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RINGERIKE KOMMUNE 
Miljø- og arealforvaltning, Areal- og byplankontoret 

 
REGULERINGSBESTEMMELSER  

0605- 384: Detaljregulering for Helgerud Vest 
 
Utarbeidet av COWI, 11.02.14 
Sist revidert 14.02.14 
 
 
1.gangs behandling i hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 07.10.13, sak 111/13 
Høring og offentlig ettersyn 06.11.13 – 03.01.14 
2.gangs behandling i hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 05.05.14, sak SAKNR 
2. gangsbehandling i formannskapet 13.05.14, sak SAKNR 
Vedtatt av kommunestyret 22.05.14, sak SAKNR 
 
 
Endringsliste: 
Nr  endring  dato  sign 
01    
    
 

Reguleringsformål 
Området som er regulert er innenfor den reguleringsgrense som er vist på plankartet. 
Området reguleres til følgende formål, jf. Pbl § 12-5: 
1. Bebyggelse og anlegg,   

 Boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse BKS1-2 
 Lekeplass LEK  
 Renovasjonsanlegg REA  
 Vann- og avløpsanlegg VAR 

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur,   
 Kjøreveg V1 
 Gang-/ sykkelveg GS 
 Annen veggrunn – teknisk anlegg   
 Parkering P 

3. Grønnstruktur,   
 Grønnstruktur 

 
§ 1. Fellesbestemmelser 
 
Fellesbestemmelsene gjelder for hele planområdet dersom ikke annet er spesifisert.  

§ 1.1 Søknad om tillatelse til tiltak, utomhusplan 

Sammen med søknad om tillatelse til tiltak skal det sendes inn utomhusplan som også 
omfatter regulerte fellesarealer som delfeltet har andel i. Utomhusplanen skal dokumentere at 
krav til minste uteoppholdsareal (MUA), lekeareal og parkering er oppfylt i samsvar med 
kommunal vedtekt. For delfeltene BKS1 og BKS2, hvor tomtedeling ikke er vedtatt i plan, 
skal utomhusplanen omfatte hele delfeltet. 



 

§ 1.2 Utforming av bygninger og anlegg 
Bebyggelse og anlegg skal utformes slik at de får en god estetisk utforming av høy kvalitet 
tilpasset omgivelsene og basert på bruk av varige materialer. 
Bygninger/anlegg skal estetisk tilpasses hverandre og ha en felles arkitektonisk utforming. 

 

§ 1.3 Tilgjengelighet  
Det skal legges vekt på universell utforming i planløsningen. Allment tilgjengelige anlegg 
skal tilpasses universell utforming der dette er praktisk mulig slik at de kan benyttes på like 
vilkår av så mange som mulig. 

 

§ 1.4 Støyskjerming  
Før det gis tillatelse til tiltak i området skal det dokumenteres gjennom støyfaglig utredning at 
støygrensene i Miljøverndepartementets retningslinjer for støy blir tilfredsstilt.  
 
Området skal disponeres og tiltak skal gjennomføres slik at alle boenheter har utomhusarealer 
som tilfredsstiller kravene i T-1442/2012 og innendørs forhold som tilfredsstiller kravene i 
teknisk forskrift / NS8175 klasse C.  
 
Alle rom med støyfølsom bruk i hver boenhet skal ha vindu i fasade med støybelastning 
Lden=55 dB eller lavere.  
 
Ved etablering av støyskjermer og andre tiltak mot støy skal det legges spesielt vekt på 
estetisk kvalitet.  
 
Støy fra bygge- og anleggsvirksomhet skal holde seg innenfor grensene i 
Miljøverndepartementets retningslinjer for støy. 

 

§ 1.5 Gjerde og hekk  
Det kan plasseres gjerder, hekker, steiner e.l. i eiendomsgrensene. Materialvalg og fargebruk 
på gjerde skal være avstemt mot omgivelsene, og maksimal tillatt høyde er 1,1 m. 
  

§ 1.6 Avkjørsler  
Plasseringen av avkjørslene skal vises i utomhusplanen. Avkjørslene skal oppfylle fysiske 
krav gitt av vegmyndigheten.  

Eksisterende avkjørsel fra Oppenåsen opprettholdes, som vist på plankartet.  

 

§ 1.7 Kulturminner 
Dersom det under anleggsarbeid eller annen virksomhet i planområdet framkommer 
automatisk fredete kulturminner, må arbeidet straks stanses og kulturvernmyndighetene 
varsles som omtalt i lov om kulturminner § 8 2.ledd. 

 



§ 2. Bebyggelse og anlegg 

 

§ 2.1 Bebyggelse og anlegg – konsentrert småhusbebyggelse  

 

1. Arealbruk (PBL § 12-7, pkt. 1) 
I områdene er det tillatt å oppføre konsentrert småhusbebyggelse med inntil 2 målbare 
plan, med tilhørende anlegg. 
 

2. Grad av utnytting (PBL § 12-7, pkt. 1) 
Prosent bebygd areal skal ikke overstige %-BYA = 35 % inklusiv overflateparkering. 
Bebygd areal for etasje hvor himlingen ligger lavere enn 0,5 m over gjennomsnittlig 
terrengnivå rundt bygningen skal ikke regnes med i grad av utnytting. 
 

3. Byggehøyder (PBL § 12-7, pkt. 1) 
BKS1: Ny bebyggelse i flatt terreng kan ha mønehøyde på inntil 7,5m, i forhold til 
ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen. 
I skrått terreng kan boligene ha underetasje. Med skrått terreng menes at terrenget har 
en høydeforskjell på minst 1,5 m på tvers av huset.  
 
BKS2: Ny bebyggelse i flatt terreng kan ha mønehøyde på inntil 9 m, i forhold til 
ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen. 
I skrått terreng kan boligene ha underetasje. Med skrått terreng menes at terrenget har 
en høydeforskjell på minst 1,5 m på tvers av huset. Med skrått terreng og underetasje 
kan boligene ha mønehøyde på inntil 9,5 m, i forhold til ferdig planert terrengs 
gjennomsnittsnivå rundt bygningen. 
 

4. Møneretning 
Møneretningen på bebyggelsen innenfor område BKS1 skal gå 90 grader på 
Heradsbygdvegen.  
 

5. Plassering av bygg 
Frittstående garasje, uthus o.l. mindre bygninger (jfr. PBL § 29-4) kan oppføres inntil 
1 m fra eiendomsgrense, eventuelt bygges sammen med tilsvarende bygning på 
naboeiendom. 

 

§ 2.2 Renovasjonsanlegg (REA) 

Det skal etableres felles private renovasjonsanlegg for boenhetene i planområdet. Innenfor 
området skal det plasseres felles renovasjonsstativer tilpasset kommunal standard. Stativene 
skal bygges inn/skjermes slik at anlegget får et tiltalende utseende. 

 

§ 2.3 Vann- og avløpsanlegg (VAR) 

Det er tillatt med tiltak tilknyttet vann- og avløpsledninger og strømforsyning. Det er tillatt å 
oppføre mindre bygninger for EL og VA anlegg. Det gjelder transformatorkiosker for 
leveranse av strøm til boligområdene, samt bygninger og anlegg tilhørende vann- og 
avløpsanlegg. 



 

§ 2.4 Lekeplass (LEK) 
Det skal etableres lekeplass i området avsatt til lekeplass på plankartet. Området skal fungere 
som fellesareal for lek og være felles samtlige boenhetene innenfor planområdet. 

 

§ 3 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

Ved opparbeidelse av trafikkområdene kan det foretas noe mindre endring av grensene 
mellom de ulike trafikkformålene. 

 

§ 3.1 Veg (V1) 

1. Vegframføring 
Veger skal opparbeides med bredder som vist på plankartet.  
Ved opparbeidelse av vegene kan kommunen tillate mindre justeringer i vegføringen 
for å sikre minimale terrenginngrep. 
 

2. V1 
V1 skal være felles privat for boenhetene innenfor planområdet. 
 

 

§ 3.2 Annen veggrunn – tekniske anlegg 

1. Støyskjerm 
Det skal anlegges støyskjerm som vist på plankartet. Skjerm skal ha en høyde som 
sikrer at bakenforliggende områder får et akseptabelt støynivå i henhold til T-
1442/2012. For støyskjerm skal det søkes om tillatelse til tiltak. Ved utforming av 
støyskjermen skal det legges vekt på tilpasning til omgivelsene og bruk av varige 
materialer. 
 

2. Tilplanting  
Annen veggrunn skal opparbeides pent og tilplantes der det ikke kommer i konflikt 
med nødvendige frisiktsoner eller vanskeliggjør nødvendig vedlikehold. 
Vedlikeholdssone / grøft skal tilsås med gras inntil 2 m fra skulderkant. 
 

