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(svarer på spørsmål stilt av Steinar Larsen (uavh) i hovedkomiteen (HMA) 

 

 

Gyldig forfall meldes til sekretariatet, tlf. 32117481 (Ingebjørg)  eller e-post 

sek@ringerike.kommune.no . Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 

 

Saksfremlegg med vedlegg i farger er tilgjengelig på kommunens internettsider. 

Vedlegg merket med (*) og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De 

foreligger på Ipad og kommunens internettsider. 

 

SAKSLISTE  NR  3 
 

 

 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

 

14/15 15/2117    

 Nye adressenavn - Tossevikseterområdet   

 

15/15 15/2118    

 Nye adressenavn - Ringerudseterområdet   

 

16/15 15/2119    

 Nye adressenavn - området Flaskerudseter - Bjørntjernlia   

 

17/15 14/595    

 Gnr. 280/1,3 - Vestre Ådal - Deling av eiendom   

 

18/15 14/102    

 Gnr. 290/10 - Skagnesseterveien 22 - Fradeling av tomt   

 

19/15 14/4113    

 Forenkling av utmarksforvaltningen - svar på høring   

 

 



 

 

20/15 

 

14/3733 

   

 Forvaltningsansvar for verneområder   

 

21/15 15/337    

 Kistefos-museet - oppstart av planarbeid   

 

22/15 14/1015    

 344 Områderegulering for Kilemoen sanduttak - 1. gangsbehandling   

 

23/15 14/1022    

 388 og 389 Detaljregulering for E16 Eggemoen-Olum - vedtak av 

plan  

 

 

3/15 15/2171    

 Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Hovedkomiteen for 

miljø- og arealforvaltning den 09.03.2015.  

 

 

EVENTUELT 

 

 

Ringerike kommune, 26.02.2015 

 

ARNE BROBERG 

LEDER 
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Nye adressenavn - Tossevikseterområdet  

 

Arkivsaksnr.: 15/2117   Arkiv:   

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

14/15 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 09.03.2015 

 

Forslag til vedtak: 

 

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning vedtar følgende nye adressenavn: 

 

1. Skåpmyrveien 

2. Storsteinmyrveien 

3. Orreliveien 

4. Pruppeliveien 

5. Høgfjell 

 

 

Sammendrag 
Det skal tildeles adressenavn på veier og områder på Vikerfjell. Det er til sammen 6 veier og 

ett område i Tossevikseterområdet som skal tildeles adressenavn. På grunn av pågående 

navnesak om navnet Tos(s)evik(a) er det bare 5 adressenavn som kan ferdigbehandles av 

HMA i denne sammenheng. 

 

Innledning / bakgrunn 
Hensikten med å vedta nye adressenavn er at alle fritids- og boenhetene skal tildeles 

adressenummer. Adressenummer er spesielt viktig med tanke på nødetatene, post og 

varelevering. Behovet for veiadresser har økt sterkt de siste årene. Dette skyldes blant annet 

økt bruk av GPS til bilnavigasjon, som benyttes av politi, sykebiler, brannbiler, 

vareleveranser og privatbiler. For å få dette til å fungere, trenger en veiadresser som er 

koordinatfestet. Første ledd i prosessen, er å tildele adressenavn. 

  

Adressenavn bør bygge på og videreføre den lokale navnetradisjonen. Historiske navn, eldre 

stedsnavn eller andre navn som forteller om stedets kulturhistorie er gode utgangspunkt for 

adressenavn. Adressenavn skal være varige og overleve mange omskiftninger, og bør ikke 

være knytta til tidsbegrensede eller politiske forhold. Adressenavn skal heller ikke velges ut 

fra markedsmessige hensyn. Personnavn bør man være tilbakeholdne med å bruke, og man 

kan ikke bruke navn på nålevende personer. Det bør i hvert fall gå 5-10 år etter en persons 

død før navnet tas i bruk i en adresse. 

 

Følgende prinsipp ligger til grunn for tildeling av adressenavn i Ringerike kommune: 

 navnet må være unikt og bør ikke kunne forveksles med eksisterende navn  

 bør prøve å videreføre lokale tradisjonelle stedsnavn  

 navnet bør passe på stedet  

 navnet skal ikke virke støtende eller komisk  

 det skal legges vekt på variasjon og mangfold  
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 navnet bør være lett å skrive, lese og uttale  

 navn på nålevende personer skal i utgangspunktet ikke brukes  

 kategorinavn (eksempelvis fugle- og blomsternavn) kan brukes der det er tjenlig, men 

skal ikke være et førstevalg  

 

Ved fastsetting av skrivemåten av veinavn skal det tas utgangspunkt i nedarva lokal uttale og 

følge gjeldende rettskrivingsprinsipp. 

 

Beskrivelse av saken 
I brev datert 18.08.2014 (14/1716-8) til eierne i området ba Oppmålingsavdelingen om 

tilbakemelding på adressenavn for de ulike adresseparsellene. Samtidig ble kart for hver 

adresseparsell lagt ut på kommunens internettside. Frist for tilbakemelding ble satt til 30. 

oktober 2014.  

 

Oppmålingsavdelingen har behandlet innkomne forslag til veinavn. Forslagene er sendt til 

Stedsnavntjenesten for Østlandet og Agderfylkene. Stedsnavntjenesten sin rolle er i henhold 

til Lov om stadnavn å gi rettledning og råd om skrivemåten av navnene. Stedsnavntjenesten 

kan også gi råd om valg av adressenavn. 

 

Adresseparseller i Tossevikseterområdet: 
 

Kartverket har opprettet en navnesak i Ringerike kommune. Etter at høringsfristen gikk ut 

sendte kommunen brev til Stedsnavntjenesten for Østlandet og Agderfylkene (14/1305-3), 

der høringsinnspillene ble oppsummert. Stedsnavntjenesten har sendt sin tilråding til 

Kartverket hvor saken er til behandling. Ett av navnene er Tos(s)evik(a). Det har 

konsekvenser for adresseparsell 1 og 6 som begge har «Tossevik» som en del av 

adressenavnet. Kommunen v/HMA kan derfor ikke vedta noe navn for disse parsellene i 

denne omgang, men for å vise helheten i adresseringen for området omtales de i 

saksframlegget, men uten noen anbefaling fra rådmannen.  

 

1. Adresseparsellen går fra Sperillen og helt frem til den gamle Tosseviksetra. Alf Refsum 

på vegne av Sigrid E. Refsum (14/779-2) foreslår Gabriel vei eller Gabriel Strandes vei. 

Her anbefaler Oppmålingsavdelingen at en i stedet bruker seternavnet, som allerede er i 

bruk i dag, på hovedatkomstveien fra Sperillen til området, og foreslo derfor 

Tossevikseterveien. Refsum ønsker også at veien til hyttetomten kalles Røyskatt veien. 

Kommunen ønsker i utgangspunktet å bruke stedsspesifikke navn i stedet for slike 

generelle navn, og vil heller ikke splitte veien i flere adresseparseller.  

 

Stedsnavntjenesten påpeker at det er en pågående navnesak om navnet Tos(s)evik(a, og 

kommunen må vente til det er gjort vedtak om skrivemåten av dette navnet før det kan 

brukes som del av et adressenavn (14/779-28).  

 

Rådmannen anbefaler ikke noe adressenavn på grunn av pågående navnesak. 
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2. Vei og hyttefelt strekker seg inn til Skåpmyra og Skåpet  

Oppmålingsavdelingen foreslo Skåpmyrveien fordi det er et navn som er knyttet til 

området. Det kom ikke inn uttalelser til dette navnet. 

 

Stedsnavntjenesten (14/779-28) har ingen merknader til adressenavn eller skrivemåte.  

 

Rådmannen går inn for at veien får navnet Skåpmyrveien. 

 

3. Veien går over Storsteinmyr mot Hyttekastbekken.  

Adresseparsellen var ikke med i det opprinnelige forslaget, men Oppmålingsavdelingen 

ønsker å ha dette som egen adresseparsell, og foreslår derfor navnet Storsteinmyrveien 

fordi det er et navn som knyttes til stedet. 

 

Stedsnavntjenesten (14/779-28) har ingen merknader til adressenavn eller skrivemåte.  

 

Rådmannen går inn for at veien får navnet Storsteinmyrveien. 

 

4. Veien tar av fra Tossevikseterveien og går nordover.  

Oppmålingsavdelingen foreslo Orreliveien, som er det navnet som brukes i dag. Det kom 

ingen andre forslag til adressenavn på veien.  

 

Stedsnavntjenesten (14/779-28) skriver «Vi har ingen opplysninger om navnet, men 

dersom det er kjent og brukt lokalt, har vi ingen merknader.».  Oppmålingsavdelingen 

opplyser at det er dette navnet som brukes i dag, og dermed er kjent for hytteeierne i 

området.   

 

Rådmannen går inn for at veien får navnet Orreliveien. 

 

5. Veien tar av fra Tossevikseterveien før en kommer til «gamle» Tosseviksetra og går 

nordover.  

Oppmålingsavdelingen foreslo Pruppeliveien, oppkalt etter Pruppelia som er lia vest 

nordvest for hyttefeltet. Det kom ingen merknader til dette adressenavnet. 

 

Stedsnavntjenesten (14/779-28) har ingen merknader til adressenavn eller skrivemåte.  

 

Rådmannen går inn for at veien får navnet Pruppeliveien. 

 

6. Tosseviksetermyrene er et myrdrag som strekker seg inn i hele området, og som hyttene 

ligger rundt og i. Derfor mener Oppmålingsavdelingen at det ville være riktig å gi et 

samlenavn til hovedvei og stikkveier i området, og foreslo Tosseviksetermyrene som 

adressenavn. Det kom ingen kommentarer til navnet. 
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Stedsnavntjenesten påpeker at det er en pågående navnesak om navnet Tos(s)evik(a, og 

kommunen må vente til det er gjort vedtak om skrivemåten av dette navnet før det kan 

brukes som del av et adressenavn (14/779-28).  

 

Rådmannen anbefaler ikke noe adressenavn på grunn av pågående navnesak. 

 

7. Det ligger noen hytter opp mot Høgfjell. Disse skal også ha adresse. 

Oppmålingsavdelingen har foreslått et eget adressenavn på det høyereliggende området 

rundt Høgfjell og kalt det Høgfjell. Dette er et område som ikke har direkte veiadkomst. 

Det kom ingen kommentarer til navnet. 

 

Stedsnavntjenesten (14/779-28) har ingen merknader til adressenavn eller skrivemåte.  

 

Rådmannen går inn for at adresseområdet får navnet Høgfjell. 

 

 

Juridiske forhold  
Hjemmel i Matrikkellova av 17.06.2005 § 21 og forskriftenes § 51 og Lov om stadnamn av 

18.05.1990.  

 

Informasjon og høringer 
Alle grunneierne langs veiene som skal tildeles navn får tilsendt brev der de får muligheten 

til å komme med forslag til veinavn. Det blir også sendt brev til historielag eller andre 

foreninger som anses å ha interesse for sakene.  

 

Stedsnavntjenesten, som tilrår skrivemåten på veinavnene, går gjennom navneforslagene og 

jamfører de med opplysningene som finnes i deres arkiv, i Norske Gaardsnavne og i Sentralt 

stedsnavnregister (SSR), som er Norges nasjonale register for skrivemåten av stedsnavn i 

offentlig bruk. De gir så en uttalelse til kommunen. Kommunen skal melde inn alle endelige 

navnevedtak til SSR, jf. stedsnavnloven § 12.  

 

Rådmannens vurdering 
Rådmannen anbefaler at oppmålingskontorets forslag vedtas. Vurderinger er gjort etter 

uttalelser fra grunneiere og stedsnavntjenesten.  

 

Vedlegg 
 Kartbilag påtegnet Tossevikseterveien (1) 

 Kartbilag påtegnet Skåpmyrveien (2) 

 Kartbilag påtegnet Storsteinmyrveien(3) 

 Kartbilag påtegnet Orreliveien (4) 

 Kartbilag påtegnet Pruppeliveien (5) 

 Kartbilag påtegnet Tosseviksetermyrene (6) 

 Kartbilag påtegnet Høgfjell (7) 

 

 Brev fra Ringerike kommune til grunneiere, lag og foreninger (14/1716-8)(*) 



  Sak 14/15 

 

 Side 7   

 

 Brev fra Ringerike kommune til Stedsnavntjenesten for Østlandet og Agderfylkene 

(14/1305-3)(*) 

 Brev fra Alf Refsum på vegne av Sigrid E. Refsum (14/779-2) (*) 

 E-post fra Stedsnavntjenesten for Østlandet og Agderfylkene (14/779-28) (*) 

 

 

Vedlegg med stjerne er utsendt brev og mottatte uttalelser som er arkivert i Esak under 

oppgitt journalnummer. Kontakt servicetorget ved behov for papirutskrift. 

 

Vedtak etter Lov om stadnamn kan påklages av de som etter § 5 første ledd bokstav a til c har 

rett til å ta opp saker om skrivemåten på stedsnavn. De som dermed har rett til å klage er 

offentlige organ, lokale organisasjoner med særlig tilknytning til veinavnet. Det er kun 

skrivemåten som kan påklages. Klagen skal grunngis. 

 

Det er ikke klagerett på skrivemåten av primærnavn som ikke er vedtatt etter Lov om 

stadnamn. Primærnavn er førsteleddet i et adressenavn, for eksempel et gårds-/bruksnavn. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 20.02.2015 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Virksomhetsleder: Heidi Skagnæs 

 

Saksbehandler: Trond Olav Vassdal 
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Nye adressenavn - Ringerudseterområdet  

 

Arkivsaksnr.: 15/2118   Arkiv:   

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

15/15 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 09.03.2015 

 

Forslag til vedtak: 

 

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning vedtar følgende nye adressenavn: 

 

1. Ringerudseterveien 

2. Bernhatten 

3. Moltebrenna 

4. Ringerudåsen 

5. Ringerudkollveien 

6. Gunbjørrudseterveien 

 

 

Sammendrag 
Det skal tildeles adressenavn på veier og områder på Vikerfjell. Det er til sammen 6 veier 

som skal tildeles adressenavn. 

 

Innledning / bakgrunn 
Hensikten med å vedta nye adressenavn er at alle fritids- og boenhetene skal tildeles 

adressenummer. Adressenummer er spesielt viktig med tanke på nødetatene, post og 

varelevering. Behovet for veiadresser har økt sterkt de siste årene. Dette skyldes blant annet 

økt bruk av GPS til bilnavigasjon, som benyttes av politi, sykebiler, brannbiler, 

vareleveranser og privatbiler. For å få dette til å fungere, trenger en veiadresser som er 

koordinatfestet. Første ledd i prosessen, er å tildele adressenavn. 

  

Adressenavn bør bygge på og videreføre den lokale navnetradisjonen. Historiske navn, eldre 

stedsnavn eller andre navn som forteller om stedets kulturhistorie er gode utgangspunkt for 

adressenavn. Adressenavn skal være varige og overleve mange omskiftninger, og bør ikke 

være knytta til tidsbegrensede eller politiske forhold. Adressenavn skal heller ikke velges ut 

fra markedsmessige hensyn. Personnavn bør man være tilbakeholdne med å bruke, og man 

kan ikke bruke navn på nålevende personer. Det bør i hvert fall gå 5-10 år etter en persons 

død før navnet tas i bruk i en adresse. 

 

Følgende prinsipp ligger til grunn for tildeling av adressenavn i Ringerike kommune: 

 navnet må være unikt og bør ikke kunne forveksles med eksisterende navn  

 bør prøve å videreføre lokale tradisjonelle stedsnavn  

 navnet bør passe på stedet  

 navnet skal ikke virke støtende eller komisk  

 det skal legges vekt på variasjon og mangfold  

 navnet bør være lett å skrive, lese og uttale  
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 navn på nålevende personer skal i utgangspunktet ikke brukes  

 kategorinavn (eksempelvis fugle- og blomsternavn) kan brukes der det er tjenlig, men 

skal ikke være et førstevalg  

 

Ved fastsetting av skrivemåten av veinavn skal det tas utgangspunkt i nedarva lokal uttale og 

følge gjeldende rettskrivingsprinsipp. 

 

Beskrivelse av saken 
I brev datert 18.08.2014 (14/1716-8) til eierne i området ba Oppmålingsavdelingen om 

tilbakemelding på adressenavn for de ulike adresseparsellene. Samtidig ble kart for hver 

adresseparsell lagt ut på kommunens internettside. Frist for tilbakemelding ble satt til 30. 

oktober 2014.  

 

Oppmålingsavdelingen har behandlet innkomne forslag til veinavn. Forslagene er sendt til 

Stedsnavntjenesten for Østlandet og Agderfylkene. Stedsnavntjenesten sin rolle er i henhold 

til Lov om stadnavn å gi rettledning og råd om skrivemåten av navnene. Stedsnavntjenesten 

kan også gi råd om valg av adressenavn. 

 

Adresseparseller i Ringerudseterområdet: 

 

1. Adresseparsellen er adkomstveien til området ved Ringerudsetra, og tar av fra Sperillen 

og går opp til Ringerudseter med alpinanlegg og parkering.  

Ole Ringerud (14/779-23) foreslår at første sidevei, som går sørover, gis adressenavn 

Goliveien og andre sidevei, som går nordover, gis navn Storhaugveien. Det er ingen 

adresser knyttet til disse veiene og gis derfor ikke adressenavn i denne sammenheng. 

Oppmålingsavdelingen foreslo Ringerudseterveien som adressenavn, og det er ikke 

kommet inn andre forslag til navn. 

 

Stedsnavntjenesten (14/779-28) har ingen merknader til navn eller skrivemåte. De skriver 

følgende om tolkningen av navnet: «Forleddet Ringe- er tolket som et tidligere navn 

*Ringen på det som i dag heter Ringerudkollen».  

 

Rådmannen går inn for at veien får navnet Ringerudseterveien. 

  

 

2. Veien med sideveier går inn til hyttefeltet ved og øst for Bernhatten. Beate Aslaksen 

(14/1716-27) ønsker adressen Blåbæråsen til sin hytte. Gunhild R. Heen (14/779-22) 

foreslår Bernhardveien. Oppmålingsavdelingen foreslo Bernhatten som adressenavn, på 

grunnlag av at det allerede er et kjent navn for og i området. Avdelingen vil helst bruke 

stedsspesifikke navn, og vil derfor ikke anbefale Blåbæråsen. Bernhardveien oppfatter vi 

er en annen forståelse av Bernhatten/Bernhattveien enn den vi finner i SSR, og som vi i 

utgangspunktet ønsker å forholde oss til.  

 

Stedsnavntjenesten (14/779-28) har ingen merknader til navn eller skrivemåte.  
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Rådmannen går inn for at veien får navnet Bernhatten. 

 

 

3. Veien tar av fra adresseparsell nr. 5 etter omlag 700 meter. Veien kalles i dag 

Moltebrenna, og Oppmålingsavdelingen foreslo å bruke det som adressenavn. Jan Ditlef 

Martens (14/779-11) foreslår Moltestubben som navn på den siste stubben inn til 

snuplassen. Gunhild R. Heen foreslår å dele veiene opp i Kleggerudveien og 

Moltebrenna. 

 

Oppmålingsavdelingen ønsker å adressere området samlet, og ha et så kort navn som 

mulig. En har derfor falt ned på ett navn, Moltebrenna uten tillegget vei, for hele området.  

 

Stedsnavntjenesten (14/779-28) skriver at de ikke har opplysninger om navnet, men 

dersom det er kjent og brukt lokalt har de ingen merknader. Oppmålingsavdelingen 

opplyser at det er dette navnet som brukes i dag, og dermed er kjent for hytteeierne i 

området.  

 

Rådmannen går inn for at veien får navnet Moltebrenna. 

 

 

4. Veien tar av sørover etter om lag 700 meter på adresseparsell 5. I dag kalles veien 

Veslefjellveien. Samme navn brukes på en vei lenger sør ved Flaskerudseter, og derfor 

foreslo ikke Oppmålingsavdelingen noe adressenavn på denne veien. 

   

Følgende forslag er kommet inn: 

Ringerudåsen - Hilde Einmo (14/1716-14)  

Elg(e)tråkket  - Gøran og Ingrid Nyman. Begrunnes med at stien som går opp til 

Høgfjell fra denne veien kalles dette (dette navnet er foreslått brukt for vei ved 

Bjørntjernlia).  

Veslefjellveien - Bay Magnar Engebråten (14/1716-29) og Ole Ringerud (14/779-

23) 

Goddalveien – Ole Ringerud (14/779-23) 

 

Oppmålingsavdelingen mener at Veslefjell bør brukes ved Flaskerudseter, og 

Elg(e)tråkket ved Bjørntjernlia der det allerede er et innarbeidet navn. Goddal ligger etter 

kartete lenger nord, og ved å ta i bruk dette navnet vil det bli «flyttet» fra der det 

opprinnelig hører til. Oppmålingsavdelingen anbefaler derfor Ringerudåsen som 

adressenavn, siden det gir en intuitiv forståelse av at navnet er knyttet til Ringerud.  

 

Stedsnavntjenesten (14/779-28) har ingen merknader til navn eller skrivemåte.  

 

Rådmannen går inn for at veien får navnet Ringerudåsen. 

 

 

5. Veien ble opprinnelig foreslått som del av Ringerudseterveien., Men 

Oppmålingsavdelingen har kommet til at det vil være mest naturlig å etablere denne veien 
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som en egen adresseparsell og kalle den Ringerudkollveien. Veien går frem til 

Ringerudkollen som er et kjent utsiktspunkt og startplass for hanggliding.  

Ole Ringerud (14/779-23) og Gunhild R. Heen (14/779-22) foreslår at første stikkvei som 

går inn mot Setertjern gis navnet Setertjernveien. Det vil i såfall kun bli en hytte/adresse 

knyttet til denne veien, og Oppmålingsavdelingen anbefaler derfor ikke eget navn på 

denne sideveien.   

 

Stedsnavntjenesten (14/779-28) har ingen merknader til navn eller skrivemåte.  

 

Rådmannen går inn for at veien får navnet Ringerudkollveien. 

 

 

6. Denne veien er en egen skogsvei som går fra Gunbjørrud ved Sperillen, og slynger seg 

oppover lia mot Gunbjørrudsetra. Oppmålingsavdelingen foreslo adressenavnet 

Gunbjørrudseterveien. Veien har også dette navnet i Landbrukskontorets skogsbilregister. 

Det er ikke kommet uttalelser til dette navneforslaget. 

 

Stedsnavntjenesten (14/779-28) har ingen merknader til navn eller skrivemåte.  

 

Rådmannen går inn for at veien får navnet Gunbjørrudseterveien. 

 

Juridiske forhold  
Hjemmel i Matrikkellova av 17.06.2005 § 21 og forskriftenes § 51 og Lov om stadnamn av 

18.05.1990.  

 

Informasjon og høringer 
Alle grunneierne langs veiene som skal tildeles navn får tilsendt brev der de får muligheten 

til å komme med forslag til veinavn. Det blir også sendt brev til historielag eller andre 

foreninger som anses å ha interesse for sakene.  

 

Stedsnavntjenesten, som tilrår skrivemåten på veinavnene, går gjennom navneforslagene og 

jamfører de med opplysningene som finnes i deres arkiv, i Norske Gaardsnavne og i Sentralt 

stedsnavnregister (SSR), som er Norges nasjonale register for skrivemåten av stedsnavn i 

offentlig bruk. De gir så en uttalelse til kommunen. Kommunen skal melde inn alle endelige 

navnevedtak til SSR, jf. stedsnavnloven § 12.  

 

Rådmannens vurdering 
Rådmannen anbefaler at oppmålingskontorets forslag vedtas. Vurderinger er gjort etter 

uttalelser fra grunneiere og stedsnavntjenesten.  

 

Vedlegg 
 Kartbilag påtegnet Ringerudseterveien (1) 

 Kartbilag påtegnet Bernhatten (2) 

 Kartbilag påtegnet Moltebrenna(3) 
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 Kartbilag påtegnet Ringerudåsen (4) 

 Kartbilag påtegnet Ringerudkollveien (5) 

 Kartbilag påtegnet Gunbjørrudseterveien (6) 

 

 Brev fra Ringerike kommune til grunneiere, lag og foreninger (14/1716-8) (*) 

 Innlevert kart med påførte navneforslag fra Ole Ringerud (14/779-23) (*) 

 Innlevert kart med påførte navneforslag fra Gunhild R. Heen (14/779-22) (*) 

 E-post fra Beate Aslaksen (14/1716-27) (*) 

 E-post fra Jan Ditlef Martens (14/779-11) (*) 

 E-post fra Hilde Einmo (14/1716-14) (*) 

 E-post fra Gøran og Ingrid Nyman (14/1716-18) (*) 

 E-post fra Bay Magnar Engebråten (14/1716-29) (*) 

 E-post fra Stedsnavntjenesten for Østlandet og Agderfylkene (14/779-28) (*) 

 

 

Vedlegg med stjerne er utsendt brev og mottatte uttalelser som er arkivert i Esak under 

oppgitt journalnummer. Kontakt servicetorget ved behov for papirutskrift. 

 

Vedtak etter Lov om stadnamn kan påklages av de som etter § 5 første ledd bokstav a til c har 

rett til å ta opp saker om skrivemåten på stedsnavn. De som dermed har rett til å klage er 

offentlige organ, lokale organisasjoner med særlig tilknytning til veinavnet. Det er kun 

skrivemåten som kan påklages. Klagen skal grunngis. 

 

Det er ikke klagerett på skrivemåten av primærnavn som ikke er vedtatt etter Lov om 

stadnamn. Primærnavn er førsteleddet i et adressenavn, for eksempel et gårds-/bruksnavn. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 20.02.2015 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Virksomhetsleder: Heidi Skagnæs 

 

Saksbehandler: Trond Olav Vassdal 
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Nye adressenavn - området Flaskerudseter - Bjørntjernlia  

 

Arkivsaksnr.: 15/2119   Arkiv:   

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

16/15 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 09.03.2015 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Flaskerudseterveien 

2. Langtjernhøgda 

3. Langtjernlia 

4. Karibrenna 

5. Bjønnefaret 

6. Stasfolehaugen 

7. Bjønnetråkket 

8. Veslefjellia 

9. Bjørntjernlia 

10. Mårbakken 

11. Elgtråkket 

 

 

Sammendrag 
Det skal tildeles adressenavn på veier og områder på Vikerfjell. Det er til sammen 11  

veier/områder som skal tildeles adressenavn i området Flaskerudseter – Bjørntjernlia. 

 

Innledning / bakgrunn 
Hensikten med å vedta nye adressenavn er at alle fritids- og boenhetene skal tildeles 

adressenummer. Adressenummer er spesielt viktig med tanke på nødetatene, post og 

varelevering. Behovet for veiadresser har økt sterkt de siste årene. Dette skyldes blant annet 

økt bruk av GPS til bilnavigasjon, som benyttes av politi, sykebiler, brannbiler, 

vareleveranser og privatbiler. For å få dette til å fungere, trenger en veiadresser som er 

koordinatfestet. Første ledd i prosessen, er å tildele adressenavn. 

  

Adressenavn bør bygge på og videreføre den lokale navnetradisjonen. Historiske navn, eldre 

stedsnavn eller andre navn som forteller om stedets kulturhistorie er gode utgangspunkt for 

adressenavn. Adressenavn skal være varige og overleve mange omskiftninger, og bør ikke 

være knytta til tidsbegrensede eller politiske forhold. Adressenavn skal heller ikke velges ut 

fra markedsmessige hensyn. Personnavn bør man være tilbakeholdne med å bruke, og man 

kan ikke bruke navn på nålevende personer. Det bør i hvert fall gå 5-10 år etter en persons 

død før navnet tas i bruk i en adresse. 

 

Følgende prinsipp ligger til grunn for tildeling av adressenavn i Ringerike kommune: 

 navnet må være unikt og bør ikke kunne forveksles med eksisterende navn  

 bør prøve å videreføre lokale tradisjonelle stedsnavn  

 navnet bør passe på stedet  
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 navnet skal ikke virke støtende eller komisk  

 det skal legges vekt på variasjon og mangfold  

 navnet bør være lett å skrive, lese og uttale  

 navn på nålevende personer skal i utgangspunktet ikke brukes  

 kategorinavn (eksempelvis fugle- og blomsternavn) kan brukes der det er tjenlig, men 

skal ikke være et førstevalg  

 

Ved fastsetting av skrivemåten av veinavn skal det tas utgangspunkt i nedarva lokal uttale og 

følge gjeldende rettskrivingsprinsipp. 

 

Beskrivelse av saken 
I brev datert 18.08.2014 (14/1716-8) til eierne i området ba Oppmålingsavdelingen om 

tilbakemelding på adressenavn for de ulike adresseparsellene. Samtidig ble kart for hver 

adresseparsell lagt ut på kommunens internettside. Frist for tilbakemelding ble satt til 30. 

oktober 2014.  

 

Oppmålingsavdelingen har behandlet innkomne forslag til veinavn. Forslagene er sendt til 

Stedsnavntjenesten for Østlandet og Agderfylkene. Stedsnavntjenesten sin rolle er i henhold 

til Lov om stadnavn å gi rettledning og råd om skrivemåten av navnene. Stedsnavntjenesten 

kan også gi råd om valg av adressenavn. 

 

Adresseparseller i området Flaskerudseter – Bjørntjernlia: 

 

I dette området har grunneierne og ulike velforeninger skiltet veiene med treskilt i 

forbindelse med utbyggingen av området. Det har ført til at en del navn allerede er godt 

innarbeidet. Oppmålingsavdelingen har prøvd å ta hensyn til det i sine forslag til navngiving. 

  

1. Dette er atkomstveien til området. Veien kalles i dag Flaskerudseterveien, og 

Oppmålingsavdelingen foreslo det samme som adressenavn. Thorvald Lie (14/1716-21) 

støtter forslaget. 

 

Stedsnavntjenesten (14/779-28) har ingen merknader til navn eller skrivemåte. De 

skriver følgende om betydningen av navnet, «… Førsteleddet Flaske- kommer trolig fra 

et bekkenavn, som enten har betydningen 'flaske' eller 'melkedunk med korte staver og bred 

bunn', brukt som sammenligningsnavn til formen på bekkeleiet.  

 

 

Rådmannen går inn for at veien får navnet Flaskerudseterveien. 

2. Veien er en sidevei til parsell 1, og går nordover før en kommer til Langtjern. Veien 

kalles i dag Langtjernhøgda, og Oppmålingsavdelingen foreslo dette adressenavnet. 

Thorvald Lie (14/1716-21) støtter forslaget.   

 

Stedsnavntjenesten (14/779-28) har ingen merknader til navn eller skrivemåte.  

 

Rådmannen går inn for at veien får navnet Langtjernhøgda. 
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3.  Veien går sørover før en kommer til Langtjern. Veien går inn til et hyttefelt planlagt med 

7 hyttetomter. Grunneier sier utviding av dette feltet kan komme på tale. 

Oppmålingsavdelingen vil derfor gi denne veien eget adressenavn og foreslo 

Langtjernlia. Det støttes av Thorvald Lie (14/1716-21). 

 

Stedsnavntjenesten (14/779-28) har ingen merknader til navn eller skrivemåte.  

 

Rådmannen går inn for at veien får navnet Langtjernlia. 

 

 

4. Det er en stor parkeringsplass ved Flaskerudseterveien, og derfra går det i dag en vei 

omlag 250 meter inn i feltet. Hyttefeltet kalles Karibrenna, etter Karibrenna som ligger i 

området, og er det adressenavnet Oppmålingsavdelingen har foreslått. Navneforslaget 

støttes av Thorvald Lie (14/1716-21). 

 

Stedsnavntjenesten (14/779-28) har ingen merknader til navn eller skrivemåte.  

 

Rådmannen går inn for at veien får navnet Karibrenna. 

 

 

5. Grunneier har levert tegning som viser at det planlegges en vei vestover fra dagens 

parkeringsplass. Det vil påvirke adresseringen. Grunneier Thorvald Lie (14/1716-21) 

foreslår Bjønnefaret som navn. Oppmålingsavdelingen støtter forslaget.  

 

Stedsnavntjenesten (14/779-28) sier at skrivemåten bjønn er tillatt etter reglene i 

stedsnavnloven, og forslaget dermed er greit, men de viser til inkonsekvensen ved at 

bjørn,som førsteledd, ønskes brukt ved Bjørntjernlia.  Oppmålingsavdelingen mener 

likevel at en innenfor kommunen kan akseptere å bruke både den dialektiske formen 

«bjønn» der dette er brukt tidligere og føles naturlig, og «bjørn» der det er naturlig å 

bruke. 

 

Rådmannen går inn for at veien får navnet Bjønnefaret. 

6. Veien går om Stasfolehaugen som ligger i området, og Oppmålingsavdelingen har derfor 

foreslått dette adressenavnet på veien. Navneforslaget støttes av Thorvald Lie (14/1716-

21). 

 

Stedsnavntjenesten (14/779-28) har ingen merknader til navn eller skrivemåte.  

 

Rådmannen går inn for at veien får navnet Stasfolehaugen. 

7. Veien tar av omlag 50 meter etter veien til Stasfolehaugen. Oppmålingsavdelingen 

foreslo Lortholoa som adressenavn med bakgrunn i at veien går inn til Lortholoa. Men for 

første del av veien hvor hyttene ligger brukes i dag Bjønnetråkket som navn. Skogsveien 

videre etter at en har passert hyttefeltet kalles derimot Lortholoaveien. Thorvald Lie 

(14/1716-21) foreslår derfor at Bjønnetråkket brukes som adressenavn. 

Oppmålingsavdelingen støtter forslaget. 
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Stedsnavntjenesten (14/779-28) har ingen merknader til navn eller skrivemåte, men viser 

til inkonsekvensen, som tidligere nevnt, ved at bjørn ønskes brukt annet sted i området. 

Oppmålingsavdelingen mener likevel at en innenfor kommunen kan akseptere å bruke 

både den dialektiske formen «bjønn» der dette er brukt tidligere og føles naturlig, og 

«bjørn» der det er naturlig å bruke. 

 

Rådmannen går inn for at veien får navnet Bjønnetråkket 

8. Etter omlag 330 meter videre på veien til Bjørntjernlia går denne veien sørøstover inntil 

Veslefjell.  

Liv Helene Bergsund v/Lars Jørgen Bergsund (14/1716-20), Thorvald Lie (14/1716-21), 

Veslefjell hytteforening v/ Gro Fossum Grønn (14/779-8) foreslår alle Veslefjellia som 

adressenavn. Argumentet er at hyttefeltet ligger inntil Veslefjell, og er det stedsnavnet 

som definerer området. Oppmålingsavdelingen hadde opprinnelig ikke foreslått noe navn 

siden en har Veslefjell både ved Ringerudseter og her, men støtter forslaget om at 

Veslefjell-navnet brukes for denne veien. Grunneier sier også at Veslefjellveien kan sees 

på som et sekundært forslag, men er ikke ønskelig.  

 

Stedsnavntjenesten (14/779-28) har ingen merknader til navn eller skrivemåte.  

 

Rådmannen går inn for at veien får navnet Veslefjellia. 

 

Bjørntjernlia hyttefelt 

De interne veiene i dette hyttefeltet vedtok hytteeierforeningen navn på i 2007, og deretter 

ble flotte treskilt satt opp. Disse navnene har derfor levd videre, og er innarbeidet blant 

hytteeierne og grunneier. I området er det få stedsnavn som det er naturlig å ta utgangspunkt i 

ved navnsettingen. Derfor ønsket Oppmålingsavdelingen opprinnelig å tildele adressenavn 

som hadde Bjørntjern som førsteledd, og deretter -lia, -bakken og-tråkket, for å knytte 

området navnemessig sammen. Men det kom tydelige tilbakemelding fra grunneier og 

velforening at de ønsket å bruke de opprinnelige navnene. Oppmålingsavdelingen har derfor 

vurdert navngivingen opp mot det som brukes i dag, og har kommet frem til følgende forslag 

til inndeling i adresseparseller og adressenavn.   

 

9. Oppmålingsavdelingen foreslår at Bjørtjernlia brukes som adressenavn på hovedveien til 

og i hyttefeltet. Asle Oppen (14/1716-17) og Bjørntjernlia hytteforening v/Pål Styrk 

Hansen (14/1716-19) foreslår den oppdelt i 2, henholdsvis med navnene Bjørnefaret (ikke 

aktuelt siden foreslått brukt ved Karibrenna) og Orreleiken. En slik oppsplitting er ikke 

naturlig og heller ikke i tråd med de prinsippene en finner i adresseveilederen, og som 

kommunen etterstreber å følge. Det foreslås derfor en sammenhengende adresseparsell 

med det navnet som i dag brukes på hyttefeltet, Bjørntjernlia. Charlotte Bork og Øyvind 

Janssen (14/779-1) foreslår også Orreleiken som navn. 

 

Stedsnavntjenesten (14/779-28) har ingen merknader til navn eller skrivemåte.  

 

Rådmannen går inn for at veien får navnet Bjørntjernlia. 
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10. Første stikkvei nordover i hyttefeltet, og kalles i dag Mårbakken. Asle Oppen (14/1716-

17) og Bjørntjernlia hytteforening v/Pål Styrk Hansen (14/1716-19) ønsker Mårbakken 

som navn. Oppmålingsavdelingen foreslo opprinnelig Bjørntjernbakken, men støtter det 

innkomne forslaget. 

 

Stedsnavntjenesten (14/779-28) har ingen merknader til navn eller skrivemåte.  

 

Rådmannen går inn for at veien får navnet Mårbakken 

 

11. Stikkvei vestover i hyttefeltet. I dag er den splittet i Elgtråkket og Harelabben, og både 

Asle Oppen (14/1716-17) og Bjørntjernlia hytteforening v/Pål Styrk Hansen (14/1716-19) 

foreslår at navning og inndeling i adresseparseller videreføres.  

Oppmålingsavdelingen viser til at en slik oppsplitting ikke er i tråd med 

adresseveilederens eller kommunens gitte prinsipp for inndeling i adresseparseller. 

Oppmålingsavdelingen går derfor inn for å gi ett navn på disse to stikkveiene og 

anbefaler Elgtråkket.  

 

Stedsnavntjenesten (14/779-28) har ingen merknader til navn eller skrivemåte.  

 

Rådmannen går inn for at veien får navnet Elgtråkket 

 

Juridiske forhold  

Hjemmel i Matrikkellova av 17.06.2005 § 21 og forskriftenes § 51 og Lov om stadnamn av 

18.05.1990.  

 

Informasjon og høringer 
Alle grunneierne langs veiene som skal tildeles navn får tilsendt brev der de får muligheten 

til å komme med forslag til veinavn. Det blir også sendt brev til historielag eller andre 

foreninger som anses å ha interesse for sakene.  

 

Stedsnavntjenesten, som tilrår skrivemåten på veinavnene, går gjennom navneforslagene og 

jamfører de med opplysningene som finnes i deres arkiv, i Norske Gaardsnavne og i Sentralt 

stedsnavnregister (SSR), som er Norges nasjonale register for skrivemåten av stedsnavn i 

offentlig bruk. De gir så en uttalelse til kommunen. Kommunen skal melde inn alle endelige 

navnevedtak til SSR, jf. stedsnavnloven § 12.  

 

Rådmannens vurdering 
Rådmannen anbefaler at oppmålingskontorets forslag vedtas. Vurderinger er gjort etter 

uttalelser fra grunneiere og stedsnavntjenesten.  

 

Vedlegg 
 Kartbilag påtegnet Flaskerudseterveien (1) 

 Kartbilag påtegnet Langtjrnhøgda (2) 

 Kartbilag påtegnet Langtjernlia(3) 

 Kartbilag påtegnet Karibrenna (4) 

 Kartbilag påtegnet Bjønnefaret (5) 
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 Kartbilag påtegnet Stasfolehaugen (6) 

 Kartbilag påtegnet Bjønnetråkket (7) 

 Kartbilag påtegnet Veslefjellia (8) 

 Kartbilag påtegnet Bjørntjernlia (9) 

 Kartbilag påtegnet Mårbakken (10) 

 Kartbilag påtegnet Elgtråkket (11) 

 

 

 Brev fra Ringerike kommune til grunneiere, lag og foreninger (14/1716-8)(*) 

 E-post fra Thorvald Lie (14/1716-21) (*) 

 Telefon fra Lars Jørgen Bergsund på vegne av Liv H. Bergsund v/ (14/1716-20) (*) 

 E-post fra Veslefjell hytteforening v/ Gro Fossum Grønn (14/779-8) (*) 

 E-post fra Asle Oppen (14/1716-17)  (*) 

 E-post fra Bjørntjernlia hytteforening v/Pål Styrk Hansen (14/1716-19) (*) 

 E-post fra Charlotte Bork og Øyvind Janssen (14/779-1) (*) 

 E-post fra Stedsnavntjenesten for Østlandet og Agderfylkene (14/779-28) (*) 

 

 

Vedlegg med stjerne er utsendt brev og mottatte uttalelser som er arkivert i Esak under 

oppgitt journalnummer. Kontakt servicetorget ved behov for papirutskrift. 

 

Vedtak etter Lov om stadnamn kan påklages av de som etter § 5 første ledd bokstav a til c har 

rett til å ta opp saker om skrivemåten på stedsnavn. De som dermed har rett til å klage er 

offentlige organ, lokale organisasjoner med særlig tilknytning til veinavnet. Det er kun 

skrivemåten som kan påklages. Klagen skal grunngis. 

 

Det er ikke klagerett på skrivemåten av primærnavn som ikke er vedtatt etter Lov om 

stadnamn. Primærnavn er førsteleddet i et adressenavn, for eksempel et gårds-/bruksnavn. 

 

 

 Ringerike kommune, 20.02.2015 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

Virksomhetsleder: Heidi Skagnæs 

 

Saksbehandler: Trond Olav Vassdal 
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Gnr. 280/1,3 - Vestre Ådal - Deling av eiendom  

 

Arkivsaksnr.: 14/595   Arkiv: GNR 280/1,3  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

123/14 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 01.12.2014 

17/15 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 09.03.2015 

 

Forslag til vedtak: 

 

Hovedkomiteen for miljø- og areal viser til søknad om fradeling av arealer til ny boligtomt,  

søknad om dispensasjon, tidligere saksframlegg, vedtak fattet i sak 123/14 datert 01.12.2014 

av Hovedkomiteen for miljø- og areal, og til uttalelse fra fylkesmannen datert 13.01. 2015. 

 

1. Etter en ny vurdering av tiltaket kan ikke hovedkomiteen se at det har kommet nye 

momenter inn i saken, og vedtak i sak 123/14 opprettholdes. 

2. Den omsøkte delingen er ikke i strid med de hensyn Jordloven skal ivareta. Det gis 

tillatelse til deling av omsøkt areal på ca. 1 500 m², jfr. Jordlovens § 12. Det forutsettes 

at eventuelle rettigheter som ligger til gnr. 280/1 fortsatt skal tilhøre hovedbølet, og 

følger ikke med i delingen. 

3. Etter en helhetsvurdering finner hovedkomiteen at hensynene bak deleforbudet i 

kommuneplanbestemmelsenes § 2.1 ikke blir vesentlig tilsidesatt. Videre anses 

fordelene ved å gi dispensasjon å være større enn ulempene, slik at det kan 

dispenseres. 

4. Med hjemmel i plan- og bygningsloven §19-2 godkjennes dispensasjon 

fradeleforbudet i kommuneplanbestemmelsen §2.1, og søknad om deling godkjennes i 

henhold til plan- og bygningsloven §20-1m og § 26-1 . 

5. Myndighet til viderebehandling av saken delegeres til rådmannen 

 

Se vedlagt orientering om klageadgang. 

 

Utskrift sendes: 

Ann Heidi Bentzen, Vestre Ådal 81, 3516 Hønefoss 

Inger Helene Oppen, Jongsstubben 9, 1337 Sandvika 

 

 

 

Sammendrag 
Det er søkt om fradeling av tomt på ca.1500 m² til bolig fra landbrukseiendom i Vestre Ådal og 

om dispensasjon fra deleforbud i kommuneplanbestemmelsen §2.1. 

Søknaden ble behandlet i Hovedkomiteen for  miljø og areal (HMA) 01.12.2014 og HMA var 

enstemmig positive. Søknaden ble ikke sendt til fylkesmannen for uttalelse før behandlingen i 

HMA da rådmannens innstilling i saksframlegget var negativ, men siden vedtaket ble positivt, ble 

saken 10.12.2014 oversendt fylkesmannen for uttalelse. 

I fylkesmannens uttalelse 13.01.2015 står det blant annet:  

Fylkesmannen anser at en ny bolig ikke vil få en god lokalisering ut fra hensynet til klima- og 

miljøvennlige transportformer. Videre må hensynet til barn og unges interesser ivaretas. 
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Plan- og bygningslovens vilkår for å kunne gi dispensasjon må legges til grunn, og 

kommunen må unngå vedtak som kan skape uheldig presedens. Ut fra dette fraråder vi 

kommunen å gi dispensasjon. 

 
Etter en helhetsvurdering kan ikke rådmannen se at det er kommet nye momenter inn i saken 

slik at vedtak fattet i sak 123/14 datert 01.012.2014 opprettholdes og søknad om fradeling og 

dispensasjon godkjennes. 
 

Viser til tidligere saksframlegg vedrørende følgende: Innledning / bakgrunn, beskrivelse av 

saken, forholdet til overordnede planer, juridiske forhold  

  

Tidligere behandlinger og vedtak 
Saken ble behandlet i HMA og vedtak fattet i sak 123/14 datert 01.12.2014. HMA gikk 

enstemmig innfor søknad om fradeling og søknad om dispensasjon. 

 

Behov for informasjon og høringer 
Det er ikke behov for ytterligere informasjon. 

 

Alternative løsninger 
  

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning viser til søknad om fradeling arealer til ny 

boligtomt, til søknad om dispensasjon, og til rådmannens saksfremlegg, vedtak fattet sak 

123/14 datert 01.12.2014 av Hovedkomiteen for miljø- og areal, og til uttalelse fra 

fylkesmannen datert 13.01. 2015. 

  

1. Etter en helhetsvurdering finner hovedkomiteen at hensynene bak deleforbudet i 

kommuneplanbestemmelsenes § 2.1 blir vesentlig tilsidesatt. Videre anses ikke fordelene ved 

å gi dispensasjon å være så mye større enn ulempene at dispensasjon bør innvilges.  

2. Søknaden om dispensasjon etter plan- og bygningslovens § 19-2 avslås med henvisning til 

kommuneplanbestemmelsenes § 2.1.  

3. Søknaden om fradeling av tomt fra landbrukseiendom med formål boligbebyggelse avslås 

med henvisning til kommuneplanbestemmelsenes § 2.1, i henhold til Plan- og bygningslovens 

§ 20-1 m og Jordlovens § 12.  

 

Se vedlagte orientering om klageadgang 

 

 

Rådmannens vurdering 
Hovedkomiteen for miljø og areal fattet vedtak i sak 124/14 datert 01.12.2014 hvor 

fradelingen og dispensasjonssøknaden ble enstemmig godkjent. Slik Rådmannen forstår det 

vil Fylkesmannen ikke påklage et eventuelt vedtak som opprettholder tidligere godkjenning 

om fradeling av ny boligtomt, men Fylkesmannen fraråder å gi dispensasjon.  

Fylkesmannen har vist til blant annet plan- og bygningsloven kapittel 19, til Statlige 

planretningslinjer for bolig, areal og transportplanlegging, til nasjonale klimamål og Statlige 

planretningslinje for klima- og energisparing. Parsellen som søkes fradelt ligger langs en vei 

med flere boligeiendommer. Det er ca. 150 meter ned til fylkesvei 172. I nærområdet rundt 

eiendommen og langs fylkesvei 172 er det mange boliger. Rådmannens vurdering er at en ny 
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boligtomt ikke vil endre dagens situasjon vedrørende transportbehov i området, da det 

allerede er andre boliger i området som har de samme behovene. 

 

Naturmangfoldloven er også nevnt, rådmannen har foretatt en utskjekk i Artsdatabankens 

artskart og i Ringerike kommunes egne i kart under Natur, artsdata. Det fremkommer at det 

ikke er registrert prioriterte arter, truede eller nært truede arter på Norsk Rødliste for Arter. 

Det er heller ikke registrert utvalgte naturtyper eller truede eller nært truede naturområder på 

Norsk rødliste for naturtyper. Det er heller ikke kommet frem opplysninger i saken som 

skulle tyde på at det kan befinne seg arter eller naturtyper i området for tiltaket som ikke er 

fanget opp av overnevnte registreringer. Dermed er det heller ikke påvist mulige negative 

effekter av tiltaket på mangfold. Kravet i §8 om at saken skal baseres på eksisterende og 

tilgjengelig kunnskap, er dermed oppfylt. I og med at mangfold ikke eller i liten grad berøres 

av tiltaket opprettelse av ny boligtomt/boligeiendom og det ikke kan påvises effekter av tiltak 

på verdifull natur, er det ikke nødvendig å foreta vurderinger etter de andre miljøprinsippene 

i naturmangfoldloven §§ 9-12. 

 

Fylkesmannen viser også til rikspolitiske retningslinjer for barn og unges interesser og nevner 

blant annet lekemuligheter og trygg skolevei. Rådmannen mener at det ligger til rette for 

lekemuligheter siden eiendommen ligger i natur og friluftsområde med blant annet kort vei til 

store skogsområder. Det er ikke gang og sykkelvei langs veien fra fylkesvei 172 til parsellen 

som søkes fradelt. Det er heller ikke gang og sykkel vei langs fylkesveien. Det er så store 

avstander til skoler at det i alle tilfeller er pålagt transport av elevene, men det er kort avstand 

fra ny boligeiendom til bussholdeplass ved fylkesveien. 

 

Rådmannen kan ikke se at det er kommet nye momenter i saken utover de som allerede er 

vurdert tidligere. Rådmannen mener at vedtak i sak 123/14 kan opprettholdes, og søknad om 

fradeling og dispensasjonssøknad kan godkjennes. 

 

Vedlegg 

1. Uttalelse fra Fylkesmannen. 

2. Saksprotokoll og utdrag fra møteprotokoll. 

3. Saksframlegg 

4. Oversiktskart 

5. Kart fra søknad 

 

 Ringerike kommune, 10.02.2015 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Heidi Skagnæs 

avdelingsleder byggesak: Arne Hellum 

saksbehandler: Hans Otto Larsson 
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Gnr. 290/10 - Skagnesseterveien 22 - Fradeling av tomt  

 

Arkivsaksnr.: 14/102   Arkiv: GNR 290/10  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

124/14 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 01.12.2014 

18/15 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 09.03.2015 

 

Forslag til vedtak: 

 

Hovedkomiteen for miljø- og areal viser til søknad om fradeling av arealer til ny boligtomt,  

søknad om dispensasjon, tidligere saksframlegg, vedtak fattet i sak 124/14 datert 01.12.2014 

av Hovedkomiteen for miljø- og areal, og til uttalelse fra fylkesmannen datert 14.01. 2015. 

 

1. Etter en ny vurdering av tiltaket kan ikke hovedkomiteen se at det har kommet nye 

momenter inn i saken, og vedtak i sak 124/14 opprettholdes. 

2. Hovedkomiteen vurderer det slik at den omsøkte delingen ikke er i strid med de 

hensyn Jordloven skal ivareta. Det gis tillatelse til deling av omsøkt areal på ca. 3 000 

m², jfr. Jordlovens § 12. Det forutsettes at eventuelle rettigheter som ligger til gnr. 

190/10 fortsatt skal tilhøre hovedbølet, og følger ikke med i delingen.  

3. Etter en helhetsvurdering finner hovedkomiteen at hensynene bak deleforbudet i 

kommuneplanbestemmelsenes § 2.1 ikke blir vesentlig tilsidesatt. Videre anses 

fordelene ved å gi dispensasjon å være større enn ulempene, slik at det kan 

dispenseres. 

4. Med hjemmel i plan- og bygningsloven §19-2 godkjennes dispensasjon 

fradeleforbudet i kommuneplanbestemmelsen §2.1, og søknad om deling godkjennes i 

henhold til plan- og bygningsloven §20-1m og § 26-1 . 

5. Myndighet til viderebehandling av saken delegeres til rådmannen. 

 

Se vedlagt orientering om klageadgang. 

 

 Utskrift sendes:  
Elsa og Agnar Tenold, Gråsteinveien 7, 3518 Hønefoss. 

Fylkesmannen i Buskerud. 

 

Sammendrag 
Det er søkt om fradeling av tomt på ca. 3 000 m² til bolig ved Vestre Bjonevann, Østre Ådal. 

Søknaden ble behandlet i Hovedkomiteen for  miljø og areal (HMA) 01.12.2014 og HMA var 

enstemmig positive. I forbindelse med behandling av saken foretok HMA en befaring på 

eiendommen. Søknaden ble ikke sendt til fylkesmannen for uttalelse før behandlingen i HMA da 

rådmannens innstilling i saksframlegget var negativ, men siden vedtaket ble positivt, ble saken 

10.12.2014 oversendt fylkesmannen for uttalelse. 

I fylkesmannens uttalelse 14.01.2015 står det blant annet:  

Fylkesmannen anser at en ny bolig ikke vil få en god lokalisering ut fra hensynet til klima- og 

miljøvennlige transportformer. Videre må hensynet til barn og unges interesser ivaretas. 

Plan- og bygningslovens vilkår for å kunne gi dispensasjon må legges til grunn, og 
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kommunen må unngå vedtak som kan skape uheldig presedens. Ut fra dette fraråder vi 

kommunen å gi dispensasjon. 

Vi ber om å bli orientert om videre vedtak i saken. 
  

Etter en helhetsvurdering kan ikke rådmannen se at det er kommet nye momenter inn i saken 

slik at vedtak fattet i sak 124/14 datert 01.012.2014 opprettholdes og fradelingen godkjennes. 

 

Viser til tidligere saksframlegg vedrørende følgende: Innledning / bakgrunn, beskrivelse av 

saken, forholdet til overordnede planer, juridiske forhold  

  

 

Tidligere behandlinger og vedtak: 
Saken ble behandlet i HMA og vedtak fattet i sak 124/14 datert 01.12.2014. HMA gikk 

enstemmig innfor søknad om fradeling og søknad om dispensasjon. HMA var på befaring på 

eiendommen ved behandling av saken. 

Fylkesmannen har uttalt seg i saken, og fraråder kommunen å gi dispensasjon.  

 

Behov for informasjon og høringer 
Det er ikke behov for ytterligere informasjon, men fylkesmannen ber om å bli orientert om 

videre vedtak i saken. 

 

Alternative løsninger 
Hovedkomiteen for miljø- og areal viser til søknad om fradeling av arealer til ny boligtomt,  

søknad om dispensasjon, tidligere saksframlegg, vedtak fattet sak 124/14 datert 01.12.2014 

av Hovedkomiteen for miljø- og areal, og til uttalelse fra fylkesmannen datert 14.01. 2015. 

  

1. Etter en helhetsvurdering finner hovedkomiteen at hensynene bak deleforbudet i 

kommuneplanbestemmelsenes § 2.1 blir vesentlig tilsidesatt. Videre anses ikke fordelene ved 

å gi dispensasjon å være så mye større enn ulempene at dispensasjon bør innvilges.  

2. Søknaden om dispensasjon etter plan- og bygningslovens § 19-2 avslås med henvisning til 

kommuneplanbestemmelsenes § 2.1.  

3. Den omsøkte delingen er i strid med de hensyn Jordloven skal ivareta. Det gis ikke 

tillatelse til fradeling av omsøkt areal på ca. 3 000 m², jfr. Jordlovens § 12.  

4. Søknaden om fradeling av tomt fra landbrukseiendom med formål boligbebyggelse avslås 

med henvisning til kommuneplanbestemmelsenes § 2.1, i henhold til Plan- og bygningslovens 

§ 20-1 m og Jordlovens § 12.  

 

Se vedlagt orientering om klageadgang. 

 

Rådmannens vurdering 
Hovedkomiteen for miljø og areal fattet vedtak i sak 124/14 datert 01.12.2014 hvor 

fradelingen og dispensasjonssøknaden ble enstemmig godkjent. Det ble i forbindelse med 

behandling av saken gjennomført en befaring av eiendommen hvor blant annet beliggenhet 

atkomstvei ble vurdert.  

 

Slik Rådmannen forstår det vil Fylkesmannen ikke påklage et eventuelt vedtak som 

opprettholder tidligere godkjenning om fradeling av ny boligtomt, men Fylkesmannen 

fraråder en fradeling og ber om å bli holdt orientert om videre vedtak i saken. 
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Fylkesmannen har vist til blant annet plan- og bygningsloven kapittel 19, til Statlige 

planretningslinjer for bolig, areal og transportplanlegging, til nasjonale klimamål og Statlige 

planretningslinje for klima- og energisparing. Dette er et område med spredt bebyggelse og 

det er ca.3 km til E 16. Langs E 16 ligger det flere områder med boliger som alle har et 

transportbehov til blant annet skoler som ligger i Hallingby eller Nes. Slik at en ny bolig vil 

ikke endre dagens situasjon i særlig grad og føre til ytterligere transportbehov da det allerede 

er andre boliger i området som har de samme behovene. 

 

Naturmangfoldloven er også nevnt, og den vurderes å være tilstrekkelig vurdert i 

saksframlegget til sak 124/14. 

 

Fylkesmannen viser også til rikspolitiske retningslinjer for barn og unges interesser og nevner 

blant annet lekemuligheter og trygg skolevei. Rådmannen mener at det ligger til rette for 

lekemuligheter siden eiendommen ligger i natur og friluftsområde med kort vei til vann og 

store skogsområder. Men det er ikke gang- og sykkelvei i området noe som sannsynligvis 

aldri vil komme da dette er en vei med begrenset trafikk og få boliger. Det er heller ikke gang 

– og sykkelvei langs E16. Det er så store avstander til skoler at det i alle tilfeller er pålagt 

transport av elevene og det er kort avstand fra ny boligeiendom til hovedveien fylkesvei 184 

der vel  bussen går. Veien fra bolig til fylkesvei er svært lite trafikkert. 

 

Rådmannen kan ikke se at det er kommet nye momenter i saken utover de som allerede er 

vurdert tidligere. Rådmannen mener at vedtak i sak 124/14 kan opprettholdes, og at søknad 

om fradeling og dispensasjonssøknad kan godkjennes. 

 

Vedlegg 
1. Uttalelse fra Fylkesmannen. 

2. Saksprotokoll. 

3. Saksframlegg 

4. Oversiktskart. 
 

 

 

 Ringerike kommune, 11.02.2015 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Heidi Skagnæs 

avdelingsleder byggesak: Arne Hellum 

saksbehandler: Hans Otto Larsson 
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Forenkling av utmarksforvaltningen - svar på høring  

 

Arkivsaksnr.: 14/4113   Arkiv: V02 &13  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

19/15 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 09.03.2015 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets rapport om forenkling av 

utmarksforvaltningen i Norge anses som ikke å ha stor relevans for en kommune som 

Ringerike. Kommunen har ikke store områder som forvaltes av sammensatte, overbyggende 

organer med sterk sektorlovgivning. Dagens regime er tilfredsstillende for forvaltning av 

utmarka.  

 

Ringerike kommune innehar kompetanse på forvaltning av vilt, fisk-, og friluftsforvaltning. 

Overføring av fylkeskommunens arbeidsoppgaver på dette feltet til kommunen er positivt. 

 

Skal kommunen tilføres nye oppgaver og være førstelinjetjeneste i all utmarksforvaltning må 

det følge med friske midler. Bemanningen må da økes med ett til to årsverk og noe 

kompetanseheving må påregnes. 

 

Generelt er kommunen positiv til at det legges opp til en forenkling av utmarksforvaltningen. 

 

 

Sammendrag 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har fått utarbeidet en rapport som beskriver 

tiltak for å forenkle utmarksforvaltningen i Norge. Hensikten er en forenkling for brukere av 

utmark, tildele kommunene større ansvar for utmarksforvaltningen, styrke lokaldemokratiet 

og styrke nasjonale føringer i utmarksforvaltningen. 

 

Kommunen er tiltenk rollen som førstelinje saksbehandler i alle saker innen 

utmarksforvaltningen, uavhengig hvilke forvaltningsorgan som skal ha saken. Dette vil 

medføre at kommunen må sitte på kompetanse og kapasitet utover det som finnes i dag.  

 

Det er foreslått et opplegg for kompetanseoverføring til kommunene og utvikling av it-

løsninger som skal effektivisere arbeide. Kommunen må tilføres mellom et og to årsverk for å 

kunne løse denne oppgaven på en tilfredsstillende må. Det er ikke lagt opp til noen 

økonomisk kompensasjon/friske midler til kommunen for å utføre dette arbeide. 

 

Ut fra Ringerike sitt ståsted vil en slik omlegging av utmarksforvaltningen ha liten betydning 

med utgangspunkt i at det innenfor kommunen ikke finnes områder som forvaltes av andre 

organer enn kommunen og fylkesmannen. 
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Innledning / bakgrunn 
  

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har med utgangspunkt i regjeringserklæringen 

fra Sundvollen, punkt 8 «Levende lokaldemokrati» fått utarbeidet en rapport om forslag til 

forenkling av utmarksforvaltningen i Norge. Rapporten er laget i lyset av at en 

kommunereform blir gjennomført.  

 

Mandatet til gruppen som utarbeidet rapporten var; 

 Brukeren skal oppleve vesentlig forenkling i forvaltningen og saksbehandlingen. 

 Kommunene skal tildeles større ansvar og myndighet innen utmarksforvaltningen. 

 

Faggruppen har to perspektiver på dette punkt: 

 Gruppen vil vurdere om det er andre utmarksoppgaver som ikke ligger til kommunene 

i dag som kan overføres til kommunene. 

 Øke kommunenes handlingsrom i utmarksforvaltningen gjennom styrket kompetanse, 

en mer samordnet statlig politikk og mindre statlig detaljregulering. 

 

Rapporten omfatter ikke lovverk rundt 100-metersbelte i strandsonen, Oslomarka, 

rovviltforvaltning og motorferdsel i utmark. 

 

Utgangspunktet er en oppfatning av at utmarka forvaltes etter for mange særlovvert og av så 

mange organer, administrative og politisk at utmarka ikke blir optimalt utnyttet.  

 
Beskrivelse av saken 
Mange kommuner i Norge har vesentlig av sine arealer bunnet opp i en eller annen for form 

vern. Det er mange særinteresser knyttet opp til utmark. Det gjelder alt fra villrein til 

reservater som skal ivareta habitater for sopp og insekter.  

 

For å ivareta dette mangfoldet er det gjennom tidene blitt innført nye sektorbaserte regelverk. 

Helhetsvurderingen blir ofte borte eller vanskelig å se når vedtak etter sektorlovverk skal 

fattes. 

 

Statens naturoppsyn (SNO) skal styrkes og overta oppgavene til fjelltjenesten. 

Forvaltningsmyndighetene skal få tydeligere ansvar og mer myndighet til å prioritere kan- 

oppgaver ovenfor SNO. Fylkesmannen skal ha ansvar for å koordinere bestillingene. 

 

Hensikten med arbeidet med denne rapporten er sette fokus på dette problemet og komme 

med forslag til endringer av dagens forvaltning, slik at dette skal oppfattes av brukerne til å 

bli enklere. 

 

Faggruppen legger følgende prinsipper til grunn for sine forslag til forenkling av 

utmarksforvaltningen: 

1. Saksbehandlings- og beslutningssystemet i utmark skal være oversiktlig, demokratisk 

og effektivt for brukerne. 
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2. Relaterte utmarksoppgaver bør i størst mulig grad samles i samme forvaltningsorgan. 

3. Kommunene bør tillegges flest mulig oppgaver under forutsetning av tilstrekkelig 

kapasitet og relevant kompetanse og distanse i forvaltningen. Roller og oppgaver må 

være avklart. 

4. Viktige ressurser som dekker flere kommuner, bør forvaltes helhetlig på regionalt 

nivå, i tråd med nasjonale og internasjonale forpliktelser. 

5. Kommunene må ha tilstrekkelig politisk og økonomisk handlingsrom. Sentrale 

statlige myndigheter må redusere sin detaljstyring av kommunene og samordne 

sektorpolitikken. 

6. Samiske interesser, samt miljø- og friluftsinteresser med svak lokal organisering, må 

inkluderes i beslutningsprosessene. 
 

Faggruppen legger følgende forutsetninger til grunn for overføring av oppgaver til 

kommunene: 

 Kommunenes kompetanse og kapasitet må være tilfredsstillende. Ekspertutvalget for 

god kommunestruktur og Riksrevisjonen påpeker at svært mange kommuner har små 

fagmiljøer og mangler kapasitet og relevant kompetanse. Andre undersøkelser om 

plankompetanse peker i samme retning. 

 Kommunene må sørge for at det er tilstrekkelig distanse mellom behandlende instans 

og brukerne. Ekspertutvalget trekker frem at inhabilitet kan være et problem, spesielt i 

små kommuner, og at dette kan bidra til å svekke rettssikkerheten. 

 Viktige og sårbare ressurser av nasjonal betydning må forvaltes på en tilfredsstillende 

måte. Det må være best mulig samsvar mellom naturressursen og administrasjonens 

geografiske område. 

 Minoritetshensyn og svakt organiserte interesser må ivaretas på en god måte. 

 Kommunene må ha tilstrekkelig handlingsrom til å utføre oppgavene med avklarte 

roller og oppgaver. 

 

Ut fra kriterier og forutsetninger som ligger i mandatet har arbeidsgruppen kommet med 

følgende forslag til oppgaver som bør overføres kommunene. 

 Forvaltning av verneområder: 

o Kommunene bør gis ansvar for forvaltning av verneområder som i sin helhet 

ligger innenfor kommunens grenser. Oppgaver som ligger til myndigheten må 

avklares. 

o Vernemyndigheten bør få vedta et delegasjonsreglement for alle unntaks- og 

dispensasjonsbestemmelser i verneforskriften. Et slikt reglement bør 

inneholde muligheten for delegasjon til kommunene. 

o Hensyn til naturbasert næringsutvikling bør i større grad integreres i 

forvaltningsplaner. 

 Kommunene bør være førstelinjetjeneste for alle brukerhenvendelser innen 

forvaltning av utmark, se avsnitt 6.2. 

 Fylkeskommunens oppgaver med bestandsforvaltning etter innlandsfiskeloven og 

jaktbare arter etter viltloven bør overføres til kommunene. 

Randsoner er områder som forvaltes etter plan- og bygningsloven gjennom 

kommunale eller regionale planer. For randsonene til nasjonalparker og 

landskapsvernområder kan kommunen fastsette bestemmelser for å hindre vesentlig 

forringelse av verneverdiene i verneområdet. I planlegging og byggesaksbehandling i 

slike områder må det foretas en mer grundig avveining mellom bruk og vern enn i 
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utmarka for øvrig. 

 

Kommunene er tiltenk en rolle som førstelinje i all utmarksforvaltning. Det vil si at 

uavhengig av hvem som er behandlingsmyndighet skal kommunen motta og videreformidle 

søknader. Det vil også bety at kommunene skal motta og besvare alle henvendelser 

vedrørende utmarksforvaltning, også det å formilde beslutninger som er fattet av andre 

organer. Kommunen er også tiltenkt oppgaven med å motta forvaltningsklager, videresende 

disse til rett instans og meddel utfallet av klagen. Videre er det foreslått at kommunen skal 

veilede om rettsregler, søknadsprosesser og arealstatus. Informasjon til veiledningen må 

kommunen innhente fra andre forvaltningsorganer for videreformidling. 

 

Faggruppen foreslår at vilt-, fisk- og friluftsoppgaver som i dag er tillagt fylkeskommunen 

legges til kommunen.  

 

Av rapporten går det fram at det forutsettes at kommunene har de nødvendige ressursene, det 

være seg kompetanse eller kapasitet. Det legges opp til at det utvikles et IT-basert verktøy 

som kommunen kan anvende. Det etableres opplegg for etterutdanning av kommunalt ansatte 

der denne kompetansen mangler. Det er ikke lagt opp til noen økonomisk 

kompensasjon/bidrag til kommunen for å utføre dette arbeide. Friske midler skal ikke tilføres 

kommunene sammen med disse oppgavene.  

  

Rådmannens vurdering 
Innen for Ringerike kommunes grenser har vi ikke stats- eller bygdeallmenninger, store 

nasjonalparker eller villrein å forvalte. Mye av forenklingen forvaltningen i denne 

sammenheng er knyttet opp mot lovverk og forvaltingsorganer knyttet til disse.  

Ringerike har en del areal båndlagt av naturreservater, spesielt i skog og våtmarksområder. 

Det er svært sannsynlig at det vil komme flere og store naturreservater etablert i nær framtid. 

De øvrige arealene av utmarka blir i dag godt ivaretatt av grunneier-/utmarkslag eller 

enkeltskogeiere. Forvaltningen har kommunen hånd om i dag gjennom bl.a vilt-, fisk-, 

landbrukslovgivningen og plan- og bygningsloven. 

 

Hensikten med en forenkling av utmarksforvaltningen skal gi en enklere hverdag for brukere 

av utmarka, styrke lokaldemokratiet men også å samordne nasjonal politikk i utmark. 

Effekten av denne forenklingen for Ringerike kommune ser ut til å være begrenset med 

utgangspunkt i den situasjon som er beskrevet. Få forvaltningsorganer har innvirkning på 

våre arealer, hverken interkommunale eller sammensatt av organer på fylkes- eller statlig 

nivå.  

 

I dag innehar administrasjonen langt på vei den kompetanse som behøves for å løse de 

oppgaver som i dag har innen vilt-, fiske og friluftsforvaltning. På plansiden ivaretas dette 

godt av plan-, areal- og byggesaksavdelingen. De oppgavene fylkeskommunen har innen vilt-

, fiske- og friluft vil kommunen kunne løse med dagens kunnskap. Kapasitetsmessige må det 

tilføres et halvt årsverk for å få tilstrekkelig kvalitet på arbeide. Det er vanskelig å se at 

dagens forvaltning av utmarka i Ringerike vil bli vesentlig endret ut fra hva rapporten legger 

opp til. Det går heller ikke fram av rapporten hvilke konsekvenser en slik reform vil få.  

 

En vesentlig endring blir det om kommunen skal bli førstelinje saksbehandler for alle 

utmarkssaker. Dette vil kreve en helt annen kunnskapsbase, arbeidsinnsats og en større 

arbeidsstokk. Som eksempel kan nevnes at kommune har flere statlig sikrede friområder, 
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ervervet av staten med forpliktelse om kommunal drift og vedlikehold. Det har vært brukt lite 

eller ingen resurser på disse områdene siden de ble opprett tidlig på 1980-tallet. Som 

førstelinje for forvaltning av utmarksområder hvor andre organer sitter med lovverket og 

forvalteransvaret må det innehas en bred og dyp kompetanse, slik at tilstrekkelig og riktig 

informasjon blir gitt brukerne. Saker må følges opp, både oppover i systemet og ovenfor 

brukerne. Dette vil kunne kreve et til et og et halvt årsverk for å løse denne oppgaven. Siden 

det ikke er forespeilt at det skal tilføres penger ved en slik endring av forvaltningspraksis er 

det vanskelig å se at dette vil være en god ordning for Ringerike kommune. Rådmannen er av 

den oppfatning at det burde følge med friske midler med overføring av nye oppgaver til 

kommunen. For Ringerike sin del er det vanskelig å se at en slik endring vil få noen stor 

gevinst for brukeren av utmarka i kommunen. Å bruke mellom ett og to årsverk av et allerede 

stramt budsjett virker i dagens situasjon heller ikke til å være vel anvendte penger. 

  

 

Vedlegg 
1. Rapport fra faggruppe; Forvaltning av utmarksforvaltningen 

 

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, 24.02.2015 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Heidi Skagnæs 

 

saksbehandler: Eiliv Kornkveen 
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Forvaltningsansvar for verneområder  

 

Arkivsaksnr.: 14/3733   Arkiv: K12  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

20/15 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 09.03.2015 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

1. Ringerike kommune viser til brev fra Miljødirektoratet 04.12.2014 om tilbud om  å 

overta forvaltningsansvaret for verneområder i kommunen. Tilbudet omfatter ikke 

områder som er omfattet eller vurdert etter Ramsar konvensjonen og heller ikke 

områder som deles med andre kommuner.  

2. Ringerike kommune takker nei til tilbudet om å overta forvaltningsansvaret for 

verneområdene innenfor kommunen. I og med at tilbudet ikke medfører overføring av 

midler, har ikke kommunen den nødvendige kapasiteten til å utføre oppgavene. 

 

 

Sammendrag 

Ringerike kommune har, på lik linje med alle andre kommuner i Norge, fått tilbud om å 

overta forvaltningsansvaret for verneområder i kommunen. Tilbudet omfatter ikke 

våtmarksområder som er omfattet eller vurdert etter Ramsar konvensjonen og heller ikke 

områder vi deler med andre kommuner.  

 

Myndighet til å forvalte disse områdene ligger i dag hos Fylkesmannen i Buskerud. Tilbudet 

om å overta forvaltningsansvaret innebærer ikke overføring av midler til arbeidet.  

 

Målet med å overføre forvaltningsansvaret er å forenkle saksbehandlingen i områdene og 

bedre kommunikasjon med grunneiere. 

 

Rådmannen anbefaler å takke nei til tilbudet om å overta forvaltningsansvar for disse 

områdene. 

 

Innledning / bakgrunn 

Ringerike har del i 18 naturreservater og 3 landskapsvernområder. 

Område Verneform Andre 

kommuner 

Type 

område 
Merratjern-
Søndagsbrenna  

Naturreservat  Skog 

Oppkuven - Smeddalen Naturreservat  Skog 

Kulpåsen Naturreservat  Skog  

Ultvedt  Landskapsvernområde  Kalkåslandskap 

Ultvedttjern Naturreservat  Kalkmyr og 
bekkedrag 

Gullerudtjern Naturreservat  Skog 
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Ramberget  Naturreservat  Skog 

Hestebrennajuvet Naturreservat  Skog 

Sandvann Naturreservat  Myr 

Vassfaret og Vidalen Landskapsvernområde Sør Aurdal, Flå, Nes Kulturlandskap og 
karakteristiske 
naturtyper 

Selsjøen  Naturreservat Søndre Land Skog 

Mørkgonga Naturreservat Hole  Skog, kløfter og 
skrenter 

Spålen-Katnosa Naturreservat Jevnaker, Lunner  Skog 

Lamyra Naturreservat 
(Ramsarområde) 

 Gjengrodd 
meander, kalkmyr 

Juveren Naturreservat 
(Ramsarområde) 

 Våtmarksområde 

Synneren Naturreservat 
(Ramsarområde) 

 Våtmarksområde 

Averøya Naturreservat 
(Ramsarområde) 

Hole Våtmarksområde 

Karlsrudtangen Naturreservat  Våtmarksområde 

Grønknuten Naturreservat Modum Skog 

Haverstingen Naturreservat Krødsherad, Flå Skog 

Hurumåsen/Burudåsen Naturreservat Hole Skog 
Områder merket med rødt er ikke omfattet av tilbudet om å overta forvaltningsmyndighet 

  

 
Beskrivelse av saken 
Om dagens forvaltning av verneområder: Verneområder har sin egen verneforskrift som blant 

annet regulerer muligheter for dispensasjon og slår fast formålet med vernet. 

Forvaltningsmyndighet for dette i dag er Fylkesmannen. Denne verneforskriften gjelder i 

tillegg til andre lovverk, slik plan- og bygningsloven, Forurensningsloven mm. Det vil si at 

det ved f eks et byggetiltak i et verneområdet må søkes etter plan- og bygningsloven til 

kommunen og for dispensasjon fra verneforskriften til Fylkesmannen.  

Ringerike kommune har, på lik linje med alle andre kommuner i Norge fått tilbud om å 

overta forvaltningsansvaret for verneområder i kommunen. Tilbudet omfatter ikke områder 

som er omfattet eller vurdert etter Ramsar konvensjonen og heller ikke områder vi deler med 

andre kommuner.  

I brevet fra Miljødirektoratet er det påpekt at kommuner som ønsker å overta 

forvaltningsansvaret for verneområder må nødvendig kapasitet og kompetanse og et robust 

fagmiljø med nødvendig fagkompetanse utvikles. I tillegg må det avsettes nødvendige 

ressurser til administrasjon og saksbehandling.  

 

Kommuner som takker nei til tilbudet vil kunne takke ja på et senere tidspunkt.  

 

Hvilke oppgaver innebærer forvaltningsansvar for verneområdene konkret: 

- Sørge for at merking, skilting og informasjon er ok (samarbeid med SNO) 

- Behandle eventuelle søknader om dispensasjon fra verneforskriften og 

naturmangfoldloven 
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- Vurdere om verneformålet er truet, vurdere om det er behov for skjøtsels- eller 

tilretteleggingstiltak 

- Søke direktoratet om midler til skjøtsel 

- Sørge for gjennomføring av skjøtsel(samarbeid med SNO).  

- Eventuelt sette i gang overvåking av tilstanden i reservatet. 

- Vurdere om det er behov for forvaltningsplaner, og i tilfelle utarbeide 

forvaltningsplan etter mal fra Miljødirektoratet (Miljødirektoratet kan bevilge midler). 

- Følge med på om det skjer brudd på verneforskriften og anmelde overtredelser 

(samarbeid med SNO). 

- Årlig rapportering til Miljødirektoratet og oppdatering av data om verneområdet i 

fagsystem/Naturbase (truethet, tiltak mm) 

- Rapportering til miljøvedtaksregisteret 

  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 
 

Saken må ses i sammenheng med Kommunal - og moderniseringsdepartementets rapport om 

forenklingen av utmarksforvaltningen, saksnummer14/4113. Det kan se ut til at tilbudet om å 

overta forvaltningsmyndighet for naturreservatene er blant annet en følge av denne rapporten. 

 

Også tidligere har Ringerike fått tilbud om å ta over forvaltningsansvaret for enkelte 

verneområder. Siden det heller ikke den gang var snakk om økonomisk godtgjørelse for disse 

oppgavene takket kommunen nei. 
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Økonomiske forhold 
Rådmannen anslår at en overtakelse av forvaltningsansvaret vil utløse behov for minimum 

0,5 årsverk. Dette vil ha en kostnadsramme på ca 400 000.-   

Dersom Ringerike skal kunne ta over forvaltningsansvaret for disse verneområdene må dette 

tilføres som nye 0,5 årsverk. 

 

Alternative løsninger 

Det er mulig å takke ja til tilbudet, dersom det kan sikres finansiering for å øke bemanning 

slik at oppgavene kan utføres på god måte. Et alternativt vedtak kan i så fall se slik ut: 

 

1. Hovedkomiteen ønsker at Ringerike kommune utreder om det kan finnes økonomisk 

handlingsrom til å takke ja til tilbudet om å overta forvaltningsmyndighet for 7 

naturreservater og 2 landskapsvernområder i kommunen. 

2. Dette forutsetter at det finnes finansiering til å opprette en ny stilling på ca. 0,5 

årsverk som er øremerket arbeid med forvaltning av verneområdene. 

3. Saken sendes videre til Formannskapet.  

4. Rådmannen kommer tilbake med ny sak når plan om finansiering er på plass 

 

Rådmannens vurdering 
Å takke ja til tilbudet om å overta forvaltningsansvar vil innebære et mer eller mindre nytt 

fagområde for kommuneforvaltningen. Områdene har meget spesifikke verneformål som 

krever stor kunnskap om økosystemer og verdier. I tillegg er tiltak i disse områdene gjerne 

beheftet med motstridende interesser og både grunneiere og ideelle organisasjoner er obs på 

det som skjer i områdene. Det betyr at rådmannen må ha god kompetanse på området 

miljøvern/økologi, i tillegg til kompetanse på et helt nytt lovverk.  Tilbudet omfatter pr dags 

dato 9 områder. Faren er at det vil være såpass få tilfeller av saksbehandling i disse områdene 

at det er vanskelig å opparbeide den nødvendige rutinen i behandlingen.  

Mye av jobben med forvaltning av områdene består av administrasjon og vurdering av behov 

for skjøtsel, skjøtselsplaner og utarbeidelse av forvaltningsmål. Rådmannen anser det som 

uhensiktsmessig å overta et forvaltningsansvar hvis vi ikke har muligheten til å følge opp 

ansvaret i nødvendig grad.  

Rådmannen kan se at en endring av forvaltningsmyndighet vil kunne føre til en forenkling av 

søknadsprosessen for innbyggerne, siden vedkommende ikke trenger å sende søknad til 

Fylkesmannen i tillegg til kommunen. Samtidig omfatter tilbudet såpass få områder, at 

forbedringen vil være marginal og for et svært lite antall saker i året. I tillegg vurderer 

rådmannen av det, med bakgrunn i ovennevnte argumenter vil være vanskelig å opprettholde 

god nok kvalitet på saksbehandlingen for å ta vare på områdenes verdier.  

 

Rådmannen vurderer at det i dag ikke er den nødvendige kapasiteten til å overta 

forvaltningsansvaret. Å takke ja til tilbudet vil derfor utløse et behov for minimum 0,5 ekstra 

årsverk.  

 

Miljødirektoratet opplyser i sitt brev at det vil være mulig å takke ja til tilbudet på et senere 

tidspunkt, selv om kommunen takker nei nå. 

Rådmannen anbefaler å takke nei til tilbudet på nåværende tidspunkt.  
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Vedlegg 

 
1. Tilbud om å overta forvaltningsansvar for verneområder - brev fra Miljødirektoratet 

4.12.2014 

 

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, 23.02.2015 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Arne Hellum 

 

saksbehandler: Astrid Ehrlinger 
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Kistefos-museet - oppstart av planarbeid  

 

Arkivsaksnr.: 15/337   Arkiv:   

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

21/15 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 09.03.2015 

/ Formannskapet  

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Kommunen anbefaler oppstart av 0605_406 detaljregulering for Kistefos-museet. 

2. Forslagsstiller kan selv varsle oppstart av planarbeidet, og vise til dette vedtaket.  

3. Det skal som en del av arbeidet med revisjon av kommuneplanens arealdel vurderes 

hvilket arealformål som er aktuelt for områdene i Ringerike kommune.  

 

 

Sammendrag 
Kistefos-Museet har behov for utvidelse av både infrastruktur og skulpturparkområder, og et 

ryddig og forutsigbart styringsverktøy for videreutvikling av Kistefos-området. 

Planavgrensningen berører arealer både i Jevnaker og Ringerike, og planarbeidet skjer derfor 

i samarbeid mellom kommunene. Forslagsstiller for planen er Kistefos Træsliberi AS og 

Kistefos-Museet. Planforslaget er ikke i tråd med gjeldende kommuneplan for Ringerike, og 

oppstartsaken legges derfor fram for hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning og 

formannskapet.  

 
Beskrivelse av saken 
 

Dagens situasjon 

Kistefos-Museet ligger ved Randselva, ca. 8 km oppstrøms fra koblingen mot Storelva ved 

fossen i Hønefoss sentrum. Området har adkomst fra E16 og Samsmoveien i nord, og fv. 241 

og Kistefossveien i sør. Kistefossveien er kommunal nesten ned til jernbanen.  

 

Arealene på Ringerikssida består i hovedsak av et beiteområde som også er registrert som et 

naturtypeområde. I tillegg er det registrert flere kulturminner i området. Her vil det fortsatt 

kunne gå beitedyr.  

 

Utviklingsbehov og mulige planformål 

Kistefos-museet har behov for en reguleringsplan som har formål og bestemmelser som gir 

en viss fleksibilitet når det gjelder etablering av installasjoner (skulpturer o.l.). Aktuelle 

arealformål må vurderes i planprosessen. Det er trolig aktuelt med kombinert formål, f.eks. 

annen privat tjenesteyting / fornøyelsespark. 

 

Forslagsstiller beskriver bakgrunnen for planarbeidet slik:  

Stiftelsen Kistefos-Museet har siden 1996 jobbet med å ivareta og videreutvikle de 

verneverdige industribygningene som står igjen etter A/S Kistefos Træsliberi ved 

Randselva. Gjennom årene har bygningsmassen blitt renovert, og huser nå en solid 
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industrihistorisk samling, kunsthall for samtidskunst og nødvendige fasiliteter for galleri- 

og museumsdrift. I områdene rundt byggene har Skandinavias største skulpturpark for 

samtidskunst vokst frem, med nye avdukinger hvert år. Museet er i stadig vekst, og har 

behov for utvidelser av både infrastruktur, og skulpturparkområder.  

 

Eiendommene som er knyttet til Kistefos-museet ligger ved fylkesgrensa, delvis i Jevnaker 

kommune og delvis i Ringerike kommune. Dette medfører at en ofte må forholde seg til 

både to kommuner, og to fylkeskommuner med tilhørende offentlige instanser når det skal 

gjennomføres tiltak som krever tillatelse etter plan- og bygningsloven.  

 

Stiftelsen Kistefos-Museet og A/S Kistefos Træsliberi vil utarbeide en detaljplan som gir 

hjemmel for å videreutvikle museumsområdet innenfor egnede rammer. Arealene rundt de 

gamle industribyggene er i dag avsatt til erverv. En foreslår å regulere disse områdene til 

kombinert formål Fornøyelsespark/Privat tjenesteyting-Museum. Nylig ervervede arealer 

langs elva tas med i området med dette formålet. To av verkene i skulpturparken er 

plassert i Randselva, og det kan bli aktuelt med flere kunstverk i eller inntil elva. Derfor 

bør også elva gis et formål som gir rom for tiltak. Det foreslås å regulere arealet til 

kombinert formål Friluftsområde i vassdrag/ Fornøyelsespark/Privat tjenesteyting-

Museum. En ønsker også å se på muligheten for å anlegge parkeringsplass og snuplass 

for buss øst for jernbanen, og har diskutert mulige løsninger med Statens vegvesen som 

jobber med reguleringsplan for ny E16. Foreslått planområde for detaljregulering av 

Kistefoss tar derfor med seg en del vegvesenets planområde, slik at en kan se nærmere på 

tilrettelegging for parkeringsplass inntil den planlagt omlagte Kistefossvegen. Aktuelle 

formål her vil være parkering og veg. På landbruksarealet mellom jernbanen og 

Randselva kan det bli aktuelt å plassere skulpturer og avstikkere fra tursti langs elva. 

Dette kan hjemles med reguleringsbestemmelser, og en foreslår å regulere jordet til 

landbruksformål.  

 

Oppstartsmøte 

Det ble avholdt et felles oppstartsmøte for planarbeidet 12.02.2015, hvor forslagsstiller med 

konsulent samt representanter for Jevnaker og Ringerike kommuner deltok. Det ble enighet 

om at det vil være hensiktsmessig med felles oppstartsvarsel til berørte parter og regionale 

myndigheter i begge kommuner/fylker, samt at COWI kan gjennomføre varslingen. Varsel 

om oppstart avventer politisk behandling i Ringerike kommune.  

 

Plantype og avgrensning  

Planen fremmes som en privat detaljregulering. Forslagsstiller for planen er Kistefos 

Træsliberi AS og Kistefos-Museet. Cowi AS bistår forslagsstiller i planarbeidet. 

Detaljeringsgrad av planen skal vurderes i det videre arbeidet.  

 

Planavgrensningen berører arealer både i Jevnaker og Ringerike, og planarbeidet skjer derfor 

i samarbeid mellom kommunene. Formelt behandler den enkelte kommune kun arealer 

innenfor egen kommune, men av planhensyn er det hensiktsmessig å se området som en 

helhet. Plankartet vil deles i to ut fra kommunegrensa, og det vil være et plannummer for 

hver del (nasjonal arealplan ID).  

 

Planavgrensninga kan bli innsnevra seinere i planprosessen, med bakgrunn i innspill som 

kommer. Foreslått avgrensning er bevisst romslig for å holde muligheter åpne, samt for å 

unngå å varsle ny oppstart av planarbeidet.   
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Eiendomsforhold 

I Ringerike berører planavgrensningen følgende eiendommer: gnr/ bnr 120/1, 120/5, 120/7, 

120/13 og 4000/8.  

 

Grunneiere her er i hovedsak Karl Ivar Blyberg. Kistefos Træsliberi AS eier gnr/bnr 120/13 

som de kjøpte av Blyberg i 2014, se overskrifta "Tidligere behandlinger og vedtak" for mer 

informasjon. Viul Kraft AS er hjemmelshaver for Randselva. I tillegg ligger det en enebolig 

innenfor planavgrensningen.  

 

Konsekvensutredning 

Forskrift om konsekvensutredninger § 2 bokstav d, fastslår at reguleringsplaner på mer enn 

15 dekar som omfatter nye områder til utbyggingsformål, skal behandles etter forskriften.  

Planområdet er på mer enn 15 daa. Områdene som i dag er avsatt til LNF er imidlertid ikke 

planlagt regulert til utbyggingsformål i tradisjonell forstand. Hensikten er å tilrettelegge for 

utvidelse av skulpturpark. Forslagsstiller vurderer foreløpig at planen ikke faller inn under 

tiltak som må konsekvensutredes etter forskrift om konsekvensutredninger. Det er derfor ikke 

nødvendig å utarbeide planprogram.  

 

Planens virkninger skal likevel vurderes i planbeskrivelsen, og det skal utarbeides en ROS-

analyse. Aktuelle utredningstemaer:  

- Barn og unge 

- Bebyggelse; kvalitet på arkitektur og materialbruk.  

- Kulturminner 

- Landbruk 

- Landskapsvirkninger  

- Naturmangfold; herunder vurdere tiltaket etter naturmangfoldloven §§ 8-12.  

- Samferdselsanlegg: trafikk, adkomst, gang- og sykkelforbindelser, parkering og 

kollektivtilbud.  

- Teknisk infrastruktur; ledningsnett, vann- og avløp.  

- Universell utforming 

 

Planer under arbeid i området – E16 Eggemoen-Olum 

Statens vegvesen har i februar 2015 oversendt Detaljregulering for E16 Eggemoen-Olum til 

sluttbehandling i kommunene Jevnaker og Ringerike. Planen vil trolig sluttbehandla i 

kommunene i løpet av mars. Dette planarbeidet påvirker også planen for Kistefos-museet.  

 

Kistefossveien skal oppgraderes og delvis legges om i forbindelse med bygging av ny E16, 

da veien skal nyttes som anleggsvei. Ny E16 skal krysse Randselva og jernbanen i en bru 

som strekker seg fra Eggemoplatået til Aslaksrud (sørvest for Kistefos). Brua vil bli synlig 

fra deler av museumsområdet.  

 

I planavgrensninga for Kistefos-museet er det foreslått å ta med deler av arealet som inngår i 

E16-planen. Kistefos-museet ønsker å se på mulighetene for å etablere parkering og snuplass 

for buss i dette området, som ligger øst for jernbanen. Det har vært og vil være dialog med 

Statens vegvesen om dette.  

 

 

Forholdet til overordnede planer 
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Gjeldende kommuneplan 

I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.07 er området avsatt til landbruks-, natur- og 

friluftsformål. I kommuneplanbestemmelsene § 5 er det byggeforbud i 100-metersbeltet langs 

vann og vassdrag, med mindre annet er bestemt i vedtatt reguleringsplan. Området er i dag 

uregulert.  

 

Revidering av kommuneplanens arealdel 

Dersom det vedtas å anbefale oppstart av planarbeidet vil det også betraktes som et innspill 

til kommuneplanens arealdel, som er under revisjon. Planarbeidet vil kunne gå parallelt med 

kommuneplanrevisjonen. Kommuneplanbestemmelser om byggeforbud langs vann og 

vassdrag må ses i sammenheng med planarbeidet for Kistefos-museet, hvor tiltak i og langs 

elv blir en sentral problemstilling.  

 

 

Juridiske forhold  
 

Oppstart av planarbeid 

Når et planarbeid starter opp skal berørte offentlige organer og andre interesserte varsles. Det 

er krav om oppstartsmøte med kommunen når forslagsstiller er en annen enn 

planmyndigheten selv. Kommunen kan gi råd om hvordan planen bør utarbeides, og kan bistå 

i planarbeidet. Dette iht. plan- og bygningsloven § 12-8.  

 

Ved en politisk behandling av oppstartsaken gir kommunen en anbefaling om å starte opp 

planarbeidet. Dette er ikke et enkeltvedtak, og kan ikke påklages. Forslagsstiller kan selv 

velge å varsle oppstart av et planarbeid, selv om kommunen ikke anbefaler dette. Ved politisk 

behandling av oppstartsaken er det kommunen som varsler oppstart.  

 

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. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 
30.01.2014 godkjente Ringerike kommune fradeling av om lag 5 daa fra gnr/bnr 120/1 for 

bygging av gangbro med tilhørende gangsti/kulturpark i museets nærområde. 

Bygningsmyndigheten vurderte dispensasjonen slik:  

Etter en helhetsvurdering finner bygningsmyndigheten å kunne gi dispensasjon da 

omsøkte fradeling ikke forventes å føre til drifts- eller miljømessige ulemper for 

landbruket i området. Vi kan heller ikke se at tiltaket er til vesentlig ulempe for 

landskap-, natur eller friluftsverdier i området, eller at tiltaket nevneverdig vil øke 

den samlede belastningen i området.  

 

Se vedlagt delegasjonssak. 
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Økonomiske forhold 
Forslagstiller skal bekoste de aktuelle utredningene og undersøkelsene. Planen utløser trolig 

ingen økonomiske belastninger for Ringerike kommune. Planen fremmes som en privat 

detaljregulering. Dette innebærer at forslagsstiller blir fakturert for et saksbehandlingsgebyr. 

 

 

Rådmannens vurdering 
 

Planavgrensning 

Foreslått planavgrensning virker å være hensiktsmessig for å se helheten i området, samt 

holde mulighetene åpne videre i planarbeidet.  

 

Konsekvensutredning 

Rådmannen støtter forslagsstillers vurdering i at tiltaket ikke faller inn under tiltak som må 

konsekvensutredes etter forskriften. Den delen av planområdet som er i Ringerike kommune 

vil bli behandla som et innspill til kommuneplanen, parallelt med reguleringsplanarbeidet.  

 

Samla vurdering 

Næringsutvikling er et satsingsområde i kommunens planarbeid, og utvikling av 

besøksnæringer som Kistefos-museet bidrar til et godt omdømme for Ringeriksregionen. Med 

bakgrunn i dette ser rådmannen svært positivt på en videreutvikling av Kistefos-museet.  

 

Vedlegg 
1. Oversiktskart som viser forslag til planavgrensning 

2. *Delegasjonssak nr. 32/14 – godkjenning av deling av eiendom gnr/bnr 120/1 

 
 

Vedlegg med stjerne er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De foreligger på 

Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for papirutskrift. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 17.02.2015 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Enhetsleder miljø- og arealforvaltning: Heidi Skagnæs  

Leder areal – og byplankontoret: Grethe Tollefsen 

Saksbehandler: Guro Skinnes 
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344 Områderegulering for Kilemoen sanduttak - 1. gangsbehandling  

 

Arkivsaksnr.: 14/1015   Arkiv: PLN 344  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

22/15 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 09.03.2015 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Forslag til områderegulering for Kilemoen sanduttak sendes på høring og legges ut til 

offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10. 

 

2. Rådmannen skal før 2. gangsbehandling kvalitetssikre planen når det gjelder innhold og 

framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 

 

3. Ved vedtak av områdereguleringen tas det sikte på å oppheve de deler av reguleringsplan 

nr. 171 Nedre Kilemoen vedtatt 29.08.2002, som overlappes av ny plan.   

 

 

Sammendrag 
Områderegulering for Kilemoen sanduttak legges nå fram for 1. gangsbehandling. 

Planforslaget består av plankart, bestemmelser og planbeskrivelse med konsekvensutredning. 

Planforslaget er i tråd med overordna planer. Planområdet er på 953 daa og omfatter 

eksisterende virksomhet og framtidig uttaksområde. Levetiden for uttaket er anslått til 150 år. 

Virksomhetens art tilsier at det er svært viktig å ha et langsiktig perspektiv på uttaket. 

Planforslaget innebærer å ta ut den gjenværende delen av ressursen, men å la skråning mot 

øst forbli urørt. Dette vil skjerme for innsyn til bruddet fra øst, samt dempe miljøulemper som 

støvflukt og støy.  

 

Beskrivelse av saken 
Dagens situasjon 

Kilemoen ligger ca. 6 km nordøst for Hønefoss, på vestsiden av Begna. Store deler av 

planområdet består i dag av uttak og virksomheter tilknytta driften. Resten av området 

karakteriseres av en flat furumo. I vest avgrenses planområdet av fv. 172, i øst av skråning 

som skal forbli urørt, og i nord mot skogsområder. Områdene i sør og sørøst er prega av 

industri.  

 

Svelviksand AS har tatt ut sand på Kilemoen siden 1967, og det er i dag 13 ansatte tilknytta 

sandtaket på Kilemoen. Sand- og grusforekomsten har en god bergarts- og 

mineralsammensetning, og er spesielt godt egna til betongformål og som mørteltilslag. 

Kilemoen er en av Østlandets største sandforekomster, og er kategorisert som nasjonalt viktig 

i NGUs grus- og pukk database.  

 

Planforslaget 

Forslag til områderegulering for Kilemoen midtre er mottatt fra Asplan viak AS på vegne av 

Svelviksand. Planforslaget som foreligger til behandling består av  

- Plankart i målestokk 1:1000, merka "1. gangs behandling".  
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- Forslag til reguleringsbestemmelser, merka "1. gangs behandling". 

- Planbeskrivelse med konsekvensutredning etter forskrift om konsekvensutredninger, 

datert 15.01.2015.  

 

Hensikten med planarbeidet er:  

1. Å sikre sand- og steinressurser samt gi rammer for drift av uttaket.  

2. Ivareta miljø- og samfunnsinteresser.  

3. Sikre gjennomføring av tiltak for å dempe konsekvenser av uttaket.  

 

Planområdet er 953 daa. Uttaksområdet tilsvarer et volum på ca. 28 mill. m
3
 (ca 50 mill 

tonn). Nedre uttaksnivå i reguleringsplanen er kote 145. Med et årlig uttak på 330 000 tonn 

gir dette en levetid på ca. 150 år. Levetiden er anslått ut fra et stipulert årlig uttak, og vil 

derfor være usikker. Svelviksand forventer ikke vesentlig økt uttakshastighet, og antyder 

knapt 10 % mer enn uttaket for 2012.  

 

Plantype, avgrensning og eiendomsforhold 

Planen fremmes som en områderegulering jf. plan- og bygningsloven § 12-2. Planen grenser 

mot flere gjeldende reguleringsplaner, samt en plan som er under utarbeidelse. Det skal være 

sømløse grenser mot disse. Grunneiere i planområdet er Stange Eiendom AS og Ole Erik 

Kihle.  

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Størsteparten av området er i dag uregulert. Områdereguleringa berører deler av gjeldende 

reguleringsplan nr. 171 "Nedre Kilemoen", vedtatt 29.11.1984 (vedlegg 6). Det aktuelle 

området er her regulert til industri og grusuttak. Den delen av reguleringsplan 171 som blir 

overlappa vil oppheves ved vedtak av områdereguleringa (jf. vedtak ved oppstart). I tillegg 

grenser planområdet til følgende reguleringsplaner:  

Plan nr og navn Vedtatt Reguleringsformål 

308 Vestsiden pukkverk 15.12.2005 Steinbrudd/masseuttak, parkbelte, 

sivilforsvarsanlegg, landbruk og 

trafikkområder. 

275 Nedre Kilemoen 3 29.08.2002 Industri/lager og trafikkområder.  

226 Nedre Kilemoen, nord 22.11.2004 Grustak, industri, trafikkområder og 

parkbelte.  

354 Ringerike vannverk Under utarbeidelse  

 

Ringerike vannverk 

Nord for planområdet ligger Ringerike vannverk, som er et kommunalt grunnvannsanlegg 

som forsyner ca. 25 000 personer i Hønefoss-området. Reguleringsplan for Ringerike 

vannverk er under utarbeidelse. Det har vært tett dialog med Teknisk forvaltning Utbygging i 

Ringerike kommune, som ansvarlig for Ringerike vannverk. Grunnvann er et eget tema i 

konsekvensutredningen.  

 

Gjennomføring og istandsetting 

Iht. planprogrammet skal ikke reguleringsplanen ta stilling til hva området skal brukes til 

etter at masseuttaket er avsluttet. Bakgrunnen for dette er den lange tidshorisonten (ca. 150 

år). Grunneier og tiltakshaver ønsker at etterbruken blir industriformål.  
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Uttak vil gjennomføres ved at ressursen tas ut i to nivåer. Høyden på hvert nivå er 30 m. 

Laveste uttaksnivå er på kote 145. Deler av uttaksområdet kan settes i stand under driftsfasen. 

Det er forutsatt at området skal ryddes og at skråningene skal revegeteres med stedegen 

vegetasjon. 

 

Konsekvensutredning 

Tabellen nedenfor viser sentrale temaer i konsekvensutredningen.   

 

Tema Beskrivelse av verdi, omfang og konsekvens 

Landskaps-

bilde 

Samlet vurderes området å ha middels til liten landskapsverdi. Tiltaket 

berører deler av moreneryggen som et viktig landskapselement, men østre 

side av den karakteristiske moreneryggen i øst bevares. Denne ryggen er 

viktig å bevare for å etterlate spor av det kvartærgeologiske landskapet. 

Ryggen fungerer også som en visuell skjermingssone sett fra øst, slik at 

tiltaket ikke blir synlig sett fra bebyggelsen på Hen og Nedre Hen.  

Tiltakets eksponeringsgrad varierer avhengig av avstand og hvor man 

befinner seg i forhold til planområdet. Fra nord er uttaket mindre synlig 

enn fra sør/øst hvor terrenget er høyere.  Eksponeringen mot 

boligområdene i Åsbygda og Haugsbygd vil øke noe fordi de ligger høyere 

i terrenget. Uttaket vil ikke eksponere seg mot E16, fv. 172 eller 

boligområdene på Hen på grunn av skjermende vegetasjon og fordi 

områdene ligger på nivå med, eller lavere enn, selve uttaksområdet. 

Tiltaket vil innebære et ytterligere inngrep i Kilemoen med en senkning av 

terrenget. Etter avbøtende tiltak slik som naturlig revegetering av 

skråningene, vil uttaksområdet bli mindre eksponert mot omgivelsene og 

på sikt gli inn som en naturlig del av den skogkledde åssiden sett fra 

avstand. Oppsummert vil tiltaket få middels negativt omfang for 

landskapsbildet som gir middels til liten negativ konsekvens. 

Nærmiljø og 

friluftsliv 

Planområdet vurderes til å ha middels til stor verdi. Dette begrunnes med 

at deler av planområdet brukes svært ofte/av svært mange og at området er 

særlig godt egnet til friluftsliv, spesielt orienteringsidrett. En del av 

planområdet er imidlertid ikke egnet til friluftslivsaktiviteter (eksisterende 

masseuttak), og dette trekker verdien noe ned. Influensområdet brukes hele 

året til turgåing, trening, orientering, plukking av bær eller sopp og til 

skiturer. Influensområdet vurderes samlet til å ha middels til stor verdi. 

 

Støyberegninger viser at all bebyggelse og mesteparten av influensområdet 

blir liggende utenfor støysonene fra aktivitet tilknyttet sandtaket, og 

støybidraget vil ikke påvirke bruken av området i betydelig grad.  

 

Oppsummert vil tiltaket få stort negativt omfang for friluftsliv i selve 

planområdet da et viktig område for friluftsliv på sikt går tapt. I 

influensområdet vil tiltaket få middels til stort negativt omfang for 

friluftsliv fordi tilgjengelig areal for friluftsliv på Kilemoen gradvis 

reduseres i størrelse, og på sikt vil påvirke bruken av området. Kilemoen 

vil ikke lenger bli like attraktiv for orienteringsidretten. Det finnes arealer 

for friluftsliv i Oppenåsen/Heggen og Rognerud, men her er terrenget 

mindre lettgått og har lavere bruksfrekvens. Konsekvensgraden er vurdert 

som stor negativ i planområdet og middels til stor negativ i 



  Sak 22/15 

 

 Side 43   

 

influensområdet. 

Naturmiljø Konsekvensgraden er vurdert som middels til stor negativ, da en stor andel 

av en C-lokalitet med verdifull sandfuruskog ødelegges av tiltaket. 

Kulturminner  Arkeologisk registrering iht. kulturminnelovens § 9 er gjennomført.  Det 

ble funnet tre automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet 

(kullgroper). Det vil bli søkt om frigivelse av disse.   

Forurensning 

(støy, støv) 

Det registreres generelt lav konsentrasjon av mineralsk støvnedfall ved 

begge målestasjonene for de måleperiodene som er gjennomført. Basert på 

de utførte støvmålingene forventes det at støvnedfallsproblematikken ikke 

blir betydelig forverret for fremtidig situasjon sammenlignet med dagens 

situasjon.  

 

Eksisterende støyømfintlig bebyggelse blir liggende utenfor de beregnede 

støysonene for LDEN fra Kilemoen sandtak med over 5 dB margin for 

situasjonene som er beregnet. Støysonenes utbredelse fra aktiviteten 

tilknyttet sandtaket er størst mot sør og sørøst der det er åpent og lite 

skjerming fra terreng. Bruddkanten bidrar effektivt til å begrense avgitt 

støy til omgivelsene. Forskjellen mellom dagens situasjon og fremtidig 

sitasjon blir hovedsakelig at de mobile støykildene driftes lenger inn i 

bruddet mot nord, nordvest og nordøst, samt får en lengre transportvei. 

Nærmeste nabo sør for produksjonsområdet vil ha en tilnærmet tilsvarende 

støybelastning for en fremtidig driftssituasjon som for dagens situasjon 

forutsatt at de dominerende stasjonære støykildenes plassering innenfor 

produksjonsområdet beholdes.  

Grunnvann Planlagt masseuttak innenfor planområdet kan gjennomføres uten å påvirke 

grunnvannsuttaket og den delen av grunnvannsmagasinet som per i dag 

forsyner Ringerike vannverk Kilemoen. Planlagt masseuttak vil ikke 

direkte påvirke grunnvannsmagasinet som ligger innenfor planområdet. 

Indirekte påvirkning omfatter redusert naturlig beskyttelse og noe større og 

raskere grunnvannsfluktuasjoner ved fjerning av det meste av umettet sone. 

Gjenværende beskyttelse er akseptabel og tiltaket bør kunne aksepteres. 

Også endringene i grunnvannsfluktuasjoner bør kunne aksepteres. Denne 

vurderingen er basert på at nedre del av umettet sone og øvre del av 

grunnvannsmagasinet består av sand/finsand med gode 

beskyttelsesegenskaper og begrenset mulighet for uttak av store mengder 

grunnvann. 

 

Planlagt masseuttak innenfor planområdet kan gjennomføres uten at 

muligheten framtidig uttak av grunnvann innenfor området begrenses 

forutsatt at grunnvannet gis tilstrekkelig beskyttelse i driftsfasen (må 

avklares i egen ROS-analyse).  

Transport og 

trafikk 

Krysset Fv.172-Follummoveien har i dag en biltrafikk på 960 biler ÅDT 

300 biler ÅDT, som gir lav belastning i dag.  Generell trafikkvekst på 28 % 

frem til 2033 gir en beregnet trafikk på 1.230 biler ÅDT og 380 biler ÅDT 

på de to vegene.  Trafikkavviklingen er fortsatt god, og krysset kan ta 

betydelig trafikkvekst. Krysset Rv172-E16 har i dag en biltrafikk på 8.900 

biler ÅDT og 370 biler ÅDT, som gir lav belastning i dag.  Generell 

trafikkvekst på 28 % frem til 2033 gir en beregnet trafikk på 11.400 biler 

ÅDT og 470 biler ÅDT på de to vegene.  Beregnet kapasitetsutnyttelse på 
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tilfartene i krysset er fortsatt lav, men forsinkelsen for biler fra Fv.172 øker 

fra 24 sek pr bil til 44 sekunder pr bil.  Med redusert fartsgrense i 

kryssområdet fra dagens 80 km/t til 60 km/t kan forsinkelsen for trafikk fra 

Fv172 reduseres til ca 20 sekunder pr bil. 

Samfunns-

messige 

konsekvenser 

Det er 13 ansatte knyttet til sandtaket på Kilemoen. Selskapet forventer 

ikke vesentlig økt uttakshastighet fra det utvidede uttaksområdet, og antall 

sysselsatte vil neppe øke. Selskapet har en sunn økonomi med overskudd 

på driften og høy egenkapitalandel. Virksomheten gir ikke noe stort bidrag 

til sysselsettingen, men inngår i underskogen av små og mellomstore 

bedrifter som samlet sett gir et stort bidrag til verdiskapningen og 

skatteinntektene i regionen. Det er flere virksomheter i umiddelbar nærhet 

av sandtaket som er direkte avtakere av sandtakets produkter og som drar 

fordel av beliggenheten nær sandforekomsten. Uten fremtidig drift i 

sandtaket kan disse virksomhetene bli tvunget til å flytte til annen 

beliggenhet i nærheten av et annet sandtak.  

 

 

Forholdet til overordnede planer 
Planforslaget er i tråd med overordna planer. I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.07 er 

området hovedsakelig avsatt til masseuttak nåværende og masseuttak framtidig. En mindre 

del av planområdet er avsatt til industri, og det er her tørrmørtelfabrikken ligger. Se figur i 

konsekvensutredningen på side 19 (vedlegg 4).   

 

Juridiske forhold  
Mineralloven 

Mineralloven trådte i kraft 01.01.2010, og stiller krav om driftskonsesjon ved samla uttak på 

mer enn 10 000 m
3
 masse. Det har vært en overgangsordning for igangværende drift (pr. 

01.01.2010), hvor fristen for å søke om driftskonsesjon var 01.01.2015. Direktoratet for 

mineralforvaltning er konsesjonsmyndighet.  

 

Tiltakshaver har søkt om driftskonsesjon. Kommunen er uttalepart til konsesjonssøknaden, 

og vil uttale seg om forholdet til plan- og bygningsloven. Kilemoen sanduttak er avklart 

gjeldende kommuneplan, og reguleringsplan er under utarbeidelse. Med bakgrunn i dette 

anbefaler rådmannen at det gis en positiv uttalelse når det blir aktuelt.  

 

Naturmangfoldloven 

De miljørettslige prinsippene §§ 8 – 12 i naturmangfoldloven, av 19.06.09, skal legges til 

grunn ved alle enkeltvedtak, herunder vedtak av områdereguleringer. Det skal i saken fremgå 

hva slags kunnskap om naturmangfold beslutningen bunner i.  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 
Bygging av mørtelfabrikk:  

 26.03.2010 fikk Svelviksand rammetillatelse for bygging av mørtelfabrikk innenfor 

planområdet. Dette er en midlertidig dispensasjon som gjelder fram til 

områdereguleringen er vedtatt (delegasjonssak 114/10).  

 Nødvendige igangsettingstillatelser for mørtelfabrikken ble gitt i løpet av 2010 og 

2011. Fabrikken er oppført og har vært i drift fra månedsskiftet mars/april 2011.  
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Reguleringsplan:  

 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning (HMA) vedtok 21.03.11 sak 44/11 

oppstart av planarbeidet, samt å legge forlag til planprogram ut til offentlig ettersyn.  

 Planprogrammet var på høring og offentlig ettersyn våren 2011. Det kom inn 

merknader fra 15 ulike parter. Hovedtrekkene i uttalelsene er referert og kommentert i 

konsekvensutredningens kapittel 5.1 (vedlegg 4).  

 Planprogrammet ble fastsatt av hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning i møte 

31.10.11, sak 114/11 (vedlegg 5).  

 

Framdriften i planarbeidet er forsinka i forhold til framdriftsplanen som er vist i 

planprogrammet kapittel 7.11. Her er det anslått sluttbehandling av planen i 1. kvartal 2013. 

Det er ikke uvanlig at planprosesser tar lenger tid enn det som var antyda ved oppstart av 

planarbeidet.  

 

Politisk 1. gangsbehandling 

Da planforslaget er i tråd med overordna plan og planprogrammet ble fastsatt av 

hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning (HMA) legges saken fram for 1. 

gangsbehandling i HMA.  

 

Økonomiske forhold 
Planen fremmes som en områderegulering, som er en kommunal plantype. Det vil si at 

kommunen ikke kan ta saksbehandlingsgebyr for planen. Planen utløser trolig ingen 

økonomiske belastninger for Ringerike kommune. 

 

Behov for informasjon og høringer 
Kapittel 7.12 i planprogrammet beskriver planer for informasjon og medvirkning i 

planprosessen. Det er avholdt et arbeidsmøte med grunneiere, naboer og representanter for 

idrett og friluftsliv i forbindelse med utarbeidelse av planprogram.  

 

Iht. planprogrammet skal det være en god dialog med vannverket når det gjelder 

planavgrensning mot nord, slik at nordlig uttaksgrense blir sammenfallende med 

områdereguleringa for vannverket. Dette er ivaretatt i planforslaget.  

 

Rådmannens vurdering 
Idrett og friluftsliv 

Hovedutfordringene i saken er forholdet til friluftsliv og idrett. Ved oppstart av planarbeidet 

kom det mange innspill som dreide seg om idrett og friluftsliv. Som en følge av dette ble det i 

planprogrammet lagt stor vekt på at forholdet til idrett og friluftsliv skal utredes. 

Medvirkning fra idrett og friluftsliv er spesielt viktig i denne planprosessen. Det er satt krav 

til at representanter fra idrett og friluftsliv skal inkluderes spesielt i prosessen med å komme 

fram til hvilke formål områdene i ettertid skal istandsettes til.  

 

Iht. planprogrammet vil ikke reguleringsplanen ta stilling til hva området skal brukes til etter 

at masseuttaket er avsluttet. Bakgrunnen for dette er den lange tidshorisonten (ca. 150 år). 

Etterbruk må avklares i senere planprosesser.  
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Konsekvensutredning og ROS-analyse 

Rådmannen anser at utredningsplikten er oppfylt, herunder at samtlige utredninger og 

vurderinger beskrevet i planprogrammet er tilfredsstillende gjennomført iht. fastsatt 

planprogram. I konsekvensutredningen er naturmiljø et eget utredningstema, og de 

miljørettslige prinsippene §§ 8-12 i naturmangfold loven anses som oppfylt.  

 

Samla vurdering 

Rådmannen er positiv til regulering av uttaksområdet i tråd med kommuneplanens arealdel. 

Områdereguleringen gir et bedre grunnlag for videre drift og senere istandsetting, samt 

konsesjonssøknad etter mineralloven. Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler 

rådmannen at planforslaget sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. 

 

Vedlegg 
1.  Oversiktskart med planavgrensning. 

2.  Forslag til plankart, merka "1. gangs behandling".   

3.  Forslag til reguleringsbestemmelser, merka "1. gangs behandling".   

4.  Planbeskrivelse med konsekvensutredning, datert 15.01.2015.  

5.  *Planprogrammet, fastsatt 31.10.2011 

 
Vedlegg med stjerne er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De foreligger på 

Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for papirutskrift. 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 06.02.2015 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

Enhetsleder miljø- og arealforvaltning: Heidi Skagnæs  

Leder areal – og byplankontoret: Grethe Tollefsen 

Saksbehandler: Guro Skinnes 
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388 og 389 Detaljregulering for E16 Eggemoen-Olum - vedtak av plan  

 

Arkivsaksnr.: 14/1022   Arkiv: PLN 388/389  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

23/15 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 09.03.2015 

/ Formannskapet  

/ Kommunestyret  

 

Forslag til vedtak: 

 

1. 0605_388 og 0605_389 Detaljregulering for E16 Eggemoen-Olum med tilhørende 

reguleringsbestemmelser vedtas.  

2. Før varsel om vedtak skal det foretas en teknisk kvalitetssjekk av plankartet. Det 

delegeres til rådmannen å sørge for at dette blir gjennomført.  

 

 

Sammendrag 
Forslag til detaljregulering for ny E16 mellom Eggemoen i Ringerike kommune og Olum i 

Jevnaker kommune legges nå fram for endelig vedtak. Planen er en oppfølging av vedtatte 

kommunedelplaner for strekningene Olum-Kleggerud i Jevnaker, og Eggemoen-Kleggerud i 

Ringerike og Jevnaker. Planforslaget er utarbeida av Statens vegvesen, i samråd med 

kommunene Ringerike og Jevnaker. Vegtraseen er ca. 13 km lang, og planområdet omfatter 

ca. 1800 daa. Formålet med planen er å bedre trafikksikkerhet og framkommelighet for alle 

trafikantgrupper på strekninga. Se oversiktskart i vedlegg 1.  

 

Planforslaget var på høring og offentlig ettersyn i perioden 12.04.2014-24.06.2014. Det ble 

fremmet flere innsigelser til planforslaget. Statens vegvesen har hatt dialog med 

innsigelsesmyndighetene, og forventer at innsigelsene vil bli frafalt. Planen omfatter arealer i 

to kommuner. Ringerike kommune vedtar den delen av planen som ligger i egen kommune.  

 

 

Beskrivelse av saken 
 

Planprosess 

Iht. plan- og bygningsloven § 3-7 har Jevnaker og Ringerike kommuner avtalt med Statens 

vegvesen å overføre planforberedelse til regional myndighet. Dette innebærer at Statens 

vegvesen selv har stått for høring og offentlig ettersyn av planforslaget. Ringerike kommune 

ga en egen høringsuttalelse i høringsperioden. Se vedlegg 6 og 7, samt overskrifta "tidligere 

behandlinger og vedtak" lenger ned.  

 

Det har vært jevnlige møter mellom Statens vegvesen og kommunene. Vegvesenet har 

avholdt flere åpne møter for beboere og grunneiere, samt egne møte med grunneiere som er 

direkte berørt. Prosjektet er også presentert for regionalt planforum i flere omganger.  
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Statens vegvesen har vurdert høringsuttalelsene og bearbeida planforslaget. I 

oversendelsesbrev datert 16.02.2015 ber Statens vegvesen kommunene om å vedta 

planforslaget iht. plan- og bygningsloven § 12-12 (se vedlegg 5).  

 

Planforslaget 

Planforslaget som legges fram for vedtak:  

- Plankart, kartblad 1-4(vedlegg 2).   

- Forslag til reguleringsbestemmelser, sist revidert 23.02.2015 (vedlegg 3).  

 

Plankart for hele strekningen er fordelt på 21 kartblad. Kartblad 1-4 berører arealer i 

Ringerike kommune, og følger vedlagt. Kommunestyret i Ringerike kommune vedtar den 

delen av planen som omfatter arealer i Ringerike kommune.  

 

I tillegg er det utarbeida planbeskrivelse, risiko- og sårbarhetsanalyse, tegningshefte, 

illustrasjonsplan, egne rapporter om ytre miljøplan, støyrapport og forprosjekt for 

konstruksjoner. Disse dokumentene er tilgjengelige i Statens vegvesens dokumentarkiv.  

 

Høringsuttalelser 

Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i perioden 12.04.2014-24.06.2014. I samme periode 

ble forslaget sendt regionale myndigheter, berørte grunneiere, kommunens tjenesteområder 

m.fl. til uttalelse. Det kom inn totalt 41 uttalelser, hvorav 11 var fra offentlige instanser, 6 fra 

lag og foreninger og 24 fra privatpersoner. Uttalelsene er oppsummert og kommentert av 

Statens vegvesen i vedlegg 4.  

 

Innsigelser 

Fylkesmannen i Oppland fremmet innsigelse til planforslaget ut fra forventa forbruk av dyrka 

mark, og manglende bestemmelse for å sikre at midlertidige anlegges- og riggområder 

håndteres på en slik måte at produksjonsevnen opprettholdes. Det er gjennomført en egen 

utredning som belyser grunnlaget for bruk av dyrka mark. Med bakgrunn i utredninga har 

Fylkesmannen trukket innsigelsen. 

 

NVE fremmet innsigelse knytta til dimensjonering av kulverter og sikring av undersøkelser 

før eventuell utfylling (midlertidig) i vassdrag.  

 

Oppland fylkeskommune har fremmet innsigelse knytta til manglende gjennomførte 

kulturminneregistreringer. Disse undersøkelsene er nå gjennomført, og det ble ikke funnet 

verdifulle fornminner.  

 

I etterkant av høringsperioden har Statens vegvesen gjennomført møter 

innsigelsesmyndighetene. Det har vært god dialog, og vegvesenet forventer at myndighetene 

vil frafalle innsigelsene slik at det ikke vil være behov for formell mekling.  

 

Endringer i planforslaget 

Høringsuttalelsene og innsigelsene har ført til noen endringer i plankart og bestemmelser. I 

vedlegg 4 hvor uttalelsene er oppsummert og kommentert, er det markert med gul 

bakgrunnsfarge der uttalelsene har medført endringer i planen.  

 

Dyrka mark 
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I planarbeidet har det vært høyt prioritert å begrense beslag av dyrka mark. Tabellen nedenfor 

viser arealbeslag i Ringerike kommune, fordelt på markslag, samt midlertidig og permanent 

beslag. Planforslaget medfører en omdisponering av dyrka areal på ca. 24 dekar i Ringerike 

kommune.   

 Midlertidig Permanent 

Fulldyrka mark 28 24 

Innmarksbeite 5 4 

Produktiv skog 107 83 

Uproduktiv skog 4 1 

Annen jorddekt fastmark 8 5 

Bebygd/samferdsel 5 5 

Totalt 157 122 

Kilde: Planbeskrivelse fra Statens vegvesen, s. 61. Areal oppgitt i dekar.  

 

 

Forholdet til overordnede planer  
 

Kommunedelplan 

Detaljreguleringen er en oppfølging av kommunedelplan for E16 Eggemoen-Kleggerud, 

vedtatt av kommunestyrene i Ringerike og Jevnaker henholdsvis 31.01.2013 og 05.02.2013.  

I kommunedelplanen er det vist en linje som kommer skrått inn på eksisterende veg ved 

Eggemoen. Detaljreguleringen legger opp til en rundkjøring, i påvente av avklaringer knytta 

til videreføring mot Nymoen. Foreslått rundkjøring er innenfor planavgrensninga 

(korridoren). Linja som er vist i kommunedelplanen er bare et eksempel på en trase. Med 

bakgrunn i dette anses planforslaget for å være i tråd med kommunedelplanen. De delene av 

planområdet som ligger i Ringerike kommune er i dag uregulert. 

 

Nasjonal transportplan 

Parsellen er prioritert i Nasjonal transportplan (NTP) for perioden 2014-2023.  

 

Juridiske forhold  
I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12 legges saken frem for kommunestyret til vedtak. 

Saken behandles først i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning og Formannskapet. 

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 
 

Vedtak i hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning (HMA) 

HMA fattet følgende vedtak 05.06.2014 sak 71/14:  

Det vises til oversendelse av planforslag for detaljregulering for E16 Eggemoen-

Olum fra Statens vegvesen 11.04.2014. Ringerike kommune har følgende uttalelse til 

planforslaget: 

1. Ringerike kommune ser svært positivt på planene for E16 Eggemoen-Olum. 

2. Ringerike kommune ber om at forholdet til planarbeid for framtidig forkortelse 

mellom Nymoen og Eggemoen vurderes, og ivaretas på en hensiktsmessig 

måte. 

3. Ringerike kommune ber Statens vegvesen vurdere mulighetene for å etablere 

en rasteplass i området mellom Eggemoen og Kistefos.  



  Sak 23/15 

 

 Side 50   

 

4. Ringerike kommune ber Statens vegvesen vurdere grundig om hensynet til vilt 

og vilttrekk er tilstrekkelig ivaretatt i planforslaget. Det vises i den forbindelse 

til kart som viser vilttrekk, samt egen uttalelse fra landbrukskontoret i 

Ringerike og Hole. Dersom det ikke etableres viltgjerde, må det vurderes å 

stille krav om opprettelse og vedlikehold av vegetasjonsfrie soner langs vegen 

på Eggemoen. Slike krav må sikres gjennom reguleringsbestemmelser. 

5. Eggemoen har i dag stor aktivitet, med både skogsdrift, trening og friluftsliv, 

næringsvirksomhet og regionalt skyteanlegg. I tillegg er det planer om 

omfattende nærings utvikling, samt masseuttak. I den forbindelse ønsker 

kommunen å se på muligheten for en framtidig ny atkomst til Eggemoen, 

nordøst for flystripa. Dette vil bli øst for framtidig rundkjøring. 

6. I forslag til reguleringsbestemmelser er det skrevet "Randselva bro". 

Skrivemåte på navnet bør være "Randselva bru", som er mest brukt ellers i 

distriktet. 

 

Tillegg fra rådmannen 

I tillegg til uttalelsen som ble vedtatt i HMA hadde rådmannen innspill på følgende punkter, 

ut fra informasjon som kom fram etter at sakspapirene til den politiske behandlingen av 

høringsuttalelsen var levert:  

 Trafikksikkerhet og avkjørsler: Fv241 er sterkt trafikkert og tungtrafikk er en særlig 

utfordring. Rådmannen ba om at trafikksikkerheten ved "Delet" vurderes nærmere. 

Herunder om det kan etableres et nytt kryss vinkelrett på fv241 fra Gamleveien, og 

om dette kan innarbeides i E16-prosjektet.  

 Trafikkbelastning: I forbindelse med KVU Hønefoss er det gjort trafikkberegninger 

for dagens og framtidas vegsystem. Foreløpige beregninger viser at ÅDT på fv241 

blir redusert med ca. 50 i 2024, dersom Nymoen-Eggemoen blir utbygd (ingen andre 

tiltak). Med forkorting Nymoen-Eggemoen, trafikantbetaling i Hønefoss-området og 

økt kollektivfrekvens i Hønefoss øker ÅDT på fv241 fra rundt 1300 til ca. 6000. 

Nullsituasjonen for 2040 viser ÅDT på ca. 4700. Beregningene tar ikke hensyn til 

bompenger i forbindelse med utbygging av E16. Med bakgrunn i dette er rådmannen 

opptatt av det gjøres tiltak for å sikre at nye vegforbindelser blir benytta, og at det blir 

redusert trafikk på fv241 i framtida.  

Statens vegvesens kommentarer til Ringerikes uttalelse 

Videre følger en oppsummering av Statens vegvesen sine kommentarer til Ringerikes 

høringsuttalelse:  

 Nymoen-Eggemoen: Statens vegvesen fikk i 2014 bestilling på planlegging av 

forkortelsen Nymoen-Eggemoen. Siktemålet er å legge til rette for at videreføringen 

kan bygges ut rett etter at Eggemoen-Olum er ferdig.  

 Rasteplass ved Eggemoen: Plassering av ny rasteplass for østgående trafikk på ny veg 

er tenkt lagt til nytt kryss ved næringsområdet på Eggemoen. Vegvesenet har vurdert 

alternativ plassering på grusryggen på nordsiden av Randselva, og kommet fram til at 

det ikke er en gunstig plassering. For å få utsikt til Kistefos vil det være nødvendig å 

hugge mye av vegetasjonen i den bratte skråningen ned mot Randselva. Det er ikke 

ønskelig ut fra hensyn til å stabilisere skråningen.  

 Vilt: Prosjektering av vilttiltak blir utført som en del av byggeplanleggingen. 

Nødvendig kompetanse, herunder kommunene, vil bli trukket inn i arbeidet. 

Vegvesenet mener det ikke er riktig å legge inn krav i reguleringsbestemmelsene. 
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Kommunen vil få byggeplanen til godkjenning. Vegvesenet foreslår at det etableres 

en hensynssone for siktrydding langs deler av traseen på Eggemo-platået. Utvidede 

soner er vist på revidert plankart.  

 Adkomst Eggemoen: Vegvesenet har ingen prinsipielle motforestillinger til å etablere 

et eventuelt nytt kryss øst for foreslått kryss mellom ny og avlasta E16. Detaljerte 

krav til plassering og utforming vil de komme tilbake til når dette arbeidet varsles på 

vanlig måte.  

 Trafikksikkerhet og avkjørsler: Vegvesenet skriver at de foreslåtte tiltakene i krysset 

ved Delet synes fornuftige. En del av forslagene ligger utenfor planområdet. 

Korridoren i oppstartsvarselet er såpass grov at vegvesenet foreslår å opprette en 

hensynssone for gjennomføringssone med krav om felles planlegging. Dette gir rom 

for detaljregulering på et senere tidspunkt. I reviderte bestemmelser er det foreslått en 

ny bestemmelse som beskriver hensikten med sonen.  

 Trafikkbelastning: Vegvesenet støtter kommunens ønske om å redusere 

gjennomgangstrafikken på fv 241. Når hele strekningen Nymoen-Eggemoen-Olum er 

utbygd, mener vegvesenet det vil bli mer attraktivt å kjøre rundt Hønefoss enn å velge 

fv241. På fv241 kan det være aktuelt å gjennomføre tiltak som for eksempel redusert 

hastighet.  

 

 

Økonomiske forhold 
 

Bompengefinansiering 

Prosjektet er budsjettert til kr 2,3 milliarder, hvorav 1,3 milliarder er foreslått finansiert med 

bompenger. Etter at detaljreguleringen er vedtatt vil bompengesaken behandles i Jevnaker 

kommune og Ringerike kommune. Det foreligger prinsippvedtak om bompengefinansiering i 

begge kommunene. På bakgrunn av plan- og bompengevedtak utarbeider Vegdirektoratet en 

stortingsproposisjon som går til Samferdselsdepartementet og videre til Stortinget.  

 

 

Rådmannens vurdering 
 

Plankart 

Ved gjennomgang av plankartet er det funnet noen feil og mangler når det gjelder kartmessig 

framstilling. Dette bør rettes opp for å bedre kartets lesbarhet. Det har ikke vært mulig å 

gjennomføre dette før innlevering av saksframlegg. Statens vegvesen har behov for å få 

vedtatt detaljreguleringen snarest mulig, av hensyn til videre framdrift i vegprosjektet. 

Rådmannen legger derfor saken fram for vedtak, og foreslår at det før varsel om vedtak skal 

foretas en teknisk kvalitetssjekk av plankartet (vedtakspunkt 2). 

 

Kistefosveien 

Planen omfatter Kistefossveien som tar av fra fv241 Åsbygda og går ned til Kistefos. 

Kommunen er eier av grunnen, og veien er registrert som kommunal veg i vegbasen – fra 

fv241 og nesten ned til jernbanen. Dette er ingen gjennomkjøringsvei per i dag, da veg videre 

gjennom Kistefos-området er stengt. I forbindelse med oppstart av reguleringsplan for 

Kistefos-museet har det kommet fram at det ikke er noe ønske om framtidig 

gjennomkjøringsmulighet her.  
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I detaljregulering for E16 er det foreslått at Kistefosveien reguleres til felles kjøreveg til 

Kistefos-museet og tilgrensende eiendommer. Kistefosveien skal legges om og fungere som 

anleggsvei i byggeperioden for ny E16 og Randselva bru. Dette innebærer blant annet at 

eiendomsgrenser vil bli noe endra. Se vedlagt plankart, kartblad 3 og 4. Det at vegen 

reguleres til «felles kjøreveg» fastslår ikke eierform. Statens vegvesen tar sikte på å erverve 

det areal som er nødvendig for omlegging av vegen. Eierform etter dette må løses når Statens 

vegvesen skal overdra veien etter anleggsperioden er avslutta.  

 

Rådmannens foreløpige vurdering er at det i framtida kan være aktuelt å omklassifisere 

Kistefosveien til privat veg.  

 

Samla vurdering 

Utbygging av E16 i retning Gardermoen er positivt for kommunen og regionen for øvrig, og 

planforslaget er i tråd med tidligere vedtatte kommuneplaner. Med bakgrunn i redegjørelsen 

ovenfor anbefaler rådmannen at planen vedtas.  

 

Vedlegg 
1.  Oversiktskart 

2.  Plankart, kartblad 1-4 (arealer i Ringerike kommune).  

3.  Forslag til reguleringsbestemmelser, sist revidert 23.02.2015.  

4.  Oppsummering og vurdering av høringsuttalelser, datert 18.02.2015.  

5.  Oversendelsesbrev fra Statens vegvesen datert 16.02.2015.  

1.  *Saksframlegg høringsuttalelse fra Ringerike kommune, HMA 05.06.2014, sak 71/14.  

2.  *Saksprotokoll fra behandling av høringsuttalelse HMA 05.06.2014, sak 71/14.  

 

Lenker 
Se Statens vegvesens dokumentarkiv for planbeskrivelse, planforslaget slik det var ved 

offentlig ettersyn, samt plantegninger, tekniske tegninger, illustrasjonsplaner m.m.  

 

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, 23.02.2015 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

Enhetsleder miljø- og arealforvaltning: Heidi Skagnæs  

Leder areal – og byplankontoret: Grethe Tollefsen 

Saksbehandler: Guro Skinnes 
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Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Hovedkomiteen for miljø- og 

arealforvaltning den 09.03.2015.  

 

Arkivsaksnr.: 15/2171   Arkiv: 033  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

3/15 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 09.03.2015 

 

Forslag til vedtak: 

 

REFERERES FRA 

DOKUMENTJOURNAL 
 

REFERERES FRA 

DOKUMENTJOURNAL 
 

 

 



Delegerte vedtak 
 

Dato:  -   Utvalg: HMA Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 

 

Arkivsak Dato Saksnr. Avd/Sek/Saksb. Arkivkode 

 Navn Resultat 

 Innhold 

 

15/192 08.01.2015 DS  11/15 R/TEK/MANO GNR 318/395 

SG Arkitektur AS  

Søknad om igangsettingstillatelse Gnr/bnr 318/395 - Fossveien 3 

 

15/565 23.01.2015 DS  27/15 R/TEK/AEMYH GNR 87/150 

Kjetil Pedersen  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 87/150 - Plassveien 4 

 

14/957 30.01.2015 DS  35/15 R/TEK/KNUKOL GNR 163/10,14,15,22 

  

GNR.163/10,14,15,22  - Bergland - Gjenoppbygging etter brann  

 

15/965 30.01.2015 DS  36/15 R/TEK/KAEH GNR 270/6 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 270/6 - Svenskerudveien 55 

 

15/869 30.01.2015 DS  37/15 R/TEK/MANO GNR 39/11 

  

Deling av eiendom Gnr/bnr 39/11,68,84 og 188 

 

14/3327 02.02.2015 DS  38/15 R/TEK/AEMYH GNR 250/34 

Monika M S Magnussen  

Gnr. 250/34 - Holleiaveien 195 - Bygging av tilbygg  

 

15/905 03.02.2015 DS  39/15 R/TEK/AEMYH GNR 273/130 

Vigdis Helgestuen  

Bruksendring Gnr/bnr 273/130 - Dølerudjordet 7 

 

15/1074 03.02.2015 DS  40/15 R/TEK/AEMYH GNR 47/194 

Isabell Skjersli  

Bruksendring Gnr/bnr 47/194/00/134 - Tungaveien 13 D 

 

15/1139 04.02.2015 DS  41/15 R/TEK/MANO GNR 317/505 

Tom Larsen  

Fasadeendring Gnr/bnr 317/505 - Holtgata 7 

 

15/1144 04.02.2015 DS  42/15 R/TEK/AEMYH GNR 175/8 

  

Oppfylling av masse Gnr/bnr 175/8 - Tangerud 

 

15/1196 04.02.2015 DS  43/15 R/TEK/BERLE GNR 318/451 



Ringerike Stormarked Eiendom  

Bruksendring Gnr/bnr 318/451 - Arnemannsveien 5 

 

14/2601 05.02.2015 DS  44/15 R/TEK/MANO GNR 318/188 

  

Gnr 318/188 Dronningens gate 22 - Vurdering av tiltak, evt fritak for 

saksbehandling  

 

15/1089 06.02.2015 DS  45/15 R/TEK/HALA GNR 78/16 

  

Deling av eiendom Gnr/bnr 78/16 - Aklangveien 12 

 

15/962 06.02.2015 DS  46/15 R/TEK/AEMYH GNR 22/31 

Camilla Voss  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 22/31 - Østbyveien 51 

 

15/1357 10.02.2015 DS  48/15 R/TEK/AEMYH GNR 282/143 

  

Tillatelse til oppføring av fritidsbolig Gnr/bnr 282/143 - Langtangen 

 

14/3674 11.02.2015 DS  49/15 R/TEK/KAEH GNR 163/10 

  

Bergland hotel - utslippstillatelse  

 

14/4352 12.02.2015 DS  50/15 R/TEK/HALA GNR 144/72 

Frank Banggren  

Bygging av garasje/verksted Gnr/bnr 144/72 

 

15/927 16.02.2015 DS  51/15 R/TEK/AEMYH GNR 27/14 

Karianne Gruer Torp  

Innglassing av veranda og bygging av ny terrasse Gnr/bnr 27/14 - 

Grantoppsvingen 10 

 

15/517 16.02.2015 DS  52/15 R/TEK/HALA GNR 144/6 

Åge Johnsrud  

Deling av eiendom Gnr/bnr 144/6 

 

14/1340 17.02.2015 DS  53/15 R/TEK/MANO GNR 248/90 

  

Gnr 248/90 - Væleren - tilbygg  

 

14/1711 18.02.2015 DS  54/15 R/TEK/HALA GNR 317/306 

  

Gnr. 317/306 - Torvgata 3 - Påbygg  

 

14/1093 18.02.2015 DS  55/15 R/TEK/MANO GNR 248/1,29 

Eivind Rotefoss  

Gnr. 248/1,29 - Væleren - Bygging av tilbygg  

 

14/2307 18.02.2015 DS  56/15 R/TEK/BERLE GNR 129/61 



  

Gnr. 129/61 - Sagvika, Øyangen - Rehabilitering av båthus  

 

15/507 19.02.2015 DS  57/15 R/TEK/AEMYH GNR 80/26 

Amund Skaug  

Frittliggende bygning - garasje Gnr/bnr 80/26 - Hjelleveien 

 

15/1464 20.02.2015 DS  58/15 R/TEK/N46 GNR 248/1 

Andre Johan Stensrud  

Deling av eiendom Gnr/bnr 248/1 

 

15/1186 20.02.2015 DS  59/15 R/TEK/AEMYH GNR 169/20 

  

Oppfylling av masse Gnr/bnr 169/20-21 

 

14/576 23.02.2015 DS  60/15 R/TEK/MANO GNR 31/67 

  

Gnr. 31/67 - Vakermoveien 24 - Bygging av bolig  

 

14/4342 23.02.2015 DS  61/15 R/TEK/MANO GNR 38/75 

  

Bruksendring og ombygging Gnr/bnr 38/75  - Osloveien 4 

 

15/1488 23.02.2015 DS  63/15 R/TEK/AEMYH GNR 275/120 

  

Tilbygg til hytte Gnr/bnr 275/120 - Samsjøen 

 

14/4342 24.02.2015 DS  64/15 R/TEK/MANO GNR 38/75 

  

Bruksendring og ombygging Gnr/bnr 38/75  - Osloveien 4 

 

15/2114 24.02.2015 DS  65/15 R/TEK/AEMYH GNR 167/16 

  

Brenning av eksisterende bolighus og riving av eksisterende garasje/uthus 

Gnr/bnr 167/16 - Tranbyveien 16 

 



 

Ringerike kommune 
Byggesakskontoret 

 

Postboks 123, 3502 Hønefoss  postmottak@ringerike.kommune.no 

Tlf: 32117400/ Fax: 32 12 50 30  www.ringerike.kommune.no 

 

 

Charles Andre Lindberg  

Søndre Torv 7b 

 

3510 HØNEFOSS 

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

14/2260-1 2765/14 GNR 80/74  31.10.2014 

 

Gnr 80/74 Pålegg om tilknytting til offentlig avløpsnett - Foreløpig svar på klage 

 

Kommunen har gått over til nytt saksbehandlingssystem og saken har derfor to saksnummer. 

Gammelt saksnummer er 14/2438. 

 

Vi viser til din klage av 30.07.2014 og vårt foreløpige svar 14.08.2014 . 

 

Saksgang 

Vi er nå i gang med behandling av klagen din. Den vil bli tatt opp til politisk behandling i 

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning når den er klar. Hvis klagen ikke tas tl følge vil 

den sendes videre til Fykesmanenn i Buskerud for endelig avgjørelse.  

 

Utsettende virkning 

Klagen gis ikke utsettende virkning etter Forvaltningslovens § 42. Det betyr at fristen for 

påkobling fortsatt er 1.11.2015. Varsel om tvangsmulkt er gjeldende.  

 

Kommunens kommentar til klagen 

 

Ringerike kommune har hele veien prøvd å komme frem til en løsning som innebærer 

tilkobling av din og dine naboers eiendom, samtidig som den ivaretar prinsipper som 

selvkostregimet til kommunen og likebehandling for loven gir.  

 

Vi viser til at den kommunale hovedledningen ble forlenget med 68 meter i forhold til 

opprinnelige planer. Dette etter møte med deg og eier av gnr 80/15, slik at private 

stikkledninger skulle bli kortere (billigere). 

 

Vi viser også til møter mellom deg og våre tekniske tjenester samt epostkontakt, som ikke har 

ført frem til enighet. 

Det er uheldig at vi sammen ikke har kunnet komme frem til en løsning som innebærer 

tilkobling av deg og naboene dine. Hovedledningen er nå lagt og anleggsvirksomheten fra 

kommunens side avsluttet.  

 

I din klage går du også inn på avløpsløsningen for gnr/brnr 80/24. I kommunens registre er det 

ikke nok detaljkunnskap om beliggenheten til anlegget, som du hevder går over eiendommen 

din. Eier av gnr 80/24 har ikke fått pålegg om å knytte seg til offentlig kloakk med bakgrunn i 

at priset trasé av dens stikkledning går over din grunn.  
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Så vidt oss bekjent har ikke dere som naboer kommet til enighet om en felles stikkledning som 

gjør at kostnader kan deles og derfor vurderes eiendom 80/24 til å ikke ligge innenfor rimelig 

avstand fra hovedledningen, basert på kostnader for etablering av stikkledning.  

Eier av gnr 80/24 har derimot fått pålegg om utbedring av sitt eksisterende private 

avløpsanlegg.  

 

Dine kommentarer til dette brevet 

Du har anledning til å komme med kommentarer til dette foreløpige svaret. Det er også mulig 

å trekke klagen, hvis du ønsker det. Hvis vi ikke mottar kommentarer fra din side innen 

21.11.14 vil klagen behandles slik den foreligger.  

 

For øvrig vil vi gjøre oppmerksom på at brev som sendes til din folkeregistrerte postadresse 

(postboks 1008 Flattum, 3503 Hønefoss) ikke kommer frem. Folkeregistert adresse skal være 

oppdatert tl enhver tid. Man er selv ansvarlig for å melde flytting eller endring av postadresse. 

Dette kan du blant annet gjøre på altinn.no. 

 

 

Med hilsen 

 

Arne Hellum 

Leder 

 

                   Astrid Ehrlinger 

        Miljøvernrådgiver 

 

astrid.ehrlinger@ringerike.kommune.no 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

 

 

Kopi: Kim André Boska, Ibsens gate 39, 5053 Bergen  

 



Vår dato: 12.02.2015

Vår referanse: 2014/2104

Arkivnr.: 422.5

Deres referanse:

Saksbehandler: Ingebjørg Haug

Innvalgstelefon: 32 26 66 64

Telefon sentralbord: 32 26 66 00 Postadresse: Postboks 1604, 3007 Drammen Internett: www.fmbu.no
fax: 32 26 66 56 Besøksadresse: Statens Hus, Grønland 32, Drammen Organisasjonsnr.: 946 473 111
E-post: fmbuPost@fylkesmannen.no

Landbrukskontoret i Ringerike og Hole
Postboks 123 Sentrum
3502  Hønefoss

Ringerike kommune - gnr. 14 bnr. 1, Rognerud gård, Vestre Ådal. Klage på 
avslag på nydyrking.

                                                            VEDTAK  

Klagen tas ikke til følge. Fylkesmannen stadfester Ringerike kommunes vedtak av                  
28. februar 2014.

Fylkesmannens vedtak er endelig og kan ikke påklages, jf forvaltningsloven § 28 tredje 
ledd.

Det vises til klagesak mottatt her 12. juni 2014. Fylkesmannen beklager den lange 
saksbehandlingstiden.

Sakens bakgrunn

Ringerike kommune mottok 13. februar 2014 søknad om nydyrking av areal fra Ann Heidi 
Bentzen eier av landbrukseiendommen gnr. 280 bnr. 1. Deler av tiltaket var gjennomført før 
søknad ble sendt kommunen.

Nydyrkingsområdet var i søknaden oppgitt til å være på ca. 49 dekar og grenser inntil området 
som det i 1999 ble gitt tillatelse til nydyrking. Det omsøkte området berører eiendommene
gnr. 280 bnr.1, gnr. 279 bnr 19 og gnr. 279 bnr. 42. 

Ringerike kommune behandlet søknaden 28. februar 2014 og det ble fattet slikt vedtak:

“Søknad om nydyrking avslås, jfr. Nydyrkingsforskriftens § 4. Omsøkt tiltak faller ikke inn 
  under bestemmelsene i nydyrkingsforskriften §§ 2 og 3 om nydyrking.
  Slik tiltaket er beskrevet i søknaden er dette tiltak som medfører vesentlig terrenginngrep.
  Vesentlige terrenginngrep er søknadspliktige etter plan- og bygningsloven.”

Det er i saksutredningen uttalt følgende: “Slik vi vurderer det faller tiltaket ikke inn under 
nydyrkingsforskriftens bestemmelser. Det er ikke snakk om nybrott. Det er snakk om å kjøre 
til masser og heve terrenget for deretter å ha et topplag med jord slik at det blir 
jordbruksareal på sikt. Saken kan ikke behandles som søknad om nydyrking.”
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Vedtaket er påklaget av Ann Heidi Bentzen i brev av 19. mars 2014. I klagen er følgende 
hovedanførsler fremmet:

 Det er riktig at området tidligere var skog og beiteareal, men under den tid Bentzen
            (siden 2008) har drevet gården har det ikke vært det.

 Det medfører ikke riktighet at klager har startet opp med noe nytt tiltak. Hun har
            fortsatt der de forrige eierne sluttet. Hadde kommunen kommet på befaring før så ville
           de ha sett dette.

 Klager mener kommunen tar feil når det gjelder produksjonsevnen på det nye arealet.

 Det finnes ingen oppmåling eller en skikkelig kartbeskrivelse på godkjenningen fra
            1999. Hun er ikke enig i at utvidelse og sluttføring av tiltaket fra 1999 skal søkes
             om etter Plan- og bygningsloven som et nytt tiltak.

 Det stilles også spørsmål om arealer som er lagt til grunn i tillatelsen fra 1999, og
            viser til arealer som er lagt til grunn i odelstaksten og det hun har betalt for
            landbrukseiendommen.

 Vesentlige terrenginngrep i LNF-områder bør tillates dersom det kan bidra til en
            langsiktig økning av verdien som landbruksområde. Videre at fylling eller planering 
            av terreng som fører til mindre enn 3,0 meter avvik fra opprinnelig terrengnivå kan 
            unntas fra byggesaksbehandling. Tiltaket må vurderes i hvert enkelt tilfelle og det må 
            her være rom for skjønn. 

 Det vises også til at noe av bakgrunnen for tiltaket er tvister og problemer i samme 
område med en bekkelukking mellom Rognerud gnr. 280/1 og naboeiendommen 
Nerengen 279/42. Det pågår også en jordskiftesak for å finne løsning på dette. 

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning behandlet klagen i møte 5. juni 2014 og det ble 
fattet slikt vedtak:

“1. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning kan ikke se at det i klagen er kommet  
      opplysninger som tilsier en endring av kommunens vedtak.
2. Klagen fra Ann Heidi Bentzen tas ikke til følge. Vedtak fattet 28.02.2014 opprettholdes.”

Fylkesmannen har mottatt brev av 20. juni 2014 fra Ann Heidi Bentzen.

Fylkesmannens merknader 

Det følger av jordloven § 11 andre ledd at for å unngå skade på natur- og kulturlandskap, kan 
departementet gi forskrifter for nydyrking og slik forskrift er fastsatt av Landbruks-
departementet (FOR-1997-05-02-423).

Forskrift om nydyrking fastsetter at nydyrking bare kan skje etter plan godkjent av 
kommunen, jf § 4.

Tiltak som regnes som nydyrking er nærmere definert i forskriftens § 3 første til tredje ledd:
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    “Med nydyrking menes fulldyrking og overflatedyrking av jord. Gjenoppdyrking av 
jordareal som har ligget unytta i over 30 år, regnes som nydyrking.
      Med fulldyrking menes rydding og bryting til vanlig pløyedybde slik at arealet kan 
nyttes til  åkervekster eller til eng og beite som kan fornyes ved pløying.
      Med ovrflatedyrking menes rydding og letting av overflata slik at maskinell høsting 
er mulig.”

Landbruksdepartementet har i rundskriv M-19/97 (s. 14) blant annet uttalt følgende om hvilke 
tiltak som etter forskriften regnes som nydyrking:

“Fulldyrking innebærer at tiltaket går ut på å rydde og bryte arealet til vanlig pløyedybde 
  slik at det kan brukes til åkervekster, eng eller beite som fornyes ved pløying. Planering,
  djuparbeiding og grøfting  av udyrka eller overflatedyrka areal regnes som fulldyrking. 
  Grøfting kan imidlertid bare anses som del av nydyrking dersom opparbeidingen er et ledd i 
  planerings- eller djuparbbeidsprossen. Vedlikholdsgrøfting i forbindelse med jord- eller 
  skogbruksdriften anses ikke som nydyrking etter forskriften.

  Arealet overfatedyrkes dersom det foretas både rydding og sletting av overflata slik at 
  det blir mulig med maskinell høsting. Rydding innebærer at arealet f.eks. ryddes for kratt 
  eller stubbesprøytes. Bearbeiding må ha en slik karakter at det er mulig å høste arealet
  maskinelt. Dette innebærer at rydding til rent beiteareal ikke faller inn under forskriften.”

Det ble i 1999 gitt tillatelse etter nydyrkingsforskriften til oppfylling av dalsøkk (ca 7 dekar) 
ved grensen mellom eiendommene Solheim (gnr. 279 bnr. 19) og Rognerud (gnr.280 bnr. 1).

Klager hevder at de tiltak som ble gjennomført i 2013 var en videreføring av dette prosjektet. 
Kommunens målinger i midten av oktober 2013 viste imidlertid at det var fylt opp et mye 
større område enn det var gitt tillatelse til i 1999. I henhold til kommunens opplysninger var 
nærmere 9000 m2, utenfor det området som var avgrenset i tillatelsen, berørt. Område som 
ble berørt av tillatelsen fra 1999 er avmerket på kart og er der gitt en avgrensning. Som påpekt 
i rådmannens saksutredning vil små overskridelser av arealet og skjev plassering av fyllingen 
fra 1999 kunne vært korrigert med en revidert søknad, men angjeldende tiltak må anses å gå 
langt utover slike mindre endringer.

Etter at kommunen ble kjent med de arbeider som var gjennomført, ble tiltakshaver og 
grunneier anmodet om å sende inn søknad om tillatelse etter plan- og bygningsloven. 

Grunneier Ann Heidi Bentzen fremmet imidlertid søknad om nydyrking etter nydyrkings-
forskriften. Området som søkes nydyrket omfatter det området som ble oppfylt i mars 2013 til 
oktober 2013 samt et større område nedover “bekkedalen” og et eksisterende jorde, totalt ca. 
49 dekar.  Tilkjørte masser i 2013 utgjør i henhold til kommunens beregninger trolig mer enn 
45 000 m3. Massene som er tilkjørt kommer fra Fornebu i Bærum kommune.

Det skal altså tilføres store mengder masser, terrenget skal heves før det skal etableres et lag 
med matjord på toppen. Søknaden angir ikke hvor mye rene masser som skal tilføres, men 
området som fylt opp i 2013 er altså anslått til å utgjøre over 40.000 m3.

Etter Fylkesmannens vurdering vil tilføring av masser i et slikt omfang ikke kunne anses som 
nydyrking av jordbruksareal etter nydyrkingsforskriften. Tiltak som regnes som nydyrking 
etter forskriftene gjelder i utgangspunktet bearbeiding av areal ved rydding og bryting. Selv 
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om området på sikt skal bli landbruksareal/jord så er utgangpunktet her tilføring av 
omfattende nye masser og ikke bearbeiding av eksisterende areal. Fylkesmannen viser for 
øvrig til de vurderinger som kommunen har gjort når det gjelder hvorvidt tiltaket kan regnes 
som nydyrking etter nydyrkingsforskriften og gir sin tilslutning til disse. Fylkesmannen finner 
i likhet med kommunen at tiltaket faller utenfor rammen av hva som kan regnes som 
nydyrking etter forskriften, og har ikke merknader til kommunens behandling av søknaden.

Når det gjelder anførsler knyttet til hva klager betalte for eiendommen og tvister med 
naboeiendommen er dette forhold av privatrettslig karakter som ikke berører klagesakens
tema.

Konklusjon

Klagen tas ikke til følge. Fylkesmannen stadfester Ringerike kommunes vedtak av                  
28. februar 2014.

Etter fullmakt

Otto Galleberg 
seniorrådgiver

Ingebjørg Haug

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift

Kopi til:
Ann Heidi Bentzen Rognerud Gård, Vestre Ådal 81 3516 HØNEFOSS
Advokatene Sveen v/ Svein Erik 
Sveen

Postboks 36 2901 FAGERNES



 

Ringerike kommune 
Areal- og byplankontoret 

 

 

 

 

Notat  
 

Til: Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 

Fra: Rådmannen 

   

  

 

 
Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 

15/1999-1 5076/15 L0 23.02.2015 

 

Vedrørende reguleringsprosesser  

 

Bakgrunn 

Det vises til muntlig ønske, framkommet i HMA-møte, om et notat vedrørende 

reguleringsprosesser og HMA muligheter for å involvere seg i disse prosessene. Spesielt har 

det framkommet et ønske om muligheter for en type «forhåndshøring» før saken går til 2. 

gangsbehandling. Sitater fra lovverk o.a. er gjengitt i rammer.  

 

Generelt om reguleringsplan og behandling 

En reguleringsplan er et detaljert plankart med planbestemmelser og planbeskrivelse. 

Detaljeringsgraden kan variere avhengig av formålet med planen, entene en områderegulering 

eller en detaljregulering.  

 

§ 12-10 omhandler behandling av reguleringsplanforslag: 

Forslag til reguleringsplan sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. Planforslaget 

gjøres tilgjengelig gjennom elektroniske medier. Frist for å gi uttalelse og eventuelt fremme 

innsigelse skal være minst seks uker. Dersom reguleringsplan er underlagt krav om 

konsekvensutredning etter § 4-2, skal konsekvensutredningen følge planforslaget. 

Registrerte grunneiere og festere og så vidt mulig andre rettighetshavere i planområdet samt 

naboer, skal når de blir direkte berørt, på hensiktsmessig måte underrettes om forslag til 

reguleringsplan med opplysning om hvor det er tilgjengelig. 

Når fristen er ute, tar kommunen saken opp til behandling med de merknader som er kommet 

inn. Forslaget bør være ferdigbehandlet for vedtak innen tolv uker. Fristen kan forlenges med 

ytterligere seks uker dersom det er nødvendig i store og kompliserte saker og der det er 

behov for ytterligere avklaring mv. 

 



 

 

For private reguleringsforslag gjelder i tillegg § 12-11. 

§ 12–11 Behandling av private reguleringsplanforslag: 

Når forslaget til reguleringsplan er mottatt av kommunen, skal kommunen snarest, og senest 

innen tolv uker eller en annen frist som er avtalt med forslagsstiller, avgjøre om forslaget 

skal fremmes ved å sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn og behandles etter 

reglene i §§ 12–9 og 12–10. Kommunen kan samtidig fremme alternative forslag til 

regulering av arealet. Finner ikke kommunen grunn til å fremme forslaget, skal 

forslagsstilleren underrettes ved brev. Er forslaget i samsvar med kommuneplanens arealdel 

eller områderegulering, kan avslaget kreves forelagt kommunestyret. 

 

Kommunens oppgaver og myndighet etter plan- og bygningsloven 

Departementet har utarbeidet flere veiledere som samlet gir informasjon om hvordan 

reguleringsplaner kan utarbeides etter bestemmelsene i plan- og bygningsloven. 

I loven og kommentarene til denne tas det opp hvordan planforslag skal behandles av 

kommunen: 

«§ 3-3 Kommunens planoppgaver og planleggingsmyndighet  

Kommunal planlegging har til formål å legge til rette for utvikling og samordnet 

oppgaveløsning i kommunen gjennom forvaltning av arealene og naturressursene i 

kommunen, og ved å gi grunnlag for gjennomføring av kommunal, regional, statlig og privat 

virksomhet.  

Kommunestyret selv har ledelsen av den kommunale planleggingen og skal sørge for at plan- 

og bygningslovgivningen følges i kommunen. Kommunestyret skal vedta kommunal 

planstrategi, kommuneplan og reguleringsplan. Kommunen organiserer arbeidet med den 

kommunale planleggingen etter kapittel 10 til 12 og oppretter de utvalg og treffer de tiltak 

som finnes nødvendig for gjennomføring av planleggingen.  

Kommunestyret skal sørge for å etablere en særskilt ordning for å ivareta barn og unges 

interesser i planleggingen.  

Kommunestyret skal sikre at kommunen har tilgang til nødvendig planfaglig kompetanse. 

 

 

Kommunens oppgaver og myndighet 

I lovkommentar til plan- og bygningsloven § 3-3 heter det: 

Formålet med den kommunale planleggingen skal ivareta kommunens egne mål og 

utviklingsstrategier. I tillegg skal den kommunale planleggingen ivareta nasjonale og 

regionale mål og legge til rette for gjennomføring av regional, statlig og privat virksomhet. 

Kommunestyrets ansvar består for det første i å sørge for at det i kommunen drives slik 



 

 

planlegging som kreves etter loven, slik det framgår av lovens kap. 10 til 12. Alle kommuner 

skal ha plikt til å utarbeide en kommunal planstrategi i hver kommunestyreperiode, og senest 

ett år etter kommunestyrets konstituering, jf. § 10–1. Det vises i denne sammenheng også til 

kommunehelsetjenestelovens § 1–4 om planlegging, informasjon og samordning. På 

grunnlag av planstrategien skal kommunen etter behov ta opp arbeid med en samlet 

kommuneplan, kommunedelplaner for enkelte sektorer eller temaer, og arealplaner i form av 

kommuneplanens arealdel og reguleringsplaner. Kommuneplanen bør i alminnelighet 

omfatte alle viktige mål og oppgaver i kommunen, herunder mål og oppgaver innenfor 

næringsutvikling og ressursforvaltning, boligdekning og bomiljø, folkehelse og sosiale 

tjenester, vern av natur- og kulturmiljø, utdanning, kultur, idrett og friluftsliv, samferdsel, 

energiforsyning og samfunnssikkerhet. 

Kommunestyret har også den formelle ledelsen av planarbeidet. Kommunestyret kan 

imidlertid delegere myndigheten til å treffe avgjørelser i forbindelse med planprosessen, 

organisering og det praktiske planleggingsarbeidet i samsvar med reglene i kommuneloven. 

Dette kan f.eks. gjelde fastsettelse av planprogram for reguleringsplaner med opplegg for 

medvirkning, beslutning om konsekvensutredning, frister mv. 

Vedtak om kommuneplan, herunder kommuneplanens samfunnsdel, handlingsdel og 

arealdel, må alltid treffes av kommunestyret selv. Det samme gjelder i utgangspunktet 

reguleringsplan. Imidlertid kan myndigheten til å vedta detaljregulering under visse 

forutsetninger delegeres når planen er i tråd med rammer og retningslinjer i kommuneplan 

eller områderegulering, jf. § 12–12. Fastsettelse av planprogram for kommuneplanens 

arealdel kan ikke delegeres. 

Kommunen har ansvaret for å organisere arbeidet med den kommunale planleggingen slik 

den selv finner mest hensiktsmessig. Kommunen kan opprette de utvalg og treffe de tiltak 

kommunen selv mener er nødvendig for å kunne gjennomføre planleggingen. Forslaget 

innebærer at dagens krav til kommunene om å ha et fast utvalg for plansaker (§ 9–1 i 

gjeldende lov) faller bort. Kommunene bestemmer selv om de vil beholde det faste utvalget 

for plansaker, eller legge oppgavene etter loven til et annet kommunalt organ. 

Kommunen har et særlig ansvar for å ivareta barns interesser i planarbeidet. Det er i stedet 

for kravet om at en tjenestemann i administrasjonen skal ivareta en slik funksjon tatt inn et 

pålegg om at kommunen etablerer en særskilt ordning som ivaretar det samme formålet. 

Bestemmelsen presiserer samtidig at ansvaret også gjelder i forhold til unges interesser. 

Kommunestyret har ansvaret for at kommunen har tilgang til nødvendig planfaglig 

kompetanse. Dette er i samsvar med de generelle forutsetninger om at kommunene er 

ansvarlig for å ansette nødvendig og tilstrekkelig personell med relevant kompetanse for å 

løse sine planoppgaver. 

 

 



 

 

Delegeringsreglementet 

I Ringerike kommunes delegeringsreglement, vedtatt i kommunestyret 20.06.2013, er 

følgende delegert fra kommunestyret til HMA vedr. planlegging i kapittel 2.4: 

 
Hovedkomite for miljø- og arealforvaltning er kommunens faste utvalg for plansaker (pkt. 1) 

og plan- og bygningsloven 27. juni 2008 nr. 71 (pkt. 20).  

 

Kommunestyrets myndighet i kurante saker er delegert til rådmannen. Dette skal rapporteres 

tilbake til myndigheten. For eksempel oversikten til HMA over delegerte vedtak i byggesaker og 

mindre planendringer. 

 

Formannskapet er delegert myndighet til å: utarbeide kommuneplan m/arealdel og stå for 

utarbeidelse av kommunedelplaner (pkt. 6). 

 

Praksis 

Det er altså HMA som er kommunens faste utvalg for plansaker og som dermed har 

myndighet til å styre disse sakene fram til endelig behandling. 

 

Generelt har administrasjonen foreslått at kurante plansaker som er i tråd med arealdelen i 

kommuneplanen kan startes opp uten politisk behandling. Ved 1. gangsbehandling går saken 

bare til HMA som vedtar å legge planforslaget ut til offentlig ettersyn og høring. Større 

reguleringer som er i tråd med kommuneplanen legges fram for HMA ved oppstart av 

planarbeidet. HMA fatter vedtak om oppstart av planarbeidet anbefales eller ikke, og kan gi 

innspill og føringer for det videre planarbeidet.  

 

Mens plansaker som er i strid med vedtatt kommuneplan sendes via HMA til formannskapet, i 

og med at formannskapet er kommuneplanutvalg. I disse sakene er det som oftest krav om 

planprogram og konsekvensutredning (KU) også.  

Saker som har store økonomiske konsekvenser for kommunen legges også fram for 

formannskapet som har økonomiansvar.  

 

HMA og prinsipper for innvolvering 

HMA’s mulighet til å involvere seg i planarbeid er ved:  

1. politisk oppstart evt. med forslag til planprogram.  

2. evt. fastsetting av planprogram 

3. 1. gangsbehandling av reguleringer – dvs. utlegging til høring og offentlig ettersyn 

4. 2. gangsbehandling av reguleringer  

Til pkt. 1: HMA kan velge å anbefale oppstart av regulering eller ikke, samt gi innspill og 

føringer for videre planarbeid.  

Til pkt. 2: HMA kan anbefale fastsetting av planprogram eller ikke. 

Til pkt. 3: HMA kan velge å legge ut en regulering for offentlig ettersyn og høring. 

    Eller komiteen kan avslå dette å sende forslaget tilbake for videre bearbeiding. 

Til pkt. 4: I § 12-10 siste ledd sies det at når høringsfristen er ute, skal kommunen ta saken 

opp til behandling. Da er merknader innkommet, og disse legges ved saksframlegget til 



 

 

sluttbehandling (HMA har fått tilsendt slike merknader i forkant av sluttbehandling i to 

aktuelle saker). Administrasjonen har i oppgave å vurdere merknadene sammen med 

tiltakshaver. Dette kan skje på flere måter alt etter alvorlighetsgraden på merknadene og fra 

hvilket myndighetsnivå de er framkommet.  

 

Dersom HMA vil ha en egen høringsrunde på dette stadiet i planprosessen, vil 

saksforberedelse og framlegging ta mere tid. Kanskje må merknadsbehandlingen tas i flere 

omganger, alt etter hva HMA mener skal løses. Dette vil, i så fall også ta tid. For 

oppdragsgiveren er det ofte slik at tiden som går med til planprosessen er dyrebar tid. Men et 

utfall av en slik ekstra runde er kanskje at saken kan gå raskere igjennom ved 2. 

gangsbehandling.  

 

Her bør HMA gjør sine egne vurderinger på tidsforbruk i forhold til ønskene om utvikling 

mm. 

 

Nåværende regjering har varsla forenklinger i plansaker for å sørge for bedre, raskere og 

enklere saksbehandling. Planprosess og byggesak skal virke mer effektivt sammen for å korte 

ned samla tidsbruk. Det er et mål å halvere planleggingstida i større prosjekter. Noen av de 

største forenklingsmulighetene ligger antagelig i å få kommunen til å tilpasse planleggingen 

etter behovet. 1.1.2015 trådte nye endringer i plan- og bygningsloven i kraft. Endringene 

gjelder bl.a. tidsfrister, herunder frist på 12 uker fra høring og offentlig ettersyn er 

gjennomført, til saken skal være ferdigbehandlet for vedtak (pbl. §12-10). En ekstra politisk 

merknadsbehandling mellom offentlig ettersyn og sluttbehandling kan gjøre det vanskelig å 

overholde denne fristen.  

 

Framtidige muligheter med oppdatert plandialog 

Ringerike har gått over til en nyere versjon av saksbehandlersystemet, ESA 8, som muliggjør 

en integrasjon mot kartløsningene på internettet. Det er planlagt å innføre en fullverdig 

plandialog i løpet av inneværende år. 

I denne plandialogen vil alle som klikker seg inn på kartet med oversikt over arealplanene for 

Ringerike kunne følge med på hva som innkommer av merknader og evt. innsigelser i 

reguleringssakene. Dermed vil informasjon i planprosessen bli enklere og alle vil kunne følge 

prosessen på en åpen måte. 

 

Sluttkommentar 

Etter valget høsten 2015 og ved etablering av nye utvalg anbefales det at planprosess blir en 

del av folkevalgtopplæringa. Dette innebærer generell innføring i planprosess, kommunens 

digitale verktøy (webkart, plandialog m.m.) samt kommunens eget planverk.  

 

 

Saksbehandler:  Grethe Tollefsen 

   leder areal- og byplankontoret 

 



 

 

 
 

Skjematisk oversikt over ordinær planprosess.  

Kilde: Norsk Kommunalteknisk Forening, planveileder.  



SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 

 

 
Arkivsaksnr.: 14/779-29   Arkiv: L32  

 

Nye adressenavn - Tossevikseterområdet  

 

Forslag til vedtak: 
 

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning vedtar følgende nye adressenavn: 

 

1. Skåpmyrveien 

2. Storsteinmyrveien 

3. Orreliveien 

4. Pruppeliveien 

5. Høgfjell 

 

 

Sammendrag 
Det skal tildeles adressenavn på veier og områder på Vikerfjell. Det er til sammen 6 veier og 

ett område i Tossevikseterområdet som skal tildeles adressenavn. På grunn av pågående 

navnesak om navnet Tos(s)evik(a) er det bare 5 adressenavn som kan ferdigbehandles av 

HMA i denne sammenheng. 

 

Innledning / bakgrunn 
Hensikten med å vedta nye adressenavn er at alle fritids- og boenhetene skal tildeles 

adressenummer. Adressenummer er spesielt viktig med tanke på nødetatene, post og 

varelevering. Behovet for veiadresser har økt sterkt de siste årene. Dette skyldes blant annet 

økt bruk av GPS til bilnavigasjon, som benyttes av politi, sykebiler, brannbiler, 

vareleveranser og privatbiler. For å få dette til å fungere, trenger en veiadresser som er 

koordinatfestet. Første ledd i prosessen, er å tildele adressenavn. 

  

Adressenavn bør bygge på og videreføre den lokale navnetradisjonen. Historiske navn, eldre 

stedsnavn eller andre navn som forteller om stedets kulturhistorie er gode utgangspunkt for 

adressenavn. Adressenavn skal være varige og overleve mange omskiftninger, og bør ikke 

være knytta til tidsbegrensede eller politiske forhold. Adressenavn skal heller ikke velges ut 

fra markedsmessige hensyn. Personnavn bør man være tilbakeholdne med å bruke, og man 

kan ikke bruke navn på nålevende personer. Det bør i hvert fall gå 5-10 år etter en persons 

død før navnet tas i bruk i en adresse. 

 

Følgende prinsipp ligger til grunn for tildeling av adressenavn i Ringerike kommune: 



 navnet må være unikt og bør ikke kunne forveksles med eksisterende navn  

 bør prøve å videreføre lokale tradisjonelle stedsnavn  

 navnet bør passe på stedet  

 navnet skal ikke virke støtende eller komisk  

 det skal legges vekt på variasjon og mangfold  

 navnet bør være lett å skrive, lese og uttale  

 navn på nålevende personer skal i utgangspunktet ikke brukes  

 kategorinavn (eksempelvis fugle- og blomsternavn) kan brukes der det er tjenlig, 

men skal ikke være et førstevalg  

 

Ved fastsetting av skrivemåten av veinavn skal det tas utgangspunkt i nedarva lokal uttale 

og følge gjeldende rettskrivingsprinsipp. 

 

Beskrivelse av saken 
I brev datert 18.08.2014 (14/1716-8) til eierne i området ba Oppmålingsavdelingen om 

tilbakemelding på adressenavn for de ulike adresseparsellene. Samtidig ble kart for hver 

adresseparsell lagt ut på kommunens internettside. Frist for tilbakemelding ble satt til 30. 

oktober 2014.  

 

Oppmålingsavdelingen har behandlet innkomne forslag til veinavn. Forslagene er sendt til 

Stedsnavntjenesten for Østlandet og Agderfylkene. Stedsnavntjenesten sin rolle er i henhold 

til Lov om stadnavn å gi rettledning og råd om skrivemåten av navnene. Stedsnavntjenesten 

kan også gi råd om valg av adressenavn. 

 

Adresseparseller i Tossevikseterområdet: 
 

Kartverket har opprettet en navnesak i Ringerike kommune. Etter at høringsfristen gikk ut 

sendte kommunen brev til Stedsnavntjenesten for Østlandet og Agderfylkene (14/1305-3), 

der høringsinnspillene ble oppsummert. Stedsnavntjenesten har sendt sin tilråding til 

Kartverket hvor saken er til behandling. Ett av navnene er Tos(s)evik(a). Det har 

konsekvenser for adresseparsell 1 og 6 som begge har «Tossevik» som en del av 

adressenavnet. Kommunen v/HMA kan derfor ikke vedta noe navn for disse parsellene i 

denne omgang, men for å vise helheten i adresseringen for området omtales de i 

saksframlegget, men uten noen anbefaling fra rådmannen.  

 

1. Adresseparsellen går fra Sperillen og helt frem til den gamle Tosseviksetra. Alf Refsum 

på vegne av Sigrid E. Refsum (14/779-2) foreslår Gabriel vei eller Gabriel Strandes vei. 

Her anbefaler Oppmålingsavdelingen at en i stedet bruker seternavnet, som allerede er i 

bruk i dag, på hovedatkomstveien fra Sperillen til området, og foreslo derfor 

Tossevikseterveien. Refsum ønsker også at veien til hyttetomten kalles Røyskatt veien. 

Kommunen ønsker i utgangspunktet å bruke stedsspesifikke navn i stedet for slike 

generelle navn, og vil heller ikke splitte veien i flere adresseparseller.  

 

Stedsnavntjenesten påpeker at det er en pågående navnesak om navnet Tos(s)evik(a, og 

kommunen må vente til det er gjort vedtak om skrivemåten av dette navnet før det kan 

brukes som del av et adressenavn (14/779-28).  



 

Rådmannen anbefaler ikke noe adressenavn på grunn av pågående navnesak. 

 

2. Vei og hyttefelt strekker seg inn til Skåpmyra og Skåpet  

Oppmålingsavdelingen foreslo Skåpmyrveien fordi det er et navn som er knyttet til 

området. Det kom ikke inn uttalelser til dette navnet. 

 

Stedsnavntjenesten (14/779-28) har ingen merknader til adressenavn eller skrivemåte.  

 

Rådmannen går inn for at veien får navnet Skåpmyrveien. 

 

3. Veien går over Storsteinmyr mot Hyttekastbekken.  

Adresseparsellen var ikke med i det opprinnelige forslaget, men Oppmålingsavdelingen 

ønsker å ha dette som egen adresseparsell, og foreslår derfor navnet Storsteinmyrveien 

fordi det er et navn som knyttes til stedet. 

 

Stedsnavntjenesten (14/779-28) har ingen merknader til adressenavn eller skrivemåte.  

 

Rådmannen går inn for at veien får navnet Storsteinmyrveien. 

 

4. Veien tar av fra Tossevikseterveien og går nordover.  

Oppmålingsavdelingen foreslo Orreliveien, som er det navnet som brukes i dag. Det 

kom ingen andre forslag til adressenavn på veien.  

 

Stedsnavntjenesten (14/779-28) skriver «Vi har ingen opplysninger om navnet, men 

dersom det er kjent og brukt lokalt, har vi ingen merknader.».  Oppmålingsavdelingen 

opplyser at det er dette navnet som brukes i dag, og dermed er kjent for hytteeierne i 

området.   

 

Rådmannen går inn for at veien får navnet Orreliveien. 

 

5. Veien tar av fra Tossevikseterveien før en kommer til «gamle» Tosseviksetra og går 

nordover.  

Oppmålingsavdelingen foreslo Pruppeliveien, oppkalt etter Pruppelia som er lia vest 

nordvest for hyttefeltet. Det kom ingen merknader til dette adressenavnet. 

 

Stedsnavntjenesten (14/779-28) har ingen merknader til adressenavn eller skrivemåte.  

 

Rådmannen går inn for at veien får navnet Pruppeliveien. 

 

 

6. Tosseviksetermyrene er et myrdrag som strekker seg inn i hele området, og som hyttene 

ligger rundt og i. Derfor mener Oppmålingsavdelingen at det ville være riktig å gi et 



samlenavn til hovedvei og stikkveier i området, og foreslo Tosseviksetermyrene som 

adressenavn. Det kom ingen kommentarer til navnet. 

 

Stedsnavntjenesten påpeker at det er en pågående navnesak om navnet Tos(s)evik(a, og 

kommunen må vente til det er gjort vedtak om skrivemåten av dette navnet før det kan 

brukes som del av et adressenavn (14/779-28).  

 

Rådmannen anbefaler ikke noe adressenavn på grunn av pågående navnesak. 

 

 

7. Det ligger noen hytter opp mot Høgfjell. Disse skal også ha adresse. 

Oppmålingsavdelingen har foreslått et eget adressenavn på det høyereliggende området 

rundt Høgfjell og kalt det Høgfjell. Dette er et område som ikke har direkte veiadkomst. 

Det kom ingen kommentarer til navnet. 

 

Stedsnavntjenesten (14/779-28) har ingen merknader til adressenavn eller skrivemåte.  

 

Rådmannen går inn for at adresseområdet får navnet Høgfjell. 

 

 

Juridiske forhold  
Hjemmel i Matrikkellova av 17.06.2005 § 21 og forskriftenes § 51 og Lov om stadnamn av 

18.05.1990.  

 

Informasjon og høringer 
Alle grunneierne langs veiene som skal tildeles navn får tilsendt brev der de får muligheten 

til å komme med forslag til veinavn. Det blir også sendt brev til historielag eller andre 

foreninger som anses å ha interesse for sakene.  

 

Stedsnavntjenesten, som tilrår skrivemåten på veinavnene, går gjennom navneforslagene og 

jamfører de med opplysningene som finnes i deres arkiv, i Norske Gaardsnavne og i Sentralt 

stedsnavnregister (SSR), som er Norges nasjonale register for skrivemåten av stedsnavn i 

offentlig bruk. De gir så en uttalelse til kommunen. Kommunen skal melde inn alle endelige 

navnevedtak til SSR, jf. stedsnavnloven § 12.  

 

Rådmannens vurdering 
Rådmannen anbefaler at oppmålingskontorets forslag vedtas. Vurderinger er gjort etter 

uttalelser fra grunneiere og stedsnavntjenesten.  

 

Vedlegg 
 Kartbilag påtegnet Tossevikseterveien (1) 

 Kartbilag påtegnet Skåpmyrveien (2) 

 Kartbilag påtegnet Storsteinmyrveien(3) 

 Kartbilag påtegnet Orreliveien (4) 



 Kartbilag påtegnet Pruppeliveien (5) 

 Kartbilag påtegnet Tosseviksetermyrene (6) 

 Kartbilag påtegnet Høgfjell (7) 

 

 Brev fra Ringerike kommune til grunneiere, lag og foreninger (14/1716-8)(*) 

 Brev fra Ringerike kommune til Stedsnavntjenesten for Østlandet og Agderfylkene 

(14/1305-3)(*) 

 Brev fra Alf Refsum på vegne av Sigrid E. Refsum (14/779-2) (*) 

 E-post fra Stedsnavntjenesten for Østlandet og Agderfylkene (14/779-28) (*) 

 

 

Vedlegg med stjerne er utsendt brev og mottatte uttalelser som er arkivert i Esak under 

oppgitt journalnummer. Kontakt servicetorget ved behov for papirutskrift. 

 

Vedtak etter Lov om stadnamn kan påklages av de som etter § 5 første ledd bokstav a til c 

har rett til å ta opp saker om skrivemåten på stedsnavn. De som dermed har rett til å klage er 

offentlige organ, lokale organisasjoner med særlig tilknytning til veinavnet. Det er kun 

skrivemåten som kan påklages. Klagen skal grunngis. 

 

Det er ikke klagerett på skrivemåten av primærnavn som ikke er vedtatt etter Lov om 

stadnamn. Primærnavn er førsteleddet i et adressenavn, for eksempel et gårds-/bruksnavn. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 20.02.2015 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Virksomhetsleder: Heidi Skagnæs 

 

Saksbehandler: Trond Olav Vassdal 
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SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 

 

 
Arkivsaksnr.: 14/779-30   Arkiv: L32  

 

Nye adressenavn - Ringerudseterområdet  

 

Forslag til vedtak: 
 

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning vedtar følgende nye adressenavn: 

 

1. Ringerudseterveien 

2. Bernhatten 

3. Moltebrenna 

4. Ringerudåsen 

5. Ringerudkollveien 

6. Gunbjørrudseterveien 

 

 

Sammendrag 
Det skal tildeles adressenavn på veier og områder på Vikerfjell. Det er til sammen 6 veier 

som skal tildeles adressenavn. 

 

Innledning / bakgrunn 
Hensikten med å vedta nye adressenavn er at alle fritids- og boenhetene skal tildeles 

adressenummer. Adressenummer er spesielt viktig med tanke på nødetatene, post og 

varelevering. Behovet for veiadresser har økt sterkt de siste årene. Dette skyldes blant annet 

økt bruk av GPS til bilnavigasjon, som benyttes av politi, sykebiler, brannbiler, 

vareleveranser og privatbiler. For å få dette til å fungere, trenger en veiadresser som er 

koordinatfestet. Første ledd i prosessen, er å tildele adressenavn. 

  

Adressenavn bør bygge på og videreføre den lokale navnetradisjonen. Historiske navn, eldre 

stedsnavn eller andre navn som forteller om stedets kulturhistorie er gode utgangspunkt for 

adressenavn. Adressenavn skal være varige og overleve mange omskiftninger, og bør ikke 

være knytta til tidsbegrensede eller politiske forhold. Adressenavn skal heller ikke velges ut 

fra markedsmessige hensyn. Personnavn bør man være tilbakeholdne med å bruke, og man 

kan ikke bruke navn på nålevende personer. Det bør i hvert fall gå 5-10 år etter en persons 

død før navnet tas i bruk i en adresse. 

 

Følgende prinsipp ligger til grunn for tildeling av adressenavn i Ringerike kommune: 

 navnet må være unikt og bør ikke kunne forveksles med eksisterende navn  



 bør prøve å videreføre lokale tradisjonelle stedsnavn  

 navnet bør passe på stedet  

 navnet skal ikke virke støtende eller komisk  

 det skal legges vekt på variasjon og mangfold  

 navnet bør være lett å skrive, lese og uttale  

 navn på nålevende personer skal i utgangspunktet ikke brukes  

 kategorinavn (eksempelvis fugle- og blomsternavn) kan brukes der det er tjenlig, 

men skal ikke være et førstevalg  

 

Ved fastsetting av skrivemåten av veinavn skal det tas utgangspunkt i nedarva lokal uttale 

og følge gjeldende rettskrivingsprinsipp. 

 

Beskrivelse av saken 
I brev datert 18.08.2014 (14/1716-8) til eierne i området ba Oppmålingsavdelingen om 

tilbakemelding på adressenavn for de ulike adresseparsellene. Samtidig ble kart for hver 

adresseparsell lagt ut på kommunens internettside. Frist for tilbakemelding ble satt til 30. 

oktober 2014.  

 

Oppmålingsavdelingen har behandlet innkomne forslag til veinavn. Forslagene er sendt til 

Stedsnavntjenesten for Østlandet og Agderfylkene. Stedsnavntjenesten sin rolle er i henhold 

til Lov om stadnavn å gi rettledning og råd om skrivemåten av navnene. Stedsnavntjenesten 

kan også gi råd om valg av adressenavn. 

 

Adresseparseller i Ringerudseterområdet: 

 

1. Adresseparsellen er adkomstveien til området ved Ringerudsetra, og tar av fra Sperillen 

og går opp til Ringerudseter med alpinanlegg og parkering.  

Ole Ringerud (14/779-23) foreslår at første sidevei, som går sørover, gis adressenavn 

Goliveien og andre sidevei, som går nordover, gis navn Storhaugveien. Det er ingen 

adresser knyttet til disse veiene og gis derfor ikke adressenavn i denne sammenheng. 

Oppmålingsavdelingen foreslo Ringerudseterveien som adressenavn, og det er ikke 

kommet inn andre forslag til navn. 

 

Stedsnavntjenesten (14/779-28) har ingen merknader til navn eller skrivemåte. De 

skriver følgende om tolkningen av navnet: «Forleddet Ringe- er tolket som et tidligere 

navn *Ringen på det som i dag heter Ringerudkollen».  

 

Rådmannen går inn for at veien får navnet Ringerudseterveien. 

  

 

2. Veien med sideveier går inn til hyttefeltet ved og øst for Bernhatten. Beate Aslaksen 

(14/1716-27) ønsker adressen Blåbæråsen til sin hytte. Gunhild R. Heen (14/779-22) 

foreslår Bernhardveien. Oppmålingsavdelingen foreslo Bernhatten som adressenavn, på 

grunnlag av at det allerede er et kjent navn for og i området. Avdelingen vil helst bruke 

stedsspesifikke navn, og vil derfor ikke anbefale Blåbæråsen. Bernhardveien oppfatter vi 

er en annen forståelse av Bernhatten/Bernhattveien enn den vi finner i SSR, og som vi i 



utgangspunktet ønsker å forholde oss til.  

 

Stedsnavntjenesten (14/779-28) har ingen merknader til navn eller skrivemåte.  

 

Rådmannen går inn for at veien får navnet Bernhatten. 

 

 

3. Veien tar av fra adresseparsell nr. 5 etter omlag 700 meter. Veien kalles i dag 

Moltebrenna, og Oppmålingsavdelingen foreslo å bruke det som adressenavn. Jan Ditlef 

Martens (14/779-11) foreslår Moltestubben som navn på den siste stubben inn til 

snuplassen. Gunhild R. Heen foreslår å dele veiene opp i Kleggerudveien og 

Moltebrenna. 

 

Oppmålingsavdelingen ønsker å adressere området samlet, og ha et så kort navn som 

mulig. En har derfor falt ned på ett navn, Moltebrenna uten tillegget vei, for hele 

området.  

 

Stedsnavntjenesten (14/779-28) skriver at de ikke har opplysninger om navnet, men 

dersom det er kjent og brukt lokalt har de ingen merknader. Oppmålingsavdelingen 

opplyser at det er dette navnet som brukes i dag, og dermed er kjent for hytteeierne i 

området.  

 

Rådmannen går inn for at veien får navnet Moltebrenna. 

 

 

4. Veien tar av sørover etter om lag 700 meter på adresseparsell 5. I dag kalles veien 

Veslefjellveien. Samme navn brukes på en vei lenger sør ved Flaskerudseter, og derfor 

foreslo ikke Oppmålingsavdelingen noe adressenavn på denne veien. 

   

Følgende forslag er kommet inn: 

Ringerudåsen - Hilde Einmo (14/1716-14)  

Elg(e)tråkket  - Gøran og Ingrid Nyman. Begrunnes med at stien som går opp til 

Høgfjell fra denne veien kalles dette (dette navnet er foreslått brukt for vei ved 

Bjørntjernlia).  

Veslefjellveien - Bay Magnar Engebråten (14/1716-29) og Ole Ringerud 

(14/779-23) 

Goddalveien – Ole Ringerud (14/779-23) 

 

Oppmålingsavdelingen mener at Veslefjell bør brukes ved Flaskerudseter, og 

Elg(e)tråkket ved Bjørntjernlia der det allerede er et innarbeidet navn. Goddal ligger 

etter kartete lenger nord, og ved å ta i bruk dette navnet vil det bli «flyttet» fra der det 

opprinnelig hører til. Oppmålingsavdelingen anbefaler derfor Ringerudåsen som 

adressenavn, siden det gir en intuitiv forståelse av at navnet er knyttet til Ringerud.  

 

Stedsnavntjenesten (14/779-28) har ingen merknader til navn eller skrivemåte.  

 



Rådmannen går inn for at veien får navnet Ringerudåsen. 

 

 

5. Veien ble opprinnelig foreslått som del av Ringerudseterveien., Men 

Oppmålingsavdelingen har kommet til at det vil være mest naturlig å etablere denne 

veien som en egen adresseparsell og kalle den Ringerudkollveien. Veien går frem til 

Ringerudkollen som er et kjent utsiktspunkt og startplass for hanggliding.  

Ole Ringerud (14/779-23) og Gunhild R. Heen (14/779-22) foreslår at første stikkvei 

som går inn mot Setertjern gis navnet Setertjernveien. Det vil i såfall kun bli en 

hytte/adresse knyttet til denne veien, og Oppmålingsavdelingen anbefaler derfor ikke 

eget navn på denne sideveien.   

 

Stedsnavntjenesten (14/779-28) har ingen merknader til navn eller skrivemåte.  

 

Rådmannen går inn for at veien får navnet Ringerudkollveien. 

 

 

6. Denne veien er en egen skogsvei som går fra Gunbjørrud ved Sperillen, og slynger seg 

oppover lia mot Gunbjørrudsetra. Oppmålingsavdelingen foreslo adressenavnet 

Gunbjørrudseterveien. Veien har også dette navnet i Landbrukskontorets 

skogsbilregister. Det er ikke kommet uttalelser til dette navneforslaget. 

 

Stedsnavntjenesten (14/779-28) har ingen merknader til navn eller skrivemåte.  

 

Rådmannen går inn for at veien får navnet Gunbjørrudseterveien. 

 

Juridiske forhold  
Hjemmel i Matrikkellova av 17.06.2005 § 21 og forskriftenes § 51 og Lov om stadnamn av 

18.05.1990.  

 

Informasjon og høringer 
Alle grunneierne langs veiene som skal tildeles navn får tilsendt brev der de får muligheten 

til å komme med forslag til veinavn. Det blir også sendt brev til historielag eller andre 

foreninger som anses å ha interesse for sakene.  

 

Stedsnavntjenesten, som tilrår skrivemåten på veinavnene, går gjennom navneforslagene og 

jamfører de med opplysningene som finnes i deres arkiv, i Norske Gaardsnavne og i Sentralt 

stedsnavnregister (SSR), som er Norges nasjonale register for skrivemåten av stedsnavn i 

offentlig bruk. De gir så en uttalelse til kommunen. Kommunen skal melde inn alle endelige 

navnevedtak til SSR, jf. stedsnavnloven § 12.  

 

Rådmannens vurdering 
Rådmannen anbefaler at oppmålingskontorets forslag vedtas. Vurderinger er gjort etter 

uttalelser fra grunneiere og stedsnavntjenesten.  



 

Vedlegg 
 Kartbilag påtegnet Ringerudseterveien (1) 

 Kartbilag påtegnet Bernhatten (2) 

 Kartbilag påtegnet Moltebrenna(3) 

 Kartbilag påtegnet Ringerudåsen (4) 

 Kartbilag påtegnet Ringerudkollveien (5) 

 Kartbilag påtegnet Gunbjørrudseterveien (6) 

 

 Brev fra Ringerike kommune til grunneiere, lag og foreninger (14/1716-8) (*) 

 Innlevert kart med påførte navneforslag fra Ole Ringerud (14/779-23) (*) 

 Innlevert kart med påførte navneforslag fra Gunhild R. Heen (14/779-22) (*) 

 E-post fra Beate Aslaksen (14/1716-27) (*) 

 E-post fra Jan Ditlef Martens (14/779-11) (*) 

 E-post fra Hilde Einmo (14/1716-14) (*) 

 E-post fra Gøran og Ingrid Nyman (14/1716-18) (*) 

 E-post fra Bay Magnar Engebråten (14/1716-29) (*) 

 E-post fra Stedsnavntjenesten for Østlandet og Agderfylkene (14/779-28) (*) 

 

 

Vedlegg med stjerne er utsendt brev og mottatte uttalelser som er arkivert i Esak under 

oppgitt journalnummer. Kontakt servicetorget ved behov for papirutskrift. 

 

Vedtak etter Lov om stadnamn kan påklages av de som etter § 5 første ledd bokstav a til c 

har rett til å ta opp saker om skrivemåten på stedsnavn. De som dermed har rett til å klage er 

offentlige organ, lokale organisasjoner med særlig tilknytning til veinavnet. Det er kun 

skrivemåten som kan påklages. Klagen skal grunngis. 

 

Det er ikke klagerett på skrivemåten av primærnavn som ikke er vedtatt etter Lov om 

stadnamn. Primærnavn er førsteleddet i et adressenavn, for eksempel et gårds-/bruksnavn. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 20.02.2015 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Virksomhetsleder: Heidi Skagnæs 

 

Saksbehandler: Trond Olav Vassdal 
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SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 

 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 14/779-31   Arkiv: L32  

 

Nye adressenavn - området Flaskerudseter - Bjørntjernlia  

 

Forslag til vedtak: 
 

1. Flaskerudseterveien 

2. Langtjernhøgda 

3. Langtjernlia 

4. Karibrenna 

5. Bjønnefaret 

6. Stasfolehaugen 

7. Bjønnetråkket 

8. Veslefjellia 

9. Bjørntjernlia 

10. Mårbakken 

11. Elgtråkket 

 

 

Sammendrag 
Det skal tildeles adressenavn på veier og områder på Vikerfjell. Det er til sammen 11  

veier/områder som skal tildeles adressenavn i området Flaskerudseter – Bjørntjernlia. 

 

Innledning / bakgrunn 
Hensikten med å vedta nye adressenavn er at alle fritids- og boenhetene skal tildeles 

adressenummer. Adressenummer er spesielt viktig med tanke på nødetatene, post og 

varelevering. Behovet for veiadresser har økt sterkt de siste årene. Dette skyldes blant annet 

økt bruk av GPS til bilnavigasjon, som benyttes av politi, sykebiler, brannbiler, 

vareleveranser og privatbiler. For å få dette til å fungere, trenger en veiadresser som er 

koordinatfestet. Første ledd i prosessen, er å tildele adressenavn. 

  

Adressenavn bør bygge på og videreføre den lokale navnetradisjonen. Historiske navn, eldre 

stedsnavn eller andre navn som forteller om stedets kulturhistorie er gode utgangspunkt for 

adressenavn. Adressenavn skal være varige og overleve mange omskiftninger, og bør ikke 

være knytta til tidsbegrensede eller politiske forhold. Adressenavn skal heller ikke velges ut 

fra markedsmessige hensyn. Personnavn bør man være tilbakeholdne med å bruke, og man 



kan ikke bruke navn på nålevende personer. Det bør i hvert fall gå 5-10 år etter en persons 

død før navnet tas i bruk i en adresse. 

 

Følgende prinsipp ligger til grunn for tildeling av adressenavn i Ringerike kommune: 

 navnet må være unikt og bør ikke kunne forveksles med eksisterende navn  

 bør prøve å videreføre lokale tradisjonelle stedsnavn  

 navnet bør passe på stedet  

 navnet skal ikke virke støtende eller komisk  

 det skal legges vekt på variasjon og mangfold  

 navnet bør være lett å skrive, lese og uttale  

 navn på nålevende personer skal i utgangspunktet ikke brukes  

 kategorinavn (eksempelvis fugle- og blomsternavn) kan brukes der det er tjenlig, 

men skal ikke være et førstevalg  

 

Ved fastsetting av skrivemåten av veinavn skal det tas utgangspunkt i nedarva lokal uttale 

og følge gjeldende rettskrivingsprinsipp. 

 

Beskrivelse av saken 
I brev datert 18.08.2014 (14/1716-8) til eierne i området ba Oppmålingsavdelingen om 

tilbakemelding på adressenavn for de ulike adresseparsellene. Samtidig ble kart for hver 

adresseparsell lagt ut på kommunens internettside. Frist for tilbakemelding ble satt til 30. 

oktober 2014.  

 

Oppmålingsavdelingen har behandlet innkomne forslag til veinavn. Forslagene er sendt til 

Stedsnavntjenesten for Østlandet og Agderfylkene. Stedsnavntjenesten sin rolle er i henhold 

til Lov om stadnavn å gi rettledning og råd om skrivemåten av navnene. Stedsnavntjenesten 

kan også gi råd om valg av adressenavn. 

 

Adresseparseller i området Flaskerudseter – Bjørntjernlia: 

 

I dette området har grunneierne og ulike velforeninger skiltet veiene med treskilt i 

forbindelse med utbyggingen av området. Det har ført til at en del navn allerede er godt 

innarbeidet. Oppmålingsavdelingen har prøvd å ta hensyn til det i sine forslag til 

navngiving. 

  

1. Dette er atkomstveien til området. Veien kalles i dag Flaskerudseterveien, og 

Oppmålingsavdelingen foreslo det samme som adressenavn. Thorvald Lie (14/1716-21) 

støtter forslaget. 

 

Stedsnavntjenesten (14/779-28) har ingen merknader til navn eller skrivemåte. De 

skriver følgende om betydningen av navnet, «… Førsteleddet Flaske- kommer trolig fra 

et bekkenavn, som enten har betydningen 'flaske' eller 'melkedunk med korte staver og bred 

bunn', brukt som sammenligningsnavn til formen på bekkeleiet.  

 

 

Rådmannen går inn for at veien får navnet Flaskerudseterveien. 

 



2. Veien er en sidevei til parsell 1, og går nordover før en kommer til Langtjern. Veien 

kalles i dag Langtjernhøgda, og Oppmålingsavdelingen foreslo dette adressenavnet. 

Thorvald Lie (14/1716-21) støtter forslaget.   

 

Stedsnavntjenesten (14/779-28) har ingen merknader til navn eller skrivemåte.  

 

Rådmannen går inn for at veien får navnet Langtjernhøgda. 

 

3.  Veien går sørover før en kommer til Langtjern. Veien går inn til et hyttefelt planlagt 

med 7 hyttetomter. Grunneier sier utviding av dette feltet kan komme på tale. 

Oppmålingsavdelingen vil derfor gi denne veien eget adressenavn og foreslo 

Langtjernlia. Det støttes av Thorvald Lie (14/1716-21). 

 

Stedsnavntjenesten (14/779-28) har ingen merknader til navn eller skrivemåte.  

 

Rådmannen går inn for at veien får navnet Langtjernlia. 

 

 

4. Det er en stor parkeringsplass ved Flaskerudseterveien, og derfra går det i dag en vei 

omlag 250 meter inn i feltet. Hyttefeltet kalles Karibrenna, etter Karibrenna som ligger i 

området, og er det adressenavnet Oppmålingsavdelingen har foreslått. Navneforslaget 

støttes av Thorvald Lie (14/1716-21). 

 

Stedsnavntjenesten (14/779-28) har ingen merknader til navn eller skrivemåte.  

 

Rådmannen går inn for at veien får navnet Karibrenna. 

 

 

5. Grunneier har levert tegning som viser at det planlegges en vei vestover fra dagens 

parkeringsplass. Det vil påvirke adresseringen. Grunneier Thorvald Lie (14/1716-21) 

foreslår Bjønnefaret som navn. Oppmålingsavdelingen støtter forslaget.  

 

Stedsnavntjenesten (14/779-28) sier at skrivemåten bjønn er tillatt etter reglene i 

stedsnavnloven, og forslaget dermed er greit, men de viser til inkonsekvensen ved at 

bjørn,som førsteledd, ønskes brukt ved Bjørntjernlia.  Oppmålingsavdelingen mener 

likevel at en innenfor kommunen kan akseptere å bruke både den dialektiske formen 

«bjønn» der dette er brukt tidligere og føles naturlig, og «bjørn» der det er naturlig å 

bruke. 

 

Rådmannen går inn for at veien får navnet Bjønnefaret. 

 

 

6. Veien går om Stasfolehaugen som ligger i området, og Oppmålingsavdelingen har derfor 

foreslått dette adressenavnet på veien. Navneforslaget støttes av Thorvald Lie (14/1716-

21). 



 

Stedsnavntjenesten (14/779-28) har ingen merknader til navn eller skrivemåte.  

 

Rådmannen går inn for at veien får navnet Stasfolehaugen. 

 

 

7. Veien tar av omlag 50 meter etter veien til Stasfolehaugen. Oppmålingsavdelingen 

foreslo Lortholoa som adressenavn med bakgrunn i at veien går inn til Lortholoa. Men 

for første del av veien hvor hyttene ligger brukes i dag Bjønnetråkket som navn. 

Skogsveien videre etter at en har passert hyttefeltet kalles derimot Lortholoaveien. 

Thorvald Lie (14/1716-21) foreslår derfor at Bjønnetråkket brukes som adressenavn. 

Oppmålingsavdelingen støtter forslaget. 

 

Stedsnavntjenesten (14/779-28) har ingen merknader til navn eller skrivemåte, men viser 

til inkonsekvensen, som tidligere nevnt, ved at bjørn ønskes brukt annet sted i området. 

Oppmålingsavdelingen mener likevel at en innenfor kommunen kan akseptere å bruke 

både den dialektiske formen «bjønn» der dette er brukt tidligere og føles naturlig, og 

«bjørn» der det er naturlig å bruke. 

 

Rådmannen går inn for at veien får navnet Bjønnetråkket 

 

 

8. Etter omlag 330 meter videre på veien til Bjørntjernlia går denne veien sørøstover inntil 

Veslefjell.  

Liv Helene Bergsund v/Lars Jørgen Bergsund (14/1716-20), Thorvald Lie (14/1716-21), 

Veslefjell hytteforening v/ Gro Fossum Grønn (14/779-8) foreslår alle Veslefjellia som 

adressenavn. Argumentet er at hyttefeltet ligger inntil Veslefjell, og er det stedsnavnet 

som definerer området. Oppmålingsavdelingen hadde opprinnelig ikke foreslått noe 

navn siden en har Veslefjell både ved Ringerudseter og her, men støtter forslaget om at 

Veslefjell-navnet brukes for denne veien. Grunneier sier også at Veslefjellveien kan sees 

på som et sekundært forslag, men er ikke ønskelig.  

 

Stedsnavntjenesten (14/779-28) har ingen merknader til navn eller skrivemåte.  

 

Rådmannen går inn for at veien får navnet Veslefjellia. 

 

Bjørntjernlia hyttefelt 

De interne veiene i dette hyttefeltet vedtok hytteeierforeningen navn på i 2007, og deretter 

ble flotte treskilt satt opp. Disse navnene har derfor levd videre, og er innarbeidet blant 

hytteeierne og grunneier. I området er det få stedsnavn som det er naturlig å ta utgangspunkt 

i ved navnsettingen. Derfor ønsket Oppmålingsavdelingen opprinnelig å tildele adressenavn 

som hadde Bjørntjern som førsteledd, og deretter -lia, -bakken og-tråkket, for å knytte 

området navnemessig sammen. Men det kom tydelige tilbakemelding fra grunneier og 

velforening at de ønsket å bruke de opprinnelige navnene. Oppmålingsavdelingen har derfor 

vurdert navngivingen opp mot det som brukes i dag, og har kommet frem til følgende 



forslag til inndeling i adresseparseller og adressenavn.   

 

9. Oppmålingsavdelingen foreslår at Bjørtjernlia brukes som adressenavn på hovedveien til 

og i hyttefeltet. Asle Oppen (14/1716-17) og Bjørntjernlia hytteforening v/Pål Styrk 

Hansen (14/1716-19) foreslår den oppdelt i 2, henholdsvis med navnene Bjørnefaret 

(ikke aktuelt siden foreslått brukt ved Karibrenna) og Orreleiken. En slik oppsplitting er 

ikke naturlig og heller ikke i tråd med de prinsippene en finner i adresseveilederen, og 

som kommunen etterstreber å følge. Det foreslås derfor en sammenhengende 

adresseparsell med det navnet som i dag brukes på hyttefeltet, Bjørntjernlia. Charlotte 

Bork og Øyvind Janssen (14/779-1) foreslår også Orreleiken som navn. 

 

Stedsnavntjenesten (14/779-28) har ingen merknader til navn eller skrivemåte.  

 

Rådmannen går inn for at veien får navnet Bjørntjernlia. 

 

10. Første stikkvei nordover i hyttefeltet, og kalles i dag Mårbakken. Asle Oppen (14/1716-

17) og Bjørntjernlia hytteforening v/Pål Styrk Hansen (14/1716-19) ønsker Mårbakken 

som navn. Oppmålingsavdelingen foreslo opprinnelig Bjørntjernbakken, men støtter det 

innkomne forslaget. 

 

Stedsnavntjenesten (14/779-28) har ingen merknader til navn eller skrivemåte.  

 

Rådmannen går inn for at veien får navnet Mårbakken 

 

11. Stikkvei vestover i hyttefeltet. I dag er den splittet i Elgtråkket og Harelabben, og både 

Asle Oppen (14/1716-17) og Bjørntjernlia hytteforening v/Pål Styrk Hansen (14/1716-

19) foreslår at navning og inndeling i adresseparseller videreføres.  

Oppmålingsavdelingen viser til at en slik oppsplitting ikke er i tråd med 

adresseveilederens eller kommunens gitte prinsipp for inndeling i adresseparseller. 

Oppmålingsavdelingen går derfor inn for å gi ett navn på disse to stikkveiene og 

anbefaler Elgtråkket.  

 

Stedsnavntjenesten (14/779-28) har ingen merknader til navn eller skrivemåte.  

 

Rådmannen går inn for at veien får navnet Elgtråkket 

 

Juridiske forhold  

Hjemmel i Matrikkellova av 17.06.2005 § 21 og forskriftenes § 51 og Lov om stadnamn av 

18.05.1990.  

 

Informasjon og høringer 
Alle grunneierne langs veiene som skal tildeles navn får tilsendt brev der de får muligheten 

til å komme med forslag til veinavn. Det blir også sendt brev til historielag eller andre 

foreninger som anses å ha interesse for sakene.  

 



Stedsnavntjenesten, som tilrår skrivemåten på veinavnene, går gjennom navneforslagene og 

jamfører de med opplysningene som finnes i deres arkiv, i Norske Gaardsnavne og i Sentralt 

stedsnavnregister (SSR), som er Norges nasjonale register for skrivemåten av stedsnavn i 

offentlig bruk. De gir så en uttalelse til kommunen. Kommunen skal melde inn alle endelige 

navnevedtak til SSR, jf. stedsnavnloven § 12.  

 

Rådmannens vurdering 
Rådmannen anbefaler at oppmålingskontorets forslag vedtas. Vurderinger er gjort etter 

uttalelser fra grunneiere og stedsnavntjenesten.  

 

Vedlegg 
 Kartbilag påtegnet Flaskerudseterveien (1) 

 Kartbilag påtegnet Langtjrnhøgda (2) 

 Kartbilag påtegnet Langtjernlia(3) 

 Kartbilag påtegnet Karibrenna (4) 

 Kartbilag påtegnet Bjønnefaret (5) 

 Kartbilag påtegnet Stasfolehaugen (6) 

 Kartbilag påtegnet Bjønnetråkket (7) 

 Kartbilag påtegnet Veslefjellia (8) 

 Kartbