og hytte gnr 100 bnr 54 på Høgåsen i Ringerike.  Tillatelsen er gyldig fram 
til 1. juli 2006.  Kjøring må kun skje i den oppgitte trase. Tillatelser fra berørte grunneiere må 
innhentes i tillegg. 

Kjørebok for tillatelsesperioden føres.» 

Da saken ble behandlet i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 26.03.2012 i sak 
50/12 ble det fattet følgende vedtak: 

1. Med hjemmel sentral forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag § 6 
gis Terje Holid tillatelse til bruk av ATV med reg.nr. NL 4385 for transport av 
funksjonshemmet. Tillatelsen gjelder til og fra bilvei til hytte gnr. 100/54, trasé iht. til kart, og 
har varighet fom. 01.01.2012 tom. 31.12.2013. 

2. Det kan kun kjøres inntil 10 turer per år. 
3. Det skal føres kjørebok. Dersom det søkes om fornyelse av kjøretillatelse skal kjøreboken 

vedlegges søknaden. 
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4. Med hjemmel i Markalovens § 15 gis det dispensasjon fra Markalovens § 10 for transport av 
funksjonshemmet i samme periode og område som nevnt i punkt 1. 

5. Ved brudd på betingelser for dispensasjon kan ikke fornyet tillatelse påregnes. 
Anlegg som er utført på veien (stien) vurderes av administrasjonen.  

 
Alternative løsninger 
Dersom Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning ønsker å avslå søknad om 
dispensasjon fra motorferdselsforbudet kan et vedtak se slik ut: 
 
Søknad om tillatelse til motorferdsel i utmark etter forskrift for bruk av motorkjøretøyer i 
utmark og på islagte vassdrag § 6, for transport av funksjonshemmet til og fra bilvei til hytte 
gnr. 100/54 kan ikke imøtekommes.  
 

Rådmannens vurdering 
Hovedregelen er at all motorferdsel i utmark er forbudt, med mindre det er åpnet for slik 
kjøring gjennom lov eller forskrift. For å kunne foreta transport av funksjonshemmet må 
kommunen gi dispensasjon fra motorferdselsforbudet, samt må evt. grunneiere samtykke til 
motorferdselen. En forutsetning for kommunens behandling av saken er at det foreligger 
attestasjon fra lege som bekrefter eventuelle medisinske grunner. Videre at en eventuell 
søknad knytter seg til en bestemt trasé, evt. tidsrom/antall turer. Det er mange grunner til 
at kommunen skal kunne være positive til slike søknader. Dette kan skyldes at en person har 
blitt sterkt invalidisert etter en ulykke eller at en som har hatt hytte i mange år ikke får 
nyttet denne pga. sykdom som medfører bevegelseshemming. I slike tilfeller vil mulighet til 
å bruke hytta kunne øke livskvaliteten til vedkommende.  Argumentene som taler for at 
kommunen bør være restriktive med slike tillatelser er utilsiktede konsekvenser og hensynet 
til at utmarka skal være stille og rolig – uten hjulspor og støy. Selv om krav til legeerklæring 
trolig begrenser antall søknader kan det være vanskelig å trekke noen klar linje for hva som 
«kvalifiserer» som bevegelseshemming. I tillegg er det ikke urimelig å anta at noen leger kan 
være «snillere» enn andre og at det også er en viss utglidning ift. hvem som faktisk kan ha 
behov for transport med motorkjøretøy. Innenfor dette saksområdet vurderer rådmannen 
at det er viktig å holde en relativt stram linje for å hindre uønsket utvikling. Samtidig må det 
tas hensyn til forhold knyttet til enkeltpersoner veid opp mot risiko for en uheldig langsiktig 
virkning. 

I Ringerike er det i underkant av 4 000 hytter, hvor ca. 1 000 ligger på Vikerfjell og ca 1 000 i 
det som kalles «Marka» og som omfattes av markalovgivningen.  Øvrige hytter ligger spredt 
i kommunen.  

Da søknaden fra Planke/Holid var til behandling i 2004 var det en prinsippsak, siden det ikke 
tidligere var omsøkt eller gitt dispensasjon fra motorferdselsforbudet pga. 
funksjonshemming. Rådmannen vurderer at det er rimelig å anta at det vil kunne komme 
flere søknader om dispensasjon fra motorferdselsforbudet pga. funksjonshemming. Og med 
den økning i antall og tilbudet innen ulike typer firhjulinger de siste årene er det stadig flere 
som anskaffer slike kjøretøyer til privat bruk.  

Per dd. er det ca. 4 kjøretillatelser som omhandler transport av funksjonshemmede. Det 
som kjennetegner disse sakene er at kjøretillatelsens innehaver er svært nøye med å følge 
opp sine forpliktelser, enten det er i form av føring av kjørebok (der det er stilt krav om 
dette) samt kjøretillatelsens utløp. Disse kjøretillatelsene er begrunnet ut ifra et behov for 
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transport som en følge av akutt sykdom eller ulykke som har ført til varig 
funksjonshemming. 

Dersom kommunen gir dispensasjon fra motorferdselsforbudet vil en kjøretillatelse kun 
gjelde Holid. Det er ikke andre som kan nytte kjøretøyet i hans fravær.  

Motoriserte fremkomstmidler i utmark og vassdrag vil i mange tilfeller tjene åpenbare 
nytteformål i dagens samfunn, samtidig som motorferdsel i naturen kan være årsak til en 
rekker ulemper og skader (støy, annen forurensning, terrengskader, vegetasjonsslitasje, 
forstyrrelser av dyreliv, konflikter med friluftslivet), særlig ved barmarkskjøring. 

Intensjonene i motorferdselsloven er å redusere ferdsel i utmark med motorkjøretøy til et 
minimum. Det er nok ikke urimelig å anta at det finnes en rekke tilsvarende saker hvor 
kjøring ikke nødvendigvis er en direkte ulempe eller utgjør en stor risiko for skade på natur 
og omgivelser. Ett enkelt motorisert fremkomstmiddel behøver isolert sett ikke å medføre 
noen direkte skade eller ulempe. Derimot vil summen av mange vil kunne utgjøre en stor 
miljøbelastning. 

Den omsøkte kjøringen ligger i «Marka» i et område hvor folks forventninger til «stillhet» 
trolig er større enn i andre områder av kommunen. I tillegg har markaloven (2009) et 
forsterket motorferdselsforbud, og en eventuell kjøretillatelse til transport av 
funksjonshemmet vil også kreve en dispensasjon fra markaloven. 

Siden omsøkt kjøringen i hovedsak vil skje på barmark synes det relevant å vurdere tiltaket 
etter Naturmangfoldlovens bestemmelser § 8-12. Utover hensynet til støy vil virkningene på 
natur og miljø ikke være direkte skadelidende, og det finnes ingen registreringer i området 
som tyder på at kjøring vil volde skade på artsmangfold eller økosystem. Området vurderes 
ikke å være særskilt sårbart. Virkningene av kjøringen vil være av lokal art og begrenset til 
trasé og omkringliggende område. 

Rådmannen anbefaler at det gis dispensasjon fra motorferdselsforbudet og tillatelse til et 
begrenset antall turer for perioden 2014 og 2015. 
  

Vedlegg 
1. Søknad fra Holid, datert 17.10.2013 
2. Kart som viser trasé 
3. Saksprotokoll (fra politisk behandling i 2012) 
4. Saksframlegg (fra politisk behandling i 2012) 

 
Utrykte vedlegg 

5. Legerklæring 
 
 Ringerike kommune, 16.12.2013 
 
 Knut Helland 
 konstituert  rådmann 
leder: Gunnar Hallsteinsen 
saksbehandler: Heidi Skagnæs 
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SAKSFRAMLEGG 
 
  
Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 
 

 
Arkivsaksnr.: 11/3945-3  Arkiv: K01 &18  

 
SØKNAD OM DISPENSASJON  - TRANSPORT AV FUNKSJONSHEMMET 
RINGKOLLEN: HØGÅS  
 
Forslag til vedtak: 
 
Søknad om tillatelse til motorferdsel i utmark etter sentral forskrift for bruk av 
motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 6, for transport av funksjonshemmet til og 
fra bilvei til hytte gnr. 100/54 kan ikke imøtekommes.  
 
Utskrift sendes: Mimmie Planke og Terje Holid, Sogstikroken 12, 1440 DRØBAK 
 
Sammendrag 
I 2004 ble det første gang gitt dispensasjon fra motorferdselsforbudet for transport av 
funksjonshemmet til og fra hytte. Kjøretillatelsen gjaldt i to år. Det ble søkt om fornyelse av 
tillatelse i 2006. Det ble utstedt kjøretillatelse for to nye år. Ringerike kommune mottok 
forespørsel omkring anleggelse av en vei i dette området i 2009. I forbindelse med 
oppfølging av denne saken har det kommet ny søknad om dispensasjon fra 
motorferdselsforbudet. Rådmannen mener at det er flere uheldige sider ved denne saken, og 
rådmannen finner det derfor vanskelig å anbefale at det gis dispensasjon fra 
motorferdselsforbudet i denne konkrete saken.  
 
Innledning / bakgrunn 
I 2004 ble det første gang søkt om tillatelse til å kunne nytte jernhest/lite firhjulsdrevet 
terrengkjøretøy for  komme frem til sin hytte gnr. 100/54 på Høgås, Ringkollen. Søknaden 
ble begrunnet i helseproblemer, da Terje Holid har en lidelse som gjør det vanskelig å gå 
mellom bilvei og hytte. Det ble i søknad opplyst om at dette er en sykdom som tiltar i styrke. 
Terje Holid er 69 år. Holids kone overtok hytta på Høgås i 1998 etter sine foreldre. 
 
Den aktuelle traseen fra vei til hytte utgjør ca. 400 meter.  
 
I 2006 ble det søkt om fornyelse av kjøretillatelsen. Det ble gitt dispensasjon fra 
motorferdselsforbudet for 2 nye år, 2006 og 2007.  
 
I 2009 mottok kommunen en forespørsel vedrørende en vei som er anlagt på eiendommen 
gnr. 98/1. Av brevet fremgår det at eier av eiendommen gnr. 98/1 ble oppmerksom på at en 
hytteeier bakenfor hans skogeiendom hadde anlagt en smal vei inn til sin hytte i 2008 og at 
denne hadde blitt ytterligere utbedret med subbus i 2009. Henvendelsen ble fulgt opp med et 
brev fra Ringerike kommune hvor det ble redegjort for tidligere sakshistorikk og at saken 
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ville bli fulgt opp. I 2011 bad kommunen om en redegjørelse fra Planke/Holid om 
spørsmålene som ble reist i dette brevet. 
 
I 2011 kom det inn ny søknad om dispensasjon fra motorferdselsforbudet. I søknaden 
opplyses det om at Holid har store problemer med å gå og at disse problemene har forverret 
seg de siste årene. Det opplyses om at Holid er totalt avhengig av å kunne benytte ATV for å 
bruke hytta. Med søknaden er det lagt ved samtykke til motorferdsel fra 4 berørte grunneiere. 
 
 
Juridiske forhold  

En søknad om dispensasjon fra motorferdselsforbudet for å kunne bruke ATV behandles 
etter forskrift om motorkjøretøy § 6 hvor det heter at:  
 
«I unntakstilfelle kan kommunestyret – eller et annet folkevalgt organ som kommunestyret 
bestemmer – etter skriftlig søknad gi tillatelse til kjøring utover § 2 – § 5, dersom søkeren påviser et 
særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring, og som ikke kan dekkes på annen måte. Før 
eventuell tillatelse gis, skal transportbehovet vurderes mot mulige skader og ulemper i forhold til et 
mål om å redusere motorferdselen til et minimum.» 
 

Siden den omsøkte kjøringen ligger innenfor Marka omfattes den også av Markalovens § 10 
som er en forsterkning av det generelle motorferdselsforbudet i utmark. Kommunen kan gi 
dispensasjon fra Markalovens motorferdselsforbudet etter § 15 hvor det heter at:  
 
«Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelsene i § 4, § 5, § 7 første ledd 
nr. 1-3 og § 10. Departementet kan gi dispensasjon fra bestemmelsene i § 4, § 5, § 7 første ledd nr. 
1-4 og § 10. Det kan settes vilkår for dispensasjonen.  

       Dispensasjon kan bare gis dersom hensynene i lovens formålsbestemmelse ikke blir vesentlig 
tilsidesatt, og fordelene ved å gi dispensasjon etter en samlet vurdering anses for å være klart større 
enn ulempene for friluftslivet, naturmiljøet eller allmenne interesser. Det kan ikke dispenseres fra 
kravet om utarbeidelse av reguleringsplan etter plan- og bygningsloven eller andre 
saksbehandlingsregler. Bestemmelsene om dispensasjon i plan- og bygningsloven gjelder ikke.  

       Kommunen kan ikke dispensere fra planer, lovens bestemmelser om planer eller forbudet i § 5 
når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg mot at det blir gitt 
dispensasjon.»  
 
Tidligere behandlinger og vedtak 
 
Da saken ble behandlet i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 14.06.2004 i sak 
0078/04 ble det fattet følgende vedtak: 
 
«Mimmi Planke og Terje Holid gis tillatelse til bruk av jernhest eller lite 4-hjulsdrevet 
terrengkjøretøy,  for transport mellom bilvei og hytte gnr 100 bnr 54 på Høgåsen i Ringerike.  
Tillatelsen er gyldig fram til 1. juli 2006.  Kjøring må kun skje i den oppgitte trase. Tillatelser fra 
berørte grunneiere må innhentes i tillegg. 
 
Kjørebok for tillatelsesperioden føres.» 
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Alternative løsninger 
  
Dersom Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning ønsker å gi dispensasjon fra 
motorferdselsforbudet med begrensning av antall turer kan et vedtak se slik ut: 
 

1. Med hjemmel sentral forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte 
vassdrag § 6 gis Terje Holid tillatelse til bruk av ATV med reg.nr. NL 4385 for 
transport av funksjonshemmet. Tillatelsen gjelder til og fra bilvei til hytte gnr. 
100/54, trasé iht. til kart, og har varighet fom. 01.01.2012 tom. 31.12.2013. 

2. Det kan kun kjøres inntil 5 turer per år. 
3. Det skal føres kjørebok. Dersom det søkes om fornyelse av kjøretillatelse skal 

kjøreboken vedlegges søknaden. 
4. Med hjemmel i Markalovens § 15 gis det dispensasjon fra Markalovens § 10 for 

transport av funksjonshemmet i samme periode og område som nevnt i punkt 1. 
 
Dersom Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning ønsker å gi dispensasjon fra 
motorferdselsforbudet uten begrensning av antall turer kan et vedtak se slik ut: 
 

1. Med hjemmel sentral forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte 
vassdrag § 6 gis Terje Holid tillatelse til bruk av ATV med reg.nr. NL 4385 for 
transport av funksjonshemmet. Tillatelsen gjelder til og fra bilvei til hytte gnr. 
100/54, trasé iht. til kart, og har varighet fom. 01.01.2012 tom. 31.12.2013. 

2. Det skal føres kjørebok. Dersom det søkes om fornyelse av kjøretillatelse skal 
kjøreboken vedlegges søknaden. 

3. Med hjemmel i Markalovens § 15 gis det dispensasjon fra Markalovens § 10 for 
transport av funksjonshemmet i samme periode og område som nevnt i punkt 1. 

 
 
Rådmannens vurdering 
 
Når kommunen gir tillatelse til motorferdsel ligger det ingen implisitt tillatelse til at det kan 
foretas utbedringer av sti eller lign. Dette må normalt avklares med berørt(e) grunneier(e) og 
dersom tiltaket er av en slik karakter at det er søknadspliktig etter Plan- og bygningsloven 
må dette behandles som egen sak. Videre er det også slik at grunneier med hjemmel i lov om 
motorferdsel § 15 kan nekte å gi samtykke til motorferdsel over sin eiendom, selv om 
kommunen har finner at det foreligger forhold som taler for at det kan gis dispensasjon fra 
motorferdselsforbudet.  
 
Hovedregelen er at all motorferdsel i utmark er forbudt, med mindre det er åpnet for slik 
kjøring gjennom lov eller forskrift. For å kunne foreta transport av funksjonshemmet må 
kommunen gi dispensasjon fra motorferdselsforbudet, samt må evt. grunneiere samtykke til 
motorferdselen. En forutsetning for kommunens behandling av saken er at det foreligger 
attestasjon fra lege som bekrefter eventuelle medisinske grunner. Videre at en eventuell 
søknad knytter seg til en bestemt trasé, evt. tidsrom/antall turer. Det er mange grunner til at 
kommunen skal kunne være positive til slike søknader. Dette kan skyldes at en person har 
blitt sterkt invalidisert etter en ulykke eller at en som har hatt hytte i mange år ikke får nyttet 
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denne pga. sykdom som medfører bevegelseshemming. I slike tilfeller vil mulighet til å 
bruke hytta kunne øke livskvaliteten til vedkommende.  Argumentene som taler for at 
kommunen bør være restriktive med slike tillatelser er utilsiktede konsekvenser og hensynet 
til at utmarka skal være stille og rolig – uten hjulspor og støy. Selv om krav til legeerklæring 
trolig begrenser antall søknader kan det være vanskelig å trekke noen klar linje for hva som 
«kvalifiserer» som bevegelseshemming. I tillegg er det ikke urimelig å anta at noen leger kan 
være «snillere» enn andre og at det også er en viss utglidning ift. hvem som faktisk kan ha 
behov for transport med motorkjøretøy. Innenfor dette saksområdet vurderer rådmannen at 
det er viktig å holde en relativt stram linje for å hindre uønsket utvikling. Samtidig må det 
tas hensyn til forhold knyttet til enkeltpersoner veid opp mot risiko for en uheldig langsiktig 
virkning. 
 
I Ringerike er det i underkant av 4 000 hytter, hvor ca. 1 000 ligger på Vikerfjell og ca 1 000 
i det som kalles «Marka» og som omfattes av Markalovgivningen.  Øvrige hytter ligger 
spredt i kommunen.  
 
Da søknaden fra Planke/Holid var til behandling i 2004 var det en prinsippsak, siden det 
ikke tidligere var omsøkt eller gitt dispensasjon fra motorferdselsforbudet pga. 
funksjonshemming. Rådmannen vurderer at det er rimelig å anta at det vil kunne komme 
flere søknader om dispensasjon fra motorferdselsforbudet pga. funksjonshemming. Og med 
den økning i antall og tilbudet innen ulike typer firhjulinger de siste årene er det stadig flere 
som anskaffer slike kjøretøyer til privat bruk.  
 
Siden 2010 har det vært utstedt 4 kjøretillatelser for transport av funksjonshemmet, 2 av 
disse er begrenset i form av varighet, trasé/område eller antall turer. Det som kjennetegner 
disse sakene er at kjøretillatelsens innehaver er svært nøye med å følge opp sine 
forpliktelser, enten det er i form av føring av kjørebok (der det er stilt krav om dette) samt 
kjøretillatelsens utløp. Disse kjøretillatelsene er begrunnet ut ifra et behov for transport som 
en følge av akutt sykdom eller ulykke. 
 
Etter all sannsynlighet er det ikke urimelig å anta at Planke/Holid kjørt uten gyldig tillatelse i 
perioden 2008-2011. Ut ifra innsendte bilder kan det tyde på at det er foretatt til dels 
betydelige utbedringer på sti/veg. Dette er av en slik art at den ene grunneieren har valgt å 
melde fra til kommunen at det ikke er grunneieren som selv har forestått dette arbeidet, noe 
som også er presisert i samtykke til motorferdsel fra samme grunneier. Rådmannen er 
usikker på hvilke signaler Ringerike kommune sender dersom disse forholdene ikke blir 
vektlagt i vurderingen om og hvorvidt en fornyet kjøretillatelse kan gis.   
 
Rådmannen har ikke foretatt en befaring på stedet.  
 
I søknaden er det ikke angitt tidsrom eller hyttas besøksfrekvens. Det er derfor rimelig å anta 
at hytta er normalt besøkt gjennom hele året. Holid er bosatt i Drøbak, ca. en 2 timers 
kjøretur til Ringkollen. Dersom kommunen gir dispensasjon fra motorferdselsforbudet vil en 
kjøretillatelse kun gjelde Holid, og det er ikke andre som kan nytte kjøretøyet i hans fravær.  
  
Motoriserte fremkomstmidler i utmark og vassdrag vil i mange tilfeller tjene åpenbare 
nytteformål i dagens samfunn, samtidig som motorferdsel i naturen kan være årsak til en 
rekker ulemper og skader (støy, annen forurensning, terrengskader, vegetasjonsslitasje, 
forstyrrelser av dyreliv, konflikter med friluftslivet), særlig ved barmarkskjøring. 

Side 217 av 235



Intensjonene i motorferdselsloven er å redusere ferdsel i utmark med motorkjøretøy til et 
minimum. Det er nok ikke urimelig å anta at det finnes en rekke tilsvarende saker hvor 
kjøring ikke nødvendigvis er en direkte ulempe eller utgjør en stor risiko for skade på natur 
og omgivelser. Ett enkelt motorisert fremkomstmiddel behøver isolert sett ikke å medføre 
noen direkte skade eller ulempe. Derimot vil summen av mange vil kunne utgjøre en stor 
miljøbelastning. 
 
Den omsøkte kjøringen ligger i «Marka» i et område hvor folks forventninger til «stillhet» 
trolig er større enn i andre områder av kommunen. I tillegg har Markaloven (2009) et 
forsterket motorferdselsforbud, og en eventuell kjøretillatelse til transport av 
funksjonshemmet vil også kreve en dispensasjon fra Markaloven. 
 
Den omsøkte kjøringen vil finnes sted langs en bestemt trasé. Denne traséen har ingen 
tidligere bruk som veg/traktorveg, men trolig en sti som har blitt utbedret. Da politikerne tok 
stilling til motorferdselsspørsmålet i 2004 fremgår det av saksframlegget i saken at «traseen 
går hele veien på fastmark og føler i stor grad kjørespor etter en tømmerdrift sist vinter». En 
ATV vil lage kjørespor, men med tanke på den stiutbedringen som er foretatt vil nok de 
synlige sporene etter kjøringen ikke bli større enn de er idag siden underlaget er gruset.  
 
Siden omsøkt kjøringen i hovedsak vil skje på barmark synes det relevant å vurdere tiltaket 
etter Naturmangfoldlovens bestemmelser § 8-12. Utover hensynet til støy vil virkningene på 
natur og miljø ikke være direkte skadelidende, og det finnes ingen registreringer i området 
som tyder på at kjøring vil volde skade på artsmangfold eller økosystem. Området vurderes 
ikke å være særskilt sårbart. Virkningene av kjøringen vil være av lokal art og begrenset til 
trasé og omkringliggende område. 
 
Dersom denne søknaden var første søknad ville rådmannen trolig vært positiv til å kunne gi 
dispensasjon fra motorferdselsforbudet. Men dette gjelder en fornyelse av en tidligere gitt 
dispensasjon, og rådmannen mener at det er flere skjerpende forhold som gjør seg gjeldende. 
Rådmannen er derfor i sterk tvil hvorvidt det bør gis dispensasjon fra motorferdselsforbudet. 
Rådmannen er av den oppfatning av at tillitsforholdet mellom kommunen som 
motorferdselsmyndighet og søker har blitt betydelig svekket som en følge av sakens 
historikk. 
 
Saksdokumenter 
 

1. Søknad fra Holid, datert 18.10.2011 
2. Brev fra Ringerike kommune, datert 12.08.2011 
3. Brev fra Ringerike kommune, datert 28.08.2009 
4. Brev fra eier av gnr. 98/1, datert 11.08.2009 
5. Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag 
6. Kjøretillatelse, 2006 og 2007 
7. Søknad om dispensasjon fra motorferdselsforbudet, datert 06.06.2006 
8. Saksprotokoll og saksframlegg, HMA 14.06.2004 
9. Søknad om dispensasjon fra motorferdselsforbudet, datert 27.05.2004 

 
Utrykte vedlegg 

10. Legerklæring 
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Ved behov for utrykte vedlegg, kontakt saksbehandler 
 
 
 
 
 
 Ringerike kommune, 08.03.2012 
 
 
 
 Wenche Grinderud 
 Rådmann 
 
 
Virksomhetsleder: Gunnar Hallsteinsen 
 
Saksbehandler: Heidi Skagnæs 
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Saksprotokoll 
 
Arkivsaksnr.: 11/3945-4  Arkiv: K01 &18  

 

Sak: 50/12 
 
SØKNAD OM DISPENSASJON  - TRANSPORT AV FUNKSJONSHEMMET 
RINGKOLLEN: HØGÅS 
 
Vedtak i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning: 
 

1. Med hjemmel sentral forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte 
vassdrag § 6 gis Terje Holid tillatelse til bruk av ATV med reg.nr. NL 4385 for 
transport av funksjonshemmet. Tillatelsen gjelder til og fra bilvei til hytte gnr. 100/54, 
trasé iht. til kart, og har varighet fom. 01.01.2012 tom. 31.12.2013. 

2. Det kan kun kjøres inntil 10 turer per år. 
3. Det skal føres kjørebok. Dersom det søkes om fornyelse av kjøretillatelse skal 

kjøreboken vedlegges søknaden. 
4. Med hjemmel i Markalovens § 15 gis det dispensasjon fra Markalovens § 10 for 

transport av funksjonshemmet i samme periode og område som nevnt i punkt 1. 
5. Ved brudd på betingelser for dispensasjon kan ikke fornyet tillatelse påregnes. 

Anlegg som er utført på veien (stien) vurderes av administrasjonen.  
 
 
 

Behandling i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 26.03.2012: 
 
Forslag fra Steinar Larsen (Ap):  
 

1. Med hjemmel sentral forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte 
vassdrag § 6 gis Terje Holid tillatelse til bruk av ATV med reg.nr. NL 4385 for 
transport av funksjonshemmet. Tillatelsen gjelder til og fra bilvei til hytte gnr. 100/54, 
trasé iht. til kart, og har varighet fom. 01.01.2012 tom. 31.12.2013. 

2. Det kan kun kjøres inntil 10 turer per år. 
3. Det skal føres kjørebok. Dersom det søkes om fornyelse av kjøretillatelse skal 

kjøreboken vedlegges søknaden. 
4. Med hjemmel i Markalovens § 15 gis det dispensasjon fra Markalovens § 10 for 

transport av funksjonshemmet i samme periode og område som nevnt i punkt 1. 

 
Tilleggsforslag fra Ivar Eskestrand (H): 
 
Nytt  punkt 2  (til rådmannens forslag) : Ny Søknad kan fremmes om to år etter vedtaket. 
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Tilleggsforslag fra Ole-Gunnar Øhren (V): 
 
Nytt punkt 5 til Larsens forslag:  
 
Ved brudd på betingelser for dispensasjon kan ikke fornyet tillatelse påregnes. 
Anlegg som er utført på veien (stien) vurderes av administrasjonen.  
 

Avstemming: 
 
Ved alternativ avstemming mellom forslagene fra Larsen og rådmannen, fikk rådmannens 
forslag 4 stemmer og falt..  
 

Mindretallet besto av: Eskestrand (H), P. Strande (H), B. Johnsen Viksengen (H)  og 
 L. Kihle Gravermoen (Sp). 
 
Ved alternativ avstemming mellom forslagene fra Larsen og Eskestrand, fikk Eskestrands 
forslag  4 stemmer og falt. Eskestrand (H), P. Strande (H), B. Johnsen Viksengen (H)  og 
 L. Kihle Gravermoen (Sp) . 
 
Øhrens forslag ble vedtatt med 6 mot 3 stemmer.  
 

Mindretallet besto av:  Larsen (Ap),  Korneliussen (Ap) og Elstad (Frp). 
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SNØSCOOOTER OG ATV I FORBINDELSE MED SKYTESTEVNER I 
TRAMPEN, SOKNA DISPENSASJON FRA MOTORFERDSELSFORBUDET 
 

Arkivsaksnr.: 13/4643  Arkiv: K01 &18  

 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
8/14 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 20.01.2014 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Det gis dispensasjon fra motorferdselsforbudet for bruk av snøscooter og ATV i 
forbindelse med jaktfeltstevner ved Olde skog og Trampen som avholdes 15. – 16. 
februar og 1. mai 2014 

a. Tillatelsen gjelder for perioden 27.01.2014 – 17.02.2014 og 30.04.2014-
01.05.2014 

b. Kjøringen på barmark bør reduseres til et minimum. 
c. Ved stand 5 er det ifølge kommunens kart myrlendt. Kjøring på barmark i 

dette området skal begrenses til et absolutt minimum. Kjøring over myra skal 
unngås i sin helhet.  

2. Sokna JFF og Sokna skytterlag skal føre kjørelogg, som viser en samlet oversikt 
kjøretøy og kjøretøyenes registreringsnummer som nyttes i forbindelse med 
stevnene. 

 
Vedtaket er hjemlet i forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vann § 6. 
 
Utskrift sendes: Sokna JFF, v/Per Magnus Pedersen, 3534 SOKNA 
 

Sammendrag 
Sokna JFF og Sokna skytterlag har søkt om dispensasjon fra motorferdselsforbudet i 
forbindelse med jaktfeltstevner (skytestevner). Kjøringens omfang er tidsbegrenset og skjer 
i tilknytning til annen aktivitet som vil generere støy. Under betingelse om å redusere 
kjøringen til et minimum på barmark finner rådmannen at det bør gis dispensasjon fra 
motorferdselsforbudet. 
 

Beskrivelse av saken 
Sokna JFF og Sokna skytterlag avholder flere skytestevner årlig og har sendt søknad om 
dispensasjon fra motorferdselsforbudet i brev datert 13.12.2013. I forbindelse med 
jaktfeltstevner er det ønske om å benytte motorkjørtøy (snøscooter/ATV) for å frakte utstyr 
til standplass, lage løyper og standplass med mer.  
 
Den omsøkte traseen følger vei, med små avstikkere ut i terreng. Stevnene planlegges 
avholdt vinterstid og sommerstid. Sommerstid kan kjøring få uheldige virkninger (slitasje og 
skade) på natur og slik kjøring bør begrenses, særlig i våte partier. 
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Kjøringen vil skje noen uker i forkant av stevnene for å pakke løyper og standplass 
(vinterstid) og under stevnet i forbindelse med transport av utstyr med mer. Kjøringen vil 
pågå i en begrenset periode. 
 
Kjøringen vil skje på eiendommen gnr. 153/3 som tilhører Ringerike kommune. Vi 
forutsetter at bruken av området til organisert skyteaktivitet også omfatter motorferdsel i 
forbindelse med stevner. 

 
Juridiske forhold  
Det er lov om motorferdsel som regulerer motorferdsel i utmark og vassdrag. Det er en 
rekke kjøreformål som har kjøretillatelse etter lovens bestemmelser mens en rekke formål 
er underlagt søknad og tillatelse fra kommunen.  
 
Kommunen kan gi tillatelse til kjøring når det foreligger særlige behov som ikke kan dekkes 
på annen måte, og som ikke knytter seg til turkjøring, jfr. motorferdselsloven § 6 
 
 

Alternativt forslag til vedtak 
1. De samlede ulempene synes å være større enn fordelene og det gis ikke dispensasjon 

fra motorferdselsforbudet for bruk av snøscooter i forbindelse med jaktfeltstevner 
ved Olde skog og Trampen, med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøy i 
utmark og på islagte vann § 6. Søknaden avslås 

 
Rådmannens vurdering 
Kjøringens formål anses å være av nødvendig karakter, hvor det ikke finnes annen alternativ 
transport. Kjøringens omfang er tidsbegrenset og skjer i tilknytning til annen aktivitet som vil 
generere støy. Skader og ulemper som en følge av kjøringen vil være minimale vinterstid, 
mens det på barmark kan forekomme noe slitasje. Under betingelse om at kjøringen skal 
reduseres til et minimum finner rådmannen at det kan gis tillatelse til bruk av motorkjøretøy 
i forbindelse med stevnene. 

 
Saksdokumenter 

1. Søknad om dispensasjon fra motorferdselsforbudet, datert 13.12.2013 
2. Kart som viser trasé 

 
 Ringerike kommune, 18.12.2013 
 
 
 Knut Helland 
 konstituert  rådmann 
 
 
leder: Gunnar Hallsteinsen 
saksbehandler: Heidi Skagnæs 
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SNØSCOOTEROPPLÆRING PÅ VIKERFJELL DISPENSASJON FRA 
MOTORFERDSELSFORBUDET 
 

Arkivsaksnr.: 11/1488  Arkiv: K01 &18  

 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
9/14 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 20.01.2014 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Det gis tillatelse til Team Hønefoss ved Erik Vatningen for kjøring med snøscooter i 
opplæringsøymed på Vikerfjell i perioden 01.01.2014-31.12.2015, jfr. forskrift for 
motorkjøretøy i utmark § 6, på følgende vilkår: 

a. Kjøringen skal foregå på hensynsfull måte i ukedager (mandag til fredag) i 
tidsrommet 0700-1600.  

b. Kjøringen skal foregå innenfor avgrenset område 
2. Kjøretøyets registreringsnummer må innsendes før selve kjøreseddel kan utstedes.  
3. Det skal føres kjørebok, for skolesnøcooter samt inntil 3 opplæringskjøretøy. 
4. I samråd med grunneier bes Team Hønefoss ved Erik Vatningen å vurdere 

informasjonsskilting, for eksempel ved innfartsåre, kryssing av skiløype etc, for å 
informere andre brukere av området om at det pågår øvelseskjøring for 
snøscooteropplæring i området. 

 

Beskrivelse av saken 
Team Hønefoss ved Erik Vatningen har søkt om dispensasjon fra motorferdselsforbudet for 
å kunne nytte snøscooter i kjøreskoleopplæring. Vatningen driver med kjøreopplæring i 
Hønefoss og har ønske om å utvide opplæringstilbudet til også å gjelde snøscooter. 
Opplæringen vil foregå i henhold til Læreplan for snøscooter, hvor det bl.a. vil være 
nødvendig å ta i bruk områder i utmark for den praktiske opplæringen. 
 
I Lærerplan for snøscooter (klasse S – beltemotorsykkel) fremgår det at kjøreopplæringen 
består av fire trinn:  
Trinn 1: Trafikalt grunnkurs. 17 timer. 
Trinn 2: Grunnleggende kjøretøy- og kjørekompetanse der eleven blant annet skal lære 
hvordan en sikkerhetskontroll av beltemotorsykkelen skal gjennomføres og hvordan 
beltemotorsykkelen kjøreteknisk skal håndteres. Obligatorisk: 3 timer praktiske øvelser. 
Trinn 3: Kjøring i variert terreng der eleven skal lære hvilke ruter han bør velge av hensyn til 
sikkerhet, miljø, håndtering av beltemotorsykkel med passasjer, tilhenger osv. Obligatorisk: 4 timer kjøring i 
variert terreng. 
Trinn 4: Avsluttende opplæring der det som er lært på de foregående trinn skal sammenfattes 
og videreutvikles. Obligatorisk: 6 timer, hvorav 2 timer er selvstendig kjøring og 4 timer er 
oppsummerende teori med særlig vekt på risikovurdering, naturbruk og førstehjelp i naturen. 

 
Rådmannen fått opplyst om at det er snakk om å etablere faste traseer, hvor de ligger ulike 
momenter av øvelser. Traseene vil derfor ha noe forskjellig beliggenhet i terrenget. I søknad 

Side 226 av 235



  Sak 9/14 s. 2 
 

   

 

er det sendt inn kart som viser ytre avgrensning av området. Opplæringen vil foregå på 
dagtid i ukedager. 
 
Det er ønske om å bruke inntil tre snøscootere under kjøretøyopplæringen, som da kommer 
i tillegg til skolesnøscooter.  
 
Det foreligger samtykke fra berørte grunneiere. 
 
Ringerike kommune gav i 2012 tillatelse til en prøveordning med snøscooteropplæring på 
Vikerfjell. Imidlertid har det pga. flere forhold ikke blitt gjennomført kjøreopplæring i denne 
perioden. Siden Team Hønefoss har fått flere forespørsler denne høsten ønsker de å kunne 
gi tilbud om snøscooteropplæring i 2014. 

 
Juridiske forhold  
Etter forskrift for motorkjøretøyer i utmark kan et folkevalgt organ etter § 6 gi tillatelse til 
kjøring dersom søkeren påviser et særlig behov som ikke kan dekkes på annen måte. Før 
eventuell tillatelse gis skal transportbehovet vurderes mot mulige skader og ulemper i 
forhold til et mål om å redusere motorferdselen til et minimum.  

 
Alternative løsninger 

1. Det gis ikke tillatelse til Eriks opplæring for kjøring med snøscooter i 
opplæringsøymed, jfr. forskrift for motorkjøretøy i utmark § 6, fordi: 

a. Behovet for slik opplæring vurderes å være svært beskjedent i Ringerike 
b. Det er ikke ønske om å etablere et slikt øvingsområde i Ringerike 

2. Det bes dokumentert et særlig behov før en eventuell søknad om dispensasjon fra 
motorferdselsforbudet kan tas opp til ny vurdering.  

 

Rådmannens vurdering 
Det finnes ingen slike øvelsesområder i kommunen. Og etter det rådmannen har fått opplyst 
er det få steder i landet hvor det tilbys slik kjøreopplæring. I vårt distrikt er det nok lite 
behov for slik kjøreopplæring, men dette er jo et tilbud som kan benyttes av folk bosatt 
utenfor Ringerike.  
 
Tiltaket vil få svært få skader og slitasje på natur. Kjøringen vil foregå i et område med lite 
annen støy, men siden kjøringen begrenses til dagtid på ukedager vil støy og eventuell 
annen ulempe trolig skje på mindre konfliktfylte tidspunkt. All den tid det er obligatorisk 
kjøreopplæring for denne type kjøretøy må det også avsettes områder i kommunen hvor 
det kan være mulig å gjennomføre slik kjøreopplæring. Av ulike områder i kommunen synes 
Vikerfjell å være et område hvor terreng og topografi er variert, og kan være egnet for 
øvelseskjøring med snøscooter. 
 
Rådmannen finner å kunne anbefale at det gis dispensasjon fra motorferdselsforbudet for 
kjøreopplæring. 
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Saksdokumenter 
1. Søknad om dispensasjon, datert 24.10.2013 
2. Kart som viser kjøreområde 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Ringerike kommune, 10.12.2013 
 
 
 
 Knut Helland 
 konstituert  rådmann 
 
 
leder: Gunnar Hallsteinsen 
saksbehandler: Heidi Skagnæs 
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ALLBRUKSLØYPE/TREKKHUNDLØYPE PÅ VIKERFJELL DISPENSASJON 
FRA MOTORFERDSELSFORBUDET 
 

Arkivsaksnr.: 13/4567  Arkiv: K01 &18  

 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
10/14 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 20.01.2014 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Det gis tillatelse for kjøring med snøscooter for preparering av 
allbruksløype/trekkhundløype på Vikerfjell/Vidalen, jfr. forskrift for motorkjøretøy i 
utmark § 6, i perioden 01.01.2014 til 31.12.2015, på følgende vilkår: 

a. Det forutsettes at Fylkesmannen gir dispensasjon fra vernebestemmelsene i 
området Vidalen/Vassfaret og for ferdsel gjennom Sandvann for samme 
periode 

b. Det føres kjørebok 
2. Tillatelsen gjelder for inntil 10 turer per sesong. 

 
Utskrift sendes: Ringerike trekkhundklubb, v/Evy Houmann, Vågårdsveien 41, 3516 
Hønefoss 

 
Beskrivelse av saken 
Ringerike trekkhundklubb søker om fornyelse av kjøretillatelse på Vikerfjell med snøscooter. 
Det opplyses om at løypa går fra Tosseviksetra til Vidalen. Løypa blir vedlikeholdt og merket, 
og brukes av hundekjørere fra hele Østlandet. Flere skigåere bruker også løypa. Årlig 
arrangeres det hundekjørerløp, Vikerfjelløpet (første gang arrangert i 1989). Rådmannen 
har i dialog med søker fått opplyst om at det er snakk om et begrenset antall 
snøscooterturer (dog minimum ca. 5 turer) og at antall turer er avhengig av snøfall. Løypa 
vedlikeholder seg stort sett selv ved at den er i bruk av skigåere og hundekjørere, men ved 
store snøfall bør løypa prepareres.  
 
Deler av løypetraseen berører Vidalen og Vassfaret landskapsvernområde og Sandvann 
naturreservat. I vernebestemmelsene for disse områdene er motorisert ferdsel ikke tillatt. 
Fylkesmannen i Buskerud har tidligere gitt dispensasjon for snøscooterkjøring, men etter 
det rådmannen kjenner til foreligger det ingen gyldig tillatelse pr. dd.  Det må innhentes ny 
dispensasjon fra vernebestemmelsene før en evt. kjøretillatelse fra kommunen kan tas i 
bruk. 
 
Berørte grunneiere har samtykket til motorferdsel over sin eiendom. Ringerike 
trekkhundklubb disponerer 2 scootere og ønsker av sikkerhetsmessige årsaker å kjøre 2 
scootere i følge ved f.eks. store snøfall eller utrygge vann da det er dårlig mobildekning i 
området. 
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Juridiske forhold  
Etter forskrift for motorkjøretøyer i utmark § 3 e) kan motorkjøretøy på vinterstid nyttes til 
preparering av skiløyper når det foretas i organisert regi (kommune, hjelpekorps, idrettslag, 
turlag eller turistbedrifter). Tiltaket havner ikke automatisk i denne kategorien da det er 
snakk om en løype som hovedsakelig skal nyttes til trekkhundkjøring. Dog er det verdt å 
merke seg at denne også nyttes som skiløype. 
 
Det synes mest kurant å ta stilling til spørsmålet etter § 6 hvor et folkevalgt organ kan gi 
tillatelse til kjøring utover forskriftens § 2-5 dersom søkeren påviser et særlig behov som 
ikke knytter seg til turkjøring og som ikke kan dekkes på annen måte. Før eventuell tillatelse 
gis, skal transportbehovet vurderes mot mulige skader og ulemper i forhold til et mål om å 
redusere motorferdselen til et minimum. 

 
Tidligere behandlinger og vedtak 
Ringerike kommune har tidligere gitt tillatelse til bruk av snøscooter for preparering av 
løyper. 
 
Alternative løsninger 

1. Det gis ikke tillatelse til preparering av allbruksløyper/trekkhundløyper, jfr. forskrift 
om motorkjøretøyer § 6, med følgende begrunnelse: 

a. En dispensasjon fra motorferdselsforbudet uthuler formålet bestemmelsene 
skal ivareta. 

 
Rådmannens vurdering 
Løypene har vært kjørt i en årrekke og er i bruk av trekkhundmiljøet samt skiløpere. Siden 
kjøringen kun skjer vinterstid er det minimal skade og ulempe på natur og omgivelser. 
Rådmannen vurderer at tiltaket er positivt og at preparering av løypene er til 
samfunnssgagn og anbefaler at det gis tillatelse til bruk av snøscooter for løypepreparering. 

 
Vedlegg 

1. Søknad om dispensasjon, epost datert 06.12.2013 
2. Kart som viser trasé 

 
 
 Ringerike kommune, 16.12.2013 
 
 
 Knut Helland 
 konstituert  rådmann 
 
 
leder: Gunnar Hallsteinsen 
saksbehandler: Heidi Skagnæs 
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