3. EL og VA. 
Det er tillatt med tiltak tilknyttet vann- og avløpsledninger og strømforsyning. Det er 
tillatt å oppføre mindre bygninger for EL og VA anlegg. Det gjelder 
transformatorkiosker for leveranse av strøm til boligområdene, samt bygninger og 
anlegg tilhørende vann- og avløpsanlegg. 
 
 

 

§ 3.3 Gang- og sykkelveg (GS) 

1. Arealbruk og tilgjengelighet 
Gang- og sykkelvegen skal opparbeides med dekke som sikrer god fremkommelighet. 
Maksimal stigning på 1:20, men der dette ikke er gjennomførbart kan mindre partier 



ha brattere stigning. 
 

2. Vegbredde 
Gang- og sykkelvegene skal opparbeides med bredder som vist på plankartet. 

 

 

§ 4 Grønnstruktur 

§ 4.1 Grønnstruktur 

Områder avsatt til grønnstruktur kan beplantes for å gi området et pent og ryddig uttrykk. 
Grønnstrukturen skal være felles for samtlige boenheter i planområdet, og tillates ikke 
inngjerdet.  

Det er tillatt med tiltak tilknyttet vann- og avløpsledninger og strømforsyning. Det er tillatt å 
oppføre mindre bygninger for EL og VA anlegg. Det gjelder transformatorkiosker for 
leveranse av strøm til boligområdene, samt bygninger og anlegg tilhørende vann- og 
avløpsanlegg. 

 

§ 5 Hensynssoner 

§ 5.1 Sikringssoner 

1. Frisikt 
Områdene er vist med svart skravur som hensynssone på plankartet kombinert med 
andre formål. I frisiktsonen skal terrenget planeres og holdes fritt for sikthindrende 
vegetasjon og gjenstander (herunder parkering) slik at disse ikke rager mer enn 0,5 m 
over tilstøtende vegers nivå. Gjerder i ikke sikthindrende utførelse kan likevel tillates 
med høyde opp til 0,8 m over tilstøtende vegers nivå. Likeledes kan enkeltstående 
oppstammede trær som ikke hindrer sikten tillates. 

 

§ 6 Rekkefølgebestemmelser 

 

§ 6.1 Krav til veger, vann- og avløpsledninger  

Før det kan gis tillatelse til tiltak for trafikkområder, vann- og avløpsledninger skal tekniske 
planer for disse godkjennes av kommunen. Så snart anleggsarbeidet er avsluttet, skal 
trafikkområder istandsettes og terrenginngrep tilsås/tilplantes.  

§ 6.2 Krav før brukstillatelse 

Lekeplass, gang- og sykkelveg og støyskjerm skal være ferdigstilt før brukstillatelse gis for 
boligområdene. Jfr. PBL § 12-7, 1. ledd nr. 7. 

§ 6.3 Krav om utbyggingsavtale 

 Dersom det gjøres endringer på kommunens eksisterende ledningsnett eller dersom 
kommunen skal overta nye tekniske anlegg, må utbyggingsavtale mellom kommunen og 
utbygger foreligger før det gis igangsettingstillatelse for disse anleggene 



§ 6.4 Avkjørsel i Oppenvegen 

Ved endret bruk av avkjørsel i Oppenvegen må avkjørselen godkjennes av kommunen.  

§ 6.5 Brannvann 

Det gis ikke igangsettingstillatelse for tiltak før det er dokumentert at brannvannsdekninga er 
tilstrekkelig. 
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Endringer etter offentlig ettersyn 
Planforslaget ble lagt ut på offentlig ettersyn i perioden 6.11.13 – 3.1.14.  I løpet av denne perioden 
kom det inn seks kommentarer til planen. Med bakgrunn i disse kommentarene (se vedlegg 6) er det 
blitt gjort noen mindre endringer. I tillegg har tiltakshaver justert litt på sine planer, og dette er lagt 
inn i reguleringsplanen. 

På plankartet er det gjort følgende endringer: 

� Byggegrensen er endret. Nå er den lagt en avstand på 2 meter fra lekeplass.  

� Det er lagt inn vendehammer i området BKS2 som skal sikre bedre snumuligheter i dette 
området.  

� Lekeplassen er utvidet fra 462 m² til 549 m². Dette vil kunne legge til rette for flere 
boenheter. 

I bestemmelsene er det gjort følgende endringer: 

� Bestemmelsene er lagt inn i kommunens mal. Oppsettet er derfor noe endret.  

� Det er lagt til en bestemmelse i §2.1 nr. 4 om møneretning 

� Det er lagt til en bestemmelse §2.1 nr. 5 om plassering av bygg. 

� Det er lagt til rekkefølgebestemmelse §6.4 om eksisterende avkjørsel i Oppenvegen.  

Denne planbeskrivelsen er tilpasset i forhold til endret plankart og endrede bestemmelser. 

Det er laget en ny situasjonsplan som illustrerer hvordan området er tenkt utnyttet. Illustrasjonen er 
ikke juridisk bindende. Det er sammen med illustrasjonsplanen laget noen snitt som visualiserer 
forholdet mellom eksisterende boliger og foreslått utforming av planområdet. Snittene er heller ikke 
juridisk bindende. Ny bebyggelse må forholde seg til reguleringskartet med tilhørende bestemmelser, 
hvor blant annet byggegrenser og byggehøyder er fastsatt. 
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1 Innledning 

1.1 Bakgrunn 

Forslagsstiller er Bokvalitet AS, mens planlegger er COWI AS. 
 
Bakgrunnen for planarbeidet er å tilrettelegge for boligbebyggelse i tilknytning til et eksisterende 
boligområde. 
 
I tillegg til boligbebyggelse vil det også bli tilrettelagt for tilhørende anlegg som atkomstveg og 
lekeplass. 

1.2 Prosess og medvirkning 

Planområdet ligger ikke inne som utbyggingsområde i 
kommuneplanens arealdel. Oppstart av planarbeidet 
ble derfor drøftet med administrasjonen i Ringerike 
kommune, og behandlet politisk av Hovedkomite for 
miljø og areal den 31.01.13. Her ble det vedtatt at 
igangsetting av reguleringsplanarbeid uten 
konsekvensutredning kunne starte.  
 
Igangsetting av planarbeidet ble varslet med brev, 
datert 13.5.2013, og sendt til: 
  
› Offentlige myndigheter  

› Naboer  

› Andre interessenter  

 
I tillegg ble det varslet oppstart av planarbeid i 
Ringerikes blad den 16.5.2013. Se vedlegg 1,2 og 3. 
 
Annonseteksten ses til høyre.  
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2 Planområdet 

2.1 Beliggenhet og avgrensning 

Planområdet ligger i Heradsbygda, nord for Hønefoss sentrum. Selve planområdet er på omtrent 8,4 
daa. og er avgrenset av Heradsbygdveien i sørvest, boligbebyggelse i sør, øst og nord, mens det mot 
nordvest grenser til jordbruksareal.  
 
Innenfor planområdet er det noe terrenghelning mot sørvest, noe som vil gi gode solforhold for den 
planlagte bebyggelsen. Bebyggelsen som grenser direkte til planområdet ligger på et høyere platå 
enn planområdet og vil ikke få redusert utsikt som følge av bebyggelsen, gitt at ny bebyggelse 
tilpasses med maksimumshøyder i bestemmelsene.  
 
Planområdet ligger som LNF-formål i gjeldende kommuneplan, men benyttes ikke som det. Området 
fremstår som et «glemt» areal hvor vegetasjonen vokser fritt. Å tilrettelegge for bebyggelse innenfor 
planområdet vil kunne endre på den estetiske opplevelsen av området i en positiv retning. 
 
Planområdet erstatter deler av reguleringsplan 257 Halsteinrud Terrasse, vedtatt 29.06.2000. 

2.2 Eierforhold 

Planområdet strekker seg ut over deler av eiendommen 57/7, tillegg til eiendommen 57/102. Eiere 
av nevnte eiendommer er vist under. 
 

Gårds- og bruksnummer Eier 

57/7 Monica Isaksen Lillebo og Ove Magne Lillebo 
57/102 Kjell Andersen  
 
Bokvalitet AS er i dialog om kjøp av 57/102. 

2.3 Planområdet i dag 

I dag fremstår planområdet som et brakk jorde, uberørt av både jordbruksdrift og som 
rekreasjonsareal. Området ligger i tilknytning til eksisterende boligområder, men har likevel liten 
verdi som rekreasjonsareal for barn og unge, da det ikke finnes spennende vegetasjon eller 
terrengformer som kan finnes attraktive for barn og unge. I tilknytning til eksisterende 
boligbebyggelse i området, grenser det store grøntarealer i form av barskog med middels bonitet.  
 
Terrengmessig er planområdet relativt flatt, men ligger på et lavere nivå enn bakenforliggende 
bebyggelse, noe som tilsier at en utbygging av planområdet i liten grad vil påvirke utsyn fra 
omkringliggende boliger.  
 
Planområdet ligger langs Heradsvegen. Denne fylkesvegen har en ÅDT på 3320. COWI har utført 
støyvurderinger av denne og det viser seg at planområdet er støyutsatt. I planforslaget må det derfor 
legges til rette for tiltak som sikrer at støynivåene er tilfredsstillende.  
 
Det er registrert eksisterende ledningsnett innenfor planområdet. Ringeriks-Kraft Nett opplyser at 
det ligger både lavspentkabeltrase (stiplet blå linje) og lavspent lufttrase (heltrukken blå linje) 
innenfor planområdet. Kartutsnittet på neste sude viser plasseringen av kraftlinjene.  
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Oversikt over planområdet med eksisterende kabel- (stiplet blå) og luftlinjetrase (heltrukken blå). 
 
Illustrasjonen under viser dagens VA-system. Slik det fremkommer av illustrasjonen under, ligger det 
til rette for påkobling til eksisterende VA-systemer.   

 
 
Planområdet ligger sentralt til i forhold til tilhørende skoler og barnehager, med henholdsvis 200 og 
400 meters luftlinjeavstand. Det er eksisterende gangforbindelser til skolen og barnehagen. I 
planforslaget vil en legge til rette for å koble seg på eksisterende gang- og sykkelnettverk for å sikre 
en trygg skoleveg for myke trafikanter.  
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Nærmeste busstopp ligger omtrent 50 meter fra planområdet. Busstoppet kan nås via gang- og 
sykkelvegen, uten behov for å krysse Fv. 174 i plan.  

2.4 Andre arealplaner 

Pågående planarbeid: 

Det er ingen pågående planer i tilgrensning eller umiddelbar nærhet til planområdet.  
Ringerike kommune arbeider for tiden med rullering av kommuneplanen. Planområdet er i den 
forbindelse spilt inn som boligområde. 
 
Kommuneplan for Ringerike kommune, 2007-2019: 
I gjeldende kommuneplan er området avsatt til LNF-formål. Selv om det ikke er samsvar mellom 
formål i gjeldende kommuneplan og reguleringsformål, har kommunen vedtatt at planarbeidet kan 
igangsettes, uten at det er stilt krav om konsekvensutredning. 
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3 Planforslaget 

3.1 Arealformål og størrelser 

Planområdet er vist med følgende formål med tilhørende areal på reguleringsplankartet. 
 
Formål Areal (daa.) 

Bebyggelse og anlegg:  
Boligbebyggelse - Konsentrert småhusbebyggelse 5,4 
Lekeplass 0,5 
Renovasjonsanlegg 0,1 
Vann- og avløpsanlegg 0,1 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur:  
Veg  (V1) 0,8 
Gang- og sykkelveg 0,1 
Annen veggrunn – tekniske anlegg 1,1 
Parkeringsplass 0,1 
Grønnstruktur  
Grønnstruktur 0,3 
 

3.2 Boligformål 

Som planforslaget viser så er største delen av området regulert til konsentrert småhusbebyggelse. 
Innenfor dette området er det tiltenkt plassering av enebolig i rekke på to etasjer og 
flermannsboliger også på to etasjer. Området som er avsatt til boligformål ligger i tilknytning til 
eksisterende boligområder og kan ses på som en naturlig utvidelse av disse.  
 
Boligene vil ligge på et lavere nivå enn eksisterende bebyggelse og vil på den måten ikke hindre sol 
eller sikt for eksisterende boliger. Ved plassering av bebyggelsen innenfor området, anbefales det at 
denne plassers slik at en hensyntar utsyn og solforhold for eksisterende bebyggelse.  
 
Under vises et oppriss over planområdet, sett mot nordvest. Eksisterende bebyggelse vil ikke få 
redusert sin utsikt da ny bebyggelse plasseres lavere. Støyskjermen vil avgrense planområdet mot 
fylkesvegen og gi tilstrekkelig gode støynivåer i uteoppholdsarealer.  
 

 
Oppriss over planområdet, sett mot nord, viser terrenget og forhold mellom eksisterende og ny 

bebyggelse. Snittet viser forholdet mellom foreslått bebyggelse og bolig på eiendom 57/107. 
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Oppriss over planområdet, sett mot nord, viser terrenget og forhold mellom eksisterende og ny 

bebyggelse. Snittet viser forholdet mellom foreslått bebyggelse og bolig på eiendom 57/109. 
 
Ved å tilrettelegge for boligbebyggelse i et område som er avsatt til LNF-formål i gjeldende 
kommuneplan vil en bygge ned jordbruksarealer som kan benyttes til jordbruksproduksjon. 
Planområdet ligger imidlertid nokså inneklemt i forhold til eksisterende boligområder og arealet 
vurderes å ikke kunne benyttes til effektiv jordbruksproduksjon. Å tilrettelegge for boligbebyggelse i 
tilknytning til eksisterende boligbebyggelse vil være positivt i forhold til en helhetlig areal- og 
transportplanlegging. Det vil blant annet danne et større grunnlag for kollektivtrafikken i området.  
 
Planområdet ligger støyutsatt til i forhold til Fv. 174, og det er derfor vist et planforslag hvor det er 
tegnet inn en støyskjerm med høyde 2,2 meter. Denne støyskjermen vil redusere støynivåene slik at 
området blir i henhold til krav i T-1442/2012. Se kapittel 3.5 og vedlegg 5 for støykartlegging. 
 
Det tenkesp.t.  at området bebygges med eneboliger i rekke og flermannsboliger. I forbindelse med 
reguleringsplanen er det laget en illustrasjonsplan som viser hvordan området kan utvikles. 
Bebyggelsen vist i illustrasjonen er ikke juridisk bindende, og endringer kan komme.  
 

 
Illustrasjonsplan som viser hvordan området kan bli. Bebyggelsen i illustrasjonen er kun et forslag, og 

er ikke juridisk bindende.  
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Under er det vist et oppriss over planområdet, sett fra vegen. Den viser illustrasjonsplanen med 
eksisterende bebyggelse i bakkant.  

Oppriss over planområdet, sett fra Heradsbygdvegen. Planlagt bebyggelse i forkant og eksisterende 

boliger i bakkant. Opprisset er basert på ikke juridisk bindende illustrasjonsplan.  

3.3 Lek og grøntarealer 

Det er i planforslaget lagt til rette for en lekeplass sentralt i området. På den måten vil samtlige 
boenheter ha kort avstand til lekeplassen. Lekeplassen vil også fungere som et sosialt og naturlig 
samlingspunkt for de som bosetter seg i området.  
 
Lekeplassen er regulert med et areal på ca 0,5 daa. I kommuneplanen er det stilt krav om 25 m² 
lekeplass pr boenhet, og med inntil 20 boenheter er dette minstekravet innfridd. Lekeplassen er gitt 
en sentral og god plassering i forhold til tilgjengelighet, solforhold og støy. Også eksisterende 
eneboligeiendommer vil kunne benytte lekeplassen. På den måten vil en utvikling av planområdet 
kunne bidra til at eksisterende bebyggelse får nye og tilgjengelige arealer for barn og unge.  
 
Andre lekeplasser el.l. i nærheten: 
Det ligger en eksisterende lekeplass omtrent 150 meter (i luftlinje) nord for planområdet. Sør for 
planområdet er skolen med tilhørende lekearealer. Lekeplassen i planområdet vil forsterke 
lekemulighetene i området, spesielt med tanke på korte avstander mellom lekeplass og hjem. 
 

Grøntområdene i forbindelse med renovasjonsanlegget og parkeringsplassene er tiltenkt å skule 
bidra til å gi bedre kvaliteter i området, samt å skulle gi barn og unge tilgang til ytterligere 
fellesarealer. Grøntområdene kan opparbeides med enkle trær, busker, blomster og gress. 

3.4 VA 

Det legges opp til en avskjærende grøft, som legges i regulert veg på området parallelt med 
Heradsbygdveien. Denne vil inneholde ledninger for spillvann, overvann, pumpeledning for spillvann 
samt hovedvannledning inn i området. Spillvannet pumpes fra egen pumpestasjon i vestre del av 
utbyggingsområdet. I planen er det avsatt areal til dette under formålet for vann- og avløpsanlegg. 
Vann tilknyttes til eksisterende Ø200m vannledning ved fotgjengerundergang under 
Heradsbygdveien 
 
Spillvann: I vestre ende av veg plasseres det en pumpestasjon for spillvann. I tillegg må eksisterende 
kommunale Ø160mm spillvannsledning, som i dag skjærer over planlagt bebyggelsesområde i 
nordøst, legges om. Det er viktig at denne etter omlegging forblir en selvfallsledning, da dette vil ha 
andre og større konsekvenser for ovenfor nevnte pumpestasjon. Det må påregnes at kommunen ved 
omlegging av denne ledningen vil kreve en utbyggingsavtale med utbygger. 
 
Vann og brannvann: I følge driftsansvarlig for vann og avløp i kommunen, så er hele 
utbyggingsområdet innenfor samme trykksone. Tilknytning av vann vil kunne skje til eksisterende 
vannledning med tilstrekkelig kapasitet til inntil en vannmengde på 50 l/s, men vil sannsynligvis kreve 
eget arrangement (kum) for reduksjon av trykk. Videre krever utbyggingen minimum 1 vannkum på 
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området med tilstrekkelig brannvannsuttak sentralt plassert. Tilknytning til eksisterende ledningsnett 
vil være ved eksisterende fotgjengerundergang under Heradsbygdveien. 
 
Overvann: Overvann fra området forutsettes ført til eksisterende bekk i grense mot vest av 
utbyggingsområdet. Det er usikkerhet om det i forbindelse med utbyggingen vil bli krevd fordrøyning 
av overvannet fra utbyggingsområdet til denne bekken. Hovedprinsippet for overvannshåndtering er 
at eksisterende bekk ikke skal tilføres mer vann pr. tidsenhet før og etter utbygging. Dette bør 
avdekkes ved utarbeiding av utomhusplan for området. 
 

3.5 Støy 
Beregninger utført av COWI AS viser at deler av planområdet er støyutsatt fra Fv. 174. Illustrasjonen 
under viser hvordan dagens situasjon for planområdet er. 
 
 Illustrasjonsplanen som er benyttet i støyberegningene samsvarer ikke med den illustrasjonsplanen 
som er presentert tidligere i planbeskrivelsen. Årsaken er at støyberegningene er laget på et tidligere 
tidspunkt, da en annen illustrasjonsplan lå til grunn. Det er siden laget endringer i illustrasjonsplanen, 
og disse er presentert i kapittel 3.2 Boligformål. At støyberegningene er basert på en tidligere versjon 
av illustrasjonsplanen har ikke betydning for resultatet av beregningene.  
 

Slik ser eksisterende støysituasjon ut for det varslede planområdet. 

 
 
Som det fremkommer av støykartet vil en planlagt bebyggelse innenfor planområdet være støyutsatt 
uten støyreduserende tiltak. I løpet av planprosessen har det blitt gjort vurderinger av egnet areal for 
lekeplass. I støykartet er lekeplassen plassert vest i planområdet, og ville dermed ha ligget i rød 
støysone. Dette er ikke en ønsket plassering av arealer for barn og unge, og det er på bakgrunn av 
dette gitt en ny plassering av lekeplassen (som vist i planforslaget). 
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Støykartet viser tydelig at det er behov for støyreduserende tiltak for å kunne tilrettelegge for et 
boligområde som er i tråd med de nasjonale støykravene. Støykartet under viser et planforslag med 
2,2 meter høy støyskjerm mot Heradsbygdvegen. Ved å etablere en slik støyskjerm vil en redusere 
støynivået betraktelig. Det er i støykartet under lagt inn en fartsgrense på 40 km/t forbi 
planområdet. Det anbefales at denne fartsgrensen blir utvidet ved etablering av nytt område med 
tilknytning til Heradsbygdvegen. En slik reduksjon i fartsgrensen er å anse som naturlig når 
boligbebyggelsen nå vil strekke seg videre vestover langs Heradsbygdveien. 
 
Se vedlegg 5 for fullstendig støykartlegging. 

 
Støyberegninger med støyskjerm på 2,2 meter og fartsgrense 40 km/t. 

3.6 Renovasjon 

I planforslaget er det lagt opp til et fellesareal for plassering av søppeldunker for hele området. En 
felles plassering av disse vil lette forholdene for renovasjonsansvarlige, samt at det er 
arealbesparende for den enkelte bolig. 

Renovasjonsarealet er plassert like ved innkjøringen til planområdet. Plasseringen gir gode 
muligheter for å snu i krysset. En slik plassering medfører også minimalt med trafikk inn i 
planområdet. 

3.7 Barn og unges interesser 

Barn og unges interesser er i planområdet ivaretatt ved at det er tilrettelagt for en lekeplass sentralt i 
området, samt at det er i planforslaget er vist en videreføring av eksisterende gang- og sykkelveg. 
Denne gang- og sykkelvegen utgjør barnas skoleveg og vil være mye benyttet også i forbindelse med 
fritidsaktiviteter. En utbygging av planområdet til boligformål vil tilrettelegge for boligbebyggelse i et 
område som har nærhet på fritidstilbud, skoler, barnehager og større friområder.  
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Planområdet ligger langs Fv. 174 og kan på den måten ses på som en lite heldig plassering i forhold til 
trafikksikkerheten til barn og unge. Det er imidlertid lagt opp til en gang- og sykkelforbindelse fra 
planområdet som utgjør en trafikksikker og naturlig atkomst til andre omkringliggende områder. Det 
er ingen naturlig grunn til å skulle bevege seg ut på, eller lags Fv. 174. Etablering av støyskjermene vil 
også fungere som en fysisk og visuell barriere mot fylkesvegen.  
 

3.8 Veg og trafikk 

Planområdet grenser til Fv. 174 Heradsbygdvegen i sør-vest. Planforslaget er vist med atkomst fra 
denne, da denne løsningen medfører minst mulig trafikk gjennom eksisterende boligområder. En 
atkomst fra Oppenåsvegen i nord har i løpet av planprosessen vært til diskusjon, men på grunn av 
motforestillinger fra naboer og unødvendig belastning på eksisterende atkomstveger, er det i 
planforslaget vist til en atkomstløsning fra Heradsbygdvegen.  
 
Kryss med adkomst til planområdet er lagt 72 meter fra nærmeste kryss 
Heradsbygdveien/Valhallveien. Fartsgrensen langs Heradsbygdvegen skifter fra 40 km/t til 60 km/t 
like ved den planlagte utkjøringen fra planområdet. Ved en utbygging av planområdet i henhold til 
planforslaget vil det være naturlig å utvide strekningen med 40 km/t, til også å gjelde ved krysset til 
planområdet.  
 
Heradsbygdvegen har i dag en ÅDT på 3320. Denne trafikkmengden genererer noe støy til 
planområdet. Støymålingene viser at det er behov for støytiltak for å kunne legge til rette for en 
bebyggelse med tilhørende uteoppholdsareal som er i tråd med kravene i T-1442/2012. For å 
imøtekomme disse kravene er planforslaget vist med støyskjerm langs Heradsbygdvegen. 
Støyskjermen er imidlertid brutt for å gjøre plass til atkomst til planområdet.  
 
Trafikkmengden som planforslaget genererer er såpass liten at det ikke løser noen spesielle krav til 
utformingen av kryssløsningen mot Fv. 174, utover det som er vist i planforslaget.  
 
Atkomstvegen er dimensjonert med en bredde på 4 meter, samt en grøftekant på 1 meter på hver 
side. Mot Fv174 er det satt av 3 meter til «annen veggrunn» mellom støyskjerm og vegen. 
 
Eksisterende bebyggelse beholder sin atkomst fra Oppenåsen. Avkjørselen er vist på plankartet. Det 
er lagt inn en bestemmelse som tilsier at dersom det blir endret bruk av denne avkjørselen, skal 
utformingen av avkjørselen godkjennes av kommunen. 
 
Byggegrense fra atkomstveg er satt til 4 meter fra veikant. Mot Fv174 blir byggegrensen da mer enn 
de 15 meter fra senterlinje på veien som er kravet. Det er lagt opp til at adkomstvei, felles 
gjesteparkering og fellesareal for renovasjon legges innenfor byggegrensen mot Fv174. 

3.9 Parkering 

Vest i planområdet er det tilrettelagt for noe parkeringsareal. Innenfor dette formålet kan det 
opparbeides seks stk. parkeringsplasser som skal fungere som gjesteparkering for boligene innenfor 
planområdet.  
 
Ringerike kommune har en egen parkeringsforskrift, og området må forholde seg til de kravene som 
følger av denne. 
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3.10 Naturmangfold 

I følge registreringer hentet fra Norges geologiske undersøkelser (NGU) er ikke området av spesiell 
verdi i forhold til naturlandskap. Det er heller ikke registrert funn av spesielt viktige arter eller annet 
verdifullt landskap. 
 
I følge registreringer fra Artsdatabanken er det ikke gjort funn av arter av spesiell interesse i 
planområdet. Dette gjelder både i forhold til svartlista og rødlista arter. Det er imidlertid registrert 
blåmeis, dompap, grønnfink, gråsisik, gulspurv og kjøttmeis i forbindelse med eksisterende 
bebyggelse på gbnr. 57/7 (funn datert januar 2013). Denne er utenfor planområdet og en utvikling av 
planområdet i henhold til planforslaget anses å ikke være i konflikt med denne. Kartutsnittet under 
viser hvor det er registrert fugl.  
 

 
Det er i artsdatabanken registrert funn av ulike fugletyper på eiendommen. Disser ligger imidlertid 

utenfor planområdet.  

 

Informasjon hentet fra Miljødirektoratets Naturbase viser at planområdet ikke ligger i konflikt med 
natur- og artsinteresser. 
 
Bildet under viser planområdet, sett fra Heradsbygdvegen i sør. Bildet viser et område som ikke 
innehar noen spesiell vegetasjon som er verdt å ivareta. Denne vegetasjonstypen er vanlig, og uten 
noen verdi.  
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Bilde tatt av sentrale deler av planområdet, sett fra Heradsbygdvegen. Vegetasjonen består i stor 

grad av kratt av løvskog. 

3.11 Kulturminner 

Planområdet er i befart av fylkeskommunen, og det ble ikke gjort funn av kulturminner. Dersom det i 
løpet av byggeprosessen skulle bli gjort funn av kulturminner, skal arbeidet straks stoppes og aktuelle 
myndigheter kontaktes.  

3.12 Universell utforming 

Planområdet er svakt sør-vestvendt, med bakenforliggende bebyggelse som ligger litt høyere i 
terrenget. Det ligger til rette for å kunne utvikle området med tanke på universell utforming. Dette 
gjelder både i forhold til felles lekeplass og trinnfri atkomst til boligbebyggelsen. Gang og sykkelvegen 
i retning sørøst vil ligge med en maks stigning på ca 10 % i forbindelse med undergangen under 
Heradsbygdvegen. Undergangen medfører en sikker kryssing av fylkesvegen og er dermed tilrettelagt 
for at barn og unge skal kunne benytte denne på en sikker måte.  
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4 ROS-analyse 
Det er utført en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) for planområdet som viser hvilke konsekvenser 
planforslaget kan medføre, og hvilke farer som ligger i planområdet fra før.  
 

Emne Forhold eller uønsket hendelse Vurdering 

Nei Ja  

Naturgitte 

forhold 

Er området utsatt for snø- eller steinskred? x  

 Er det fare for utglidning (er området geoteknisk ustabilt)? x  

 Er området utsatt for springflo/flom i sjø/vann? x  

 Er området utsatt for flom fra elv/bekk, herunder lukket 

bekk? 

x   

 Er det radon i grunnen? x  

 Annet (angi) x  

 

Infrastruktur  Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe på 

nærliggende transportårer, utgjøre en risiko for området?  

 En ulykke på 

Heradsbygdvegen 

kan redusere 

fremkommelighet

en til planområdet.  

 -hendelser på veg  En ulykke på 

Heradsbygdvegen 

vil kunne redusere 

fremkommelighet

en til/fra området. 

Sannsynligheten er 

imidlertid svært 

liten. 

 -hendelser på jernbane x  

 -hendelser på sjø/vann/elv x  

 -hendelser i luften x  

 

 Støypåvirkning   

 - Vil område støypåvirke omkringliggende bebyggelse? x Som følge av flere 

boliger vil det bli 

mer trafikk. 

Trafikken til/fra 

boligene vil 

imidlertid ikke 

utgjøre en 

støykilde for 

omkringliggende 

bebyggelse, da 

den er å anse som 

svært liten.  

 - Er området utsatt for støy?  Området er 

støypåvirket fra 

Heradsbygdvegen, 

men det settes 
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opp støyskjerming 

som gir 

akseptabelt 

støynivå i 

planområdet. 

 Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe i 

nærliggende virksomheter (industriforetak etc.), utgjøre en 

risiko for området? 

x 

 

 

 -utslipp av giftige gasser/væsker x  

 -utslipp av eksplosjonsfarlige/brennbare gasser/væsker x  

 Medfører bortfall av tilgang på følgende tjenester spesielle 

ulemper for området: 

x  

 -elektrisitet   

 -teletjenester   

 -vannforsyning   

 -renovasjon/spillvann   

 

 Dersom det går høyspentlinjer ved/gjennom området:  x  

 -påvirkes området av magnetisk felt fra el.linjer? x  

 -er det spesiell klatrefare i forbindelse med master?  x  

 

 Er det spesielle farer forbundet med bruk av transportnett 

for gående, syklende og kjørende innenfor området: 

x 

 

 

 

 -til skole/barnehage? x  

 -til nærmiljøanlegg (idrett etc.)? x  

 -til forretning etc.? x  

 -til busstopp? x  

 

 Brannberedskap   

 -omfatter området spesielt farlige anlegg? x  

 -har området utilstrekkelig brannvannforsyning (mengde og 

trykk)? 

x 

 

Det vil legges opp 

til bannvannsuttak 

sentralt i området. 

 -har området bare en mulig atkomstrute for brannbil? x Det er kun en 

hovedatkomst til 

planområdet. 

 

Tidligere bruk  Er det mistanke om forurensning i grunnen fra tidligere 

virksomheter? 

x 

 

 

 -bensinstajsjon/bilverksted/tankanlegg   

 -mekanisk verksted/skipsverft   

 -galvaniseringsverksted   

 -impregneringsverk   

 -avfallshåndtering/deponi   

 -gjentatte rivingsarbeider/rehabilitering av bygninger fra 

1950 -1980 

  

 -byjord: sentrale og eldre bydeler   

   -gruver: åpne sjakter, steintipper etc.   

   -militære anlegg: fjellanlegg, piggtrådsperringer etc.   

 -annet (angi)   
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Omgivelser Er det regulerte vannmagasiner i nærheten, med spesiell 

fare for usikker is? 

x 

 

 

 Finnes det naturlige terrengformasjoner som utgjør spesiell 

fare (stup etc.) 

x  Noe av den 

tilgrensende 

bebyggelsen ligger 

på et høyere nivå, 

men ikke nok til at 

det utgjør en fare. 

Snarere en naturlig 

avgrensning av 

nytt og 

eksisterende 

område. 

 Annet (angi)   

 

Ulovlig 

virksomhet 

Sabotasje og terrorhandlinger x  

 - er tiltaket i seg selv et sabotasje-/terrormål? x  

  - finnes det potensielle sabotasje-/terrormål i nærheten?  Hønefoss kan være 

et terrormål, men 

planområdet vil 

ikke medvirke til å 

øke denne faren.  
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5 Merknader til oppstartsvarsel 
Ved varsel om oppstart av planarbeidet kom det inn flere merknader. Under følger en kort 
oppsummering av hver mottatt merknad, samt en kommentar til hvordan dette er hensyntatt i 
planarbeidet. For hele merknaden vises det til vedlegg 4.  
 
Buskerud fylkeskommune, 5.6.2013 

Det er ikke registrert automatisk freda kulturminner innenfor planområdet, men på grunn av 
mangelfulle registreringer må det bli foretatt en undersøkelse av planområdet, jmf. 
Kulturminnelovens §9 og §10. 
 
I dette området vil det være aktuelt å sjakte med gravemaskin i dyrka mark/beitemark. Tiltakshaver 
må selv skaffe og bekoste gravemaskin med fører til en slik registrering.  
 
Det budsjetteres med kulturminneregistrering og datering av inntil tre C14-analyser. Den samlede 
økonomiske rammen for det arkeologiske arbeidet utgjør 42750 kr. 
 
Kommentar: 

Kulturminneregistrering er bestilt, og vil bli gjennomført før planen sluttbehandles. Ved funn vil enten 

planforslaget bli justert i fht eventuelle kulturminner, alternativt søkes eventuelle kulturminner frigitt 

fra Riksantikvaren dersom de er i konflikt med utbyggingsplanene.  
 
Eriksen og Byggmester, 10.6.2013 

Eksisterende husstander kjøpte sin bebyggelse blant annet med hensyn på utsikt og omkringliggende 
jordbruksareal. En reguleringsendring av jordbruksarealet er derfor ikke ønskelig. Det stilles spørsmål 
til om det at et jorde har ligget brakk i seks år, skal ha innvirkning på muligheten for en godkjent 
reguleringsendring av området. Det stilles også spørsmål ved atkomsten til området, både i forhold 
til standard og i forhold til trafikkmengde.  
 
Dersom det skulle bli en reguleringsplan med boligformål innenfor planområdet er det satt en 
punktvis liste som skal sikre at kvaliteten til eksisterende husstander blir ivaretatt. Disse punktene 
dreier seg om utsikt, høyde på bebyggelse, takfassong, plassering, boligtyper, standard og avgrensing 
mot egen eiendom ved oppsetting av mur. 
 
Kommentar: 

Planstiller er ikke kjent med årsaken til at jordet har ligget brakk i flere år.  

Ved utarbeiding av planforslaget har man tatt hensyn til terreng, og lagt opp til en bebyggelse som 

ikke skal være til unødigsjenanse for eksisterende boliger i området. For å ikke gi økt belastning på 

adkomsten til eksiterende boliger, er det lagt opp til en ny adkomst mot Fv174. 
 
Ringeriks-Kraft Nett, 15.5.2013 

Ringeriks-Kraft Nett leverer strømforsyning i samsvar med gitte konsesjoner. I denne sammenheng 
vises det til eksisterende nett innenfor planområdet. Det er ønskelig at Ringeriks-Kraft Nett 
informeres i den videre planprosessen for å kunne planlegge eventuelle 
endringer/flyttinger/ombygginger av eksisterende anlegg og nye anlegg samtidig med utbyggingen av 
området.  
 
Kommentar: 

Og i forhold til eksisterende nett? I den videre prosessen vil Ringeriks Kraft bli informert og involvert i 

planlegging av infrastruktur i området og fram til ny bebyggelse. 
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Tove Haukedalen og Kjell Andersen, 7.6.2013 

Det opplyses om at det tidligere har vært søkt om utbygging av den aktuelle eiendommen, men at 
dette ble avslått av kommunen. Det stilles derfor spørsmål ved om det nå skal kunne godkjennes en 
utbygging av området.  
 

Tiltenkt atkomstveg er svært smal og med dårlig siktforhold. Det er derfor ikke heldig at denne skal 
benyttes som atkomstveg til utbyggingsområdet. Det anbefales derfor at atkomsten blir lagt fra 
fylkesvei, som ligger på samme nivå som tiltenkt bebyggelse. I tillegg må en sikre at høyden på 
bebyggelsen ikke frarøver eksisterende bebyggelses utsikt.  
 
En utbygging vil medføre at området blir ødelagt av mye trafikk og støy, og eksisterende bebyggelse 
vil få forringet sitt boligområde og sin verdi. 
 
Kommentar: 

Planstiller er ikke kjent med tidligere initiativ til utbygging av det samme området. Oppstart av dette 

planarbeidet har vært behandlet av Hovedkomite for areal og miljø og det ble vedtatt at planarbeidet 

kunne påbegynnes.  

Adkomst til planområdet er planlagt fra Fv174, for å unngå økt belastning på adkomst til 

eksisterende boliger. Det er satt en maks byggehøyde på nye bebyggelse som tar hensyn til 

eksisterende boliger. 
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6 Merknader etter offentlig ettersyn 
 

Ringerike kommune, kommunalteknisk tjeneste, 4.12.2013: 

Denne teksten bør tas med inn i rekkefølgebestemmelsene: 

 «Dersom det gjøres endringer på kommunens eksisterende ledningsnett eller dersom kommunen 
skal overta nye tekniske anlegg, må utbyggingsavtale mellom kommunen og utbygger foreligger før 
det gis igangsettingstillatelse for disse anleggene»   

Det skal være et krav i rekkefølgebestemmelsene at det skal dokumenteres at 
grunnvannsforsyningen tilfredsstiller brannvesenets krav.  
Det bør være snuhammer i begge ender på V1.  
Det forutsettes at vegen skal være privat.  

Kommentar: 

Rekkefølgebestemmelsene endres i henhold til ønsker. 

Vegen V1 er privat.  

Det er lagt inn vendehammer i øst. I vest vurderes veienden å være så kort at det ikke er behov for 
vendehammer, da det er lite trafikk og mulig å snu i krysset på adkomstveien. Renovasjon er lagt i 
tilknytning til krysset. For den enkelte beboer vil det være mulig å snu i egen oppkjørsel. Det vil også 
være mulighet for å snu i tilknytning til felles parkering i nordvest. 

 

Fylkesmannen i Buskerud, 19.12.2013: 

 
Fylkesmannen kan ikke se at uttalelsen til varsel om oppstart av planarbeidet er kommentert i saken. 
I uttalelsen ble det anbefalt at nye boligområder blir avklart gjennom kommuneplanen. Videre ble 
det bedt om at forhold knyttet til støy, barn og unges interesser, klima, energi, naturmangfold, 
landskap, jordvern og universell utforming i tilstrekkelig grad ble utredet og ivaretatt i tråd med 
nasjonale føringer.  Lokalisering, utviklingsretninger og behovet for nye boligområder bør avklares på 
kommuneplannivå der ulike alternativer og konsekvenser kan vurderes og sees i sammenheng.  
 
Det fremkommer av saken at det er kort vei til busstopp, men det er ikke opplyst om kollektivtilbudet 
og frekvens. Videre står det at det er gangavstand til skole og barnehage og at planområdet vil koble 
seg på eksisterende gang- og sykkelveinett for å sikre trygg skolevei. Dette er viktig ut fra 
Rikspolitiske retningslinjer for barn og unges interesser.  
 
Det er positivt at det på plankartet er avsatt et sentralt lekeområde på 0,5 daa. og opparbeidelsen er 
fastsatt gjennom en rekkefølgebestemmelse. Planforslaget tar imidlertid ikke stilling til hvilke 
lekefunksjoner som skal dekkes i dette området. Det er heller ikke redegjort for andre lekemuligheter 
i nærområdet. I forslag til reguleringsbestemmelsen om utomhusplan står det at utomhusplanen skal 
dokumentere at krav til minste uteoppholdsareal, lekeareal og parkering er oppfylt i samsvar med 
kommunens vedtekt. Fylkesmannen kjenner ikke til kommunens vedtekter om lekeplasser, men vil 
vise til kommuneplanens bestemmelser og retningslinjer om lekeareal. Her er det fastsatt krav om 
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avsetting av ulike typer lekeplasser med tilhørende retningslinjer om maksimal gangavstand. Dette er 
forhold som burde vært konkretisert og fulgt opp gjennom detaljreguleringen.  
Det forutsettes at den den sentrale lekeplassen skal opparbeides til å kunne dekke ulike 
lekefunksjoner og aldersgrupper. På grunn av føringer i kommuneplanen og offentlige anbefalinger 
om minsteavstand på 50 meter mellom bolig og sandlekeplass, anbefales det at det tas inn i 
bestemmelsene at det også skal opparbeides en mindre sandlekeplass innenfor felt BKS1. 
 
Det er gjennomført støyutredning som viser at området er støyutsatt. Det er imidlertid innarbeidet 
tiltak som sørger for tilfredsstillende støyforhold. I støyutredningen er støynivået beregnet i høyde 2 
meter over bakken. Det gjøres oppmerksom på at støybelastningen for 2. etasjene vil kunne være 
noe høyere og at dette vil kunne få betydning for planløsninger og lokalisering av rom for støyfølsom 
bruk i 2. etasjene.  
 
Ved varsel om oppstart ble det vist til nasjonale mål om miljøvennlige energiløsninger. Fylkesmannen 
kan ikke se at det er gjort vurderinger av muligheter for miljøvennlige energiløsninger i området.  
 
Vurderingen etter de miljørettslige prinsippene for offentlig beslutningstaking i §§8-12 i 
naturmangfoldloven kunne vært tydeligere og mer konkret.  
 
Gjennom planbeskrivelsen og forslag til reguleringsbestemmelser er det gjort vurderinger og stilt 
krav om utforming med sikre på å ivareta landskapsmessige og estetiske forhold.  
 
Det gjøres oppmerksom på at målestokklinjalen på plankartet ikke er korrekt.  
 
Landbruks- og næringsmessige forhold: 
Det fremgår at det aktuelle området har status som LNF-område i gjeldende kommuneplan. Forslaget 
til reguleringsplan er således i strid med kommuneplanen. Fylkesmannen mener prinsipielt at 
boligbygging bør avklares i kommuneplanen. Fylkesmannen fraråder forslaget til reguleringsplan da 
det innebærer omdisponering av dyrka mark, og er i strid med gjeldende kommuneplan. 
 

Kommentar: 

 
Oppstart av planarbeidet og omgjøring fra LNF til bolig er drøftet med kommunens administrasjon, 
og det er gjennom politisk behandling av oppstart og 1. gangs behandling gitt klarsignal fra 
politikerne om at man kan utarbeide en reguleringsplan for bolig på dette området. 
 
Det framkommer av planbeskrivelsen at det er krav om 25m2 lekeplass pr boenhet, og at størrelsen 
på lekeplassen åpner for inntil 20 boenheter. Det er lagt til informasjon om øvrige lekeplasser i 
området. 
 
Bestemmelse om støy sikrer at utbygging må være i hht gjeldene krav, og at dette også gjelder for 
rom med støyfølsom bruk og uteopphold i andre etasje. 
 
Målestokklinja på kartet er rettet opp. 
 

Buskerud Fylkeskommune, 2.1.2014: 

Planområdet er nå arkeologisk registrert, Det ble ikke funnet automatisk freda eller nyere tids 
kulturminner. Buskerud Fylkeskommune har derfor ingen merknader til planen.  

Det er ikke kulturminner av nasjonal eller vesentlig regional verdi som vil bli berørt av tiltaket. 
Kommunen har selv et ansvar for å ivareta kulturminner av lokal verdi. Det anbefales at kommunen 
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stiller krav til tiltaket for å sikre god tilpasning til omgivelsene, både de bygde og de naturgitte, 
jamfør plan- og bygningsloven § 29.  

Kommentar: 

Planbeskrivelsen er endret i fht at det ikke ble gjort funn. 

 

Eriksen og Bygmester, 2.1.2014: 

Overnevnte to husstander er fortsatt grunnleggende uenig i reguleringsendringen som går på tvers 
av kommuneplanen. Stiller derfor spørsmål om kommuneplanen har noen funksjon hvis den ikke skal 
følges og eventuelt hva som her er så tungtveiende at den ikke skal være styrende.  

Vi stilte også ved forrige henvendelse et spørsmål som vi heller ikke har fått noe svar på fra noen og 
som går på det samme. Sitat: 

«Vi spør derfor om dette har innvirkning på søknad om reguleringsendring og hvor 

beskyttet/ubeskyttet et jordbruksareal er for omregulering. Spørsmålet vil gå til Ringerike kommunes 

politikere og myndigheter på fylkesplan».  

At planstiller ikke sier seg kjent med årsaken til at jordet har ligget brakk tar vi som an «flau» 
kommentar ut i fra at planstiller representerer den som har lagt jordet brakk og burde hatt 
førstehåndsinformasjon om dette.  

Vi ber om at følgende blir juridisk bindende før tillatelse blir gitt: 
- Plan /Illustrasjonsplan 
- Høyder blir satt med referansepunkt ( 
- Oppriss av planområdet med riktige høyder 

 
Og at følgende blir tatt hensyn til: 
- Møneretning skal være mot Heradsbygdveien 
- Høyder blir satt med fast referansepunkt og for begge våre husstander satt slik oppriss er satt, 

dvs. mønehøyde på nye boliger satt under plen/grunnmurshøyde til eksisterende boliger. 
- Bebyggelsen blir enebolig i rekke slik det nå er skissert. 

 
Vi setter spørsmål ved hvorfor dette området ikke skal følgeeksisterende kommuneplan og ber om 
evt. Tungtveiende grunner for ikke å følge kommuneplanen. 

Dersom kommunen/fylkesmann har så tungtveiende grunner til å sette kommuneplanen itl side så er 
vi opptatt av følgende: 

1. Type boliger/ møneretning 
2. Mønehøyder ut i fra fast referansepunkt 
3. Juridisk bindende dokumenter som beskrevet over. 

 
Kommentar:  

Oppstart av planarbeidet og omgjøring fra LNF til bolig er drøftet med kommunens administrasjon, 
og det er gjennom politisk behandling av oppstart og 1. gangs behandling gitt klarsignal fra 
politikerne om at man kan utarbeide en reguleringsplan for bolig på dette området. 
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Byggehøyden er redusert fra 9 til 7,5 meter ut fra gjennomsnittlig plannert terreng. Det er ikke satt 
en absolutt byggehøyde, da terrenget stiger gjennom feltet BKS1, og en slik høyde dermed vil måtte 
variere. Feltet er ikke delt opp i enkelttomter, noe som gjør det vanskelig å justere tillatt høyde pr 
boenhet el.l. 

Til planbeskrivelsen er det lagt til snitt for begge de aktuelle naboeiendommene. 

Det er lagt til bestemmelser om at møteretning skal være 90grader på Heradsbygdveien. 

Ved redusert byggehøyde, bestemmelser om møneretning og supplerende illustrasjoner, mener man 
å ha kommet farm til / vist at planforslaget ikek vil gi store negative virkninger for nabobebyggelsen. 

 

Statens vegvesen, 6.1.2014: 

Statens vegvesen har ingen merknader til planen. 

Kommentar: 

Ok. 

 

NVE, 16.1.2014: 

NVE har ikke merknader til at kommunen legger planen frem for 2. gangsbehandling. 
NVEs innspill til oppstart av planarbeidet ser ut til å være ivaretatt.  

Kommentar: 

Ok. 
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7 Vedlegg 
Vedlegg 1: Annonse 
Vedlegg 2: Oppstartsvarsel 
Vedlegg 3: Adresseliste 
Vedlegg 4: Fullstendige merknader ved varsel om oppstart 
Vedlegg 5: Støykartlegging 
Vedlegg 6: Fullstendige merknader etter offentlig ettersyn 

 

 



 

Merknader til oppstartsvarsel for reguleringsplan 605_384. 
 

Det sendes inn oppsummering og kommentarer til merknader som ble sendt inn i forbindelse med 

oppstartsvarsling av reguleringsplan 57/7, planid 605_384. 
 

I innsendt planbeskrivelse er ikke merknadene fra NVE, Statens vegvesen og Fylkesmannen i Buskerud 

kommet ved. Vi beklager dette og ettersender derfor kommentarer til merknadene. Frist for innsending av 

merknader var satt til 10.6.2013. Merknadene fra Fylkesmannen og NVE er sendt inn etter at fristen er gått 

ut. 
 

 
 

Statens vegvesen, 3.6.2013 
 

Statens vegvesen poengterer at området må vurderes i en større sammenheng, da området er avsatt til 

LNF-område i gjeldende kommuneplan. 

Forhold til kollektivtrafikk, trafikksikkerhet og trygg skoleveg må avklares. 

Normal byggegrense for fylkesveger er nå 50m/15m. Byggegrensen skal vurderes i sammenheng med 

støysituasjonen i det aktuelle området. For regulering av støyømfintlige formål nær riks- eller fylkesveg 

kreves støyforholdene dokumentert og nødvendige tiltak innarbeidet i planen. 
 

 
 

Kommentar: 

Området ligger i tilknytning til eksisterende boligområder og skole/barnehage. Området anses derfor som 

egnet for bolig. Det er levert innspill til kommuneplanens arealdel om at området avsettes til boligformål i 

ny kommuneplan. 

Forhold til kollektivtrafikk og trafikksikre løsninger er vurdert i planbeskrivelsen. 

Det er utført støyberegninger som har lagt grunnlaget for plassering av boliger. Det er også tilrettelagt for 

støyskjerming som skal bedre forholdene for boligene. 
 

Byggegrensen er satt til 15 m og er vist på plankartet. 
 
Rådmannens kommentar: Bekrefter at planforslaget er sendt inn som innspill til kommuneplanen. 
Rådmannen mener at boliger på denne tomta vil framstå som en naturlig del av det omkringliggende 
boligområdet. For øvrig er innspillet tilstrekkelig kommentert.  

 
 
 

Fylkesmannen i Buskerud, 13.6.2013 
 

Fylkesmannen kommenterer at det forutsettes at forhold knyttet til rikspolitiske retningslinjer som 

samordnet areal- og transportplanlegging og barn og unges interesser er vurdert i denne sammenheng. 

Forhold knyttet til jordvern må også være vurdert. 
 

Fylkesmannen anser i utgangspunktet at lokalisering, utviklingsretninger og behov for nye boligområder bør 

avklares på kommuneplannivå der ulike alternativer og konsekvenser kan vurderes og sees i sammenheng. 

Kommunen har igangsatt arbeidet med rullering av kommuneplanens arealdel, og det anbefales at innspill 

om boligbygging blir vurdert for det aktuelle området. 
 

Det vises til RPR for areal- og transportplanlegging hvor det skal vektlegges løsninger som kan gi korte 

avstander i forhold til daglige gjøremål og effektiv samordning mellom ulike transportmåter. Det vises også 

til nasjonale mål om reduserte utslipp av klimagasser. Det bes om at området blir vurdert ut fra disse 

føringene. 



 

Det vises til punkt 5b i RPR for barn og unge, hvor det stilles krav om tilstrekkelig lekeareal. Skoleveg for 

barn i planområdet må også vurderes. 
 

Det bes om at det må sikres støyforhold i tråd med anbefalte grenseverdier i gjeldende retningslinjer. 

Behov for tilretteleggingstiltak for å sikre god tilgjengelighet til kollektive transportmidler må vurderes. 

Det bes om at miljøvennlige energiløsninger blir utredet og at det ved en eventuell konsentrert utbygging 

blir stilt krav om at området skal tilrettelegges for forsyning av vannbåren varme. 
 

Konsekvenser for jordvernet av foreslått regulering må fremgå. 

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

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

Videre må det legges vekt på å ivareta landskapsmessige og estetiske forhold. 
 
 
 

Kommentar: 

Det er sent innspill til arbeidet med kommuneplanens arealdel for planområdet, hvor det bes om at 

området blir avsatt til boligformål. 
 

I planbeskrivelsen er det gjort vurderinger av områdets beliggenhet i forhold til skole/barnehage og andre 

fritidsaktiviteter. Planområdet anses som egnet for utbygging til boligformål vurdert mot disse punktene. 
 

I planforslaget er det lagt opp til en lekeplass med sentral beliggenhet. 
 

Det er gjort vurderinger i forhold til tilgjengelighet til kollektivtransport. Det er også gjort støyvurderinger 

med etterfølgende tiltak som skal sikre at støynivåene er tilfredsstillende i henhold til gjeldende regelverk. 
 

Området ligger inne som LNF i gjeldene kommuneplan, men dette området vurderes å ikke være godt 

egnet til effektiv jordbruksproduksjon. Arealet ligger inneklemt mellom bolig og vei, og det har de siste 

årene ikke være jordbruksdrift her. Området bærer preg av gjengroing. 
 

Det er gjort vurderinger av naturmangfoldet i området, samt at estetiske hensyn er ivaretatt. 
 
Rådmannens kommentar: Bekrefter at planforslaget er sendt inn som innspill til kommuneplanen. 
Rådmannen mener at boliger på denne tomta vil framstå som en naturlig del av det omkringliggende 
boligområdet. For øvrig er innspillet tilstrekkelig kommentert.  

 
 

NVE, 14.6.2013 
 

Det ser ut til at det er en mindre bekk vest i planområdet. Videre viser løsmassekart fra NGU at det er tykke 
marine avsetninger i planområdet. I det videre planarbeidet må det vurderes om det er reell fare for flom, 
erosjon eller skred. 

 
 

Kommentar: 

Bekken vest i planområdet ligger i grensen av planområdet, og ligger til sides for der det kan oppføres ny 

bebyggelse. Bekken er som NVE beskreiver «mindre» og den ligger på et lavere nivå enn tilstøtende terreng 

og er derfor vurdert til ikke å utgjøre en fare for planområdet. 
 

Ut fra tilgjengelig informasjon er det ikke noe som tyder på reell fare for flom, erosjon eller skred i dette 

området. 

 

Rådmannens kommentar: Innspillet er tilstrekkelig kommentert. 
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OFFENTLIG ETTERSYN AV REGULERINGSPLAN 384 - MERKNADER 

 

Viser til brev vedrørende offentlig ettersyn av reguleringsplan 384. Vi har følgende merknader 

til reguleringsplanen: 

 

Denne teksten bør tas med inn i rekkefølgebestemmelsene: 

«Dersom det gjøres endringer på kommunens eksisterende ledningsnett eller dersom 

kommunen skal overta nye tekniske anlegg, må utbyggingsavtale mellom kommunen og 

utbygger foreligger før det gis igangsettingstillatelse for disse anleggene» 

 

Det skal være et krav i rekkefølgebestemmelsene at det skal dokumenteres at 

brannvannsforsyningen tilfredsstiller brannvesenets krav. 

 

Det bør være snuhammer i begge ender på V1. 

 

Vi forutsetter at vegen skal være privat 

 

 

 

 

 Med hilsen 

 

 

 

 Nickolai-Thomas Berg 
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Arkivsaksnr.: 12/5491-2  Arkiv: L12  

 
GNR.57/7 OPPSTART AV REGULERINGSPLAN 
 
Forslag til vedtak: 
 
::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja � 

1. Kommunen vedtar oppstart av 605_384 «Detaljregulering for Gnr. 57/Bnr. 7» 
 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja � 
... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja � 
 
Sammendrag 
Det ønskes å omregulere en liten stripe LNF-område til formålet bolig i Heradsbygda.  
 
Innledning 
Det er kommet inn et forslag fra Bokvalitet AS om å starte en reguleringsplan for å regulere 
deler av eiendommen gnr./bnr. 57/7 fra LNF til Boligformål. Bakgrunnen for dette ønsket er 
at grunneier kontaktet Bokvalitet AS angående tomten på ca 9,8 daa som i dag er regulert 
som LNF i Kommuneplanen, men nyttes ikke til dette, og ønsket derfor å selge det til 
boligutvikling.  
 
Beskrivelse av saken 
Dagens situasjon 
Området ligger i dag i Heradsbygda mellom Heradsbygdveien og Oppenåsveien. Tomten er 
på ca. 9,8 daa. Den bebygde delen av eiendommen er i dag regulert til boligformål i 
gjeldende reguleringsplan, mens resterende del ligger i uregulert område. 
 
Utviklingsbehov og mulig planformål 
Forslagstillers hovedintensjon er å gjennomføre en regulering av et lite område som ikke kan 
brukes til LNF som den er avsatt til i kommuneplanen. Områdene rundt er også bebygde 
områder. 
 
Gjeldende reguleringsplan 
Den bebygde delen av tomten ligger under reguleringsplan nr. 257 Halsteinrud Terrasse 
vedtatt 29.6.2000. Den resterende delen av tomten er uregulert. 
 



Forholdet til overordnede planer 
I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.07 er området regulert til LNF.  
 
Juridiske forhold  
Naturmangfoldloven 
De miljørettslige prinsippene §§ 8 – 12 i Naturmangfoldloven, av 19.06.09, skal legges til 
grunn som retningslinjer ved alle enkeltvedtak, herunder vedtak av område – og 
detaljreguleringer. Det skal i saksdokumentene redegjøres for hvordan disse er fulgt opp. Det 
skal i saken fremgå hva slags kunnskap om naturmangfold beslutningen bunner i. Det er 
søker som har hovedansvaret for å fremskaffe kunnskapsgrunnlaget. Dersom 
kunnskapsgrunnlaget skulle vise seg å være mangelfullt, skal tiltaket vurderes i henhold til 
føre – var – prinsippet. Man skal i saken innta en økosystemtilnærming og samlet belastning 
av tiltak i området skal vurderes. 
 
Økonomiske forhold 
Da dette er en privat reguleringsplan innebærer dette ingen økonomiske konsekvenser.   
 
Rådmannens vurdering 
Plantype 
Det ønskes å regulere fra LNF til Bolig. Det sees positivt til tiltaket i dette området som 
fremstår som et glemt område i en plansammenheng 
 
Formål og bygningenes utforming 
Området rundt består av småhusbebyggelse, og nye prosjekter bør være av samme art. 
 
Grønnstruktur 
Området er i dag en liten gjengrodd jordbruksstripe som ligger klemt mellom vei og bolig, 
og det sees positivt på å utnytte arealet til noe mer en det gjøres i dag. 
  
Lekeareal 
Til tross for nærhet til skole og barnehage, bør det vurderes krav til en mindre lekeplass, da 
det er dårlig med lekearealer i områdene rundt. 
 
Samferdsel og infrastruktur 
Det er tenkt mulig adkomst fra Oppenåsveien. Dette vil være en bedre løsning en alternativet 
som vil være adkomst fra Heradsbygdveien. Det sees også positivt på at man ønsker å 
videreføre den nåværende gang- og sykkelveien som går langs Heradsbygdveien. 
 
Samlet vurdering 
Det sees positivt på å omregulere området fra dagens arealformål til boligformål. Prosjektet 
bør bygges ut i samme volumer som bebyggelsen rundt, og det bør finnes en løsning for 
lekearealer. 
 
Saksdokumenter 
Trykte vedlegg 

1. GNR. 57/7 – NOTAT VEDR. OPPSTART AV REGULERINGSPLANPROSESS 
 



 
 
 Ringerike kommune, 31.01.2013 
 
 
 
 Wenche Grinderud 
 Rådmann 
 
 
Virksomhetsleder: Gunnar Hallsteinsen 
 
Saksbehandler: Pål Louis Yarra 
 
... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja � 
 



 

Saksprotokoll 
 
Arkivsaksnr.: 12/5491-3  Arkiv: REG 57/7  

 
Sak: 48/13 
 
GNR.57/7 OPPSTART AV REGULERINGSPLAN  
 
Vedtak i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning: 
 
Kommunen vedtar oppstart av 605_384 «Detaljregulering for Gnr. 57/Bnr. 7» 
 
 
 

Behandling i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 08.04.2013: 
 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
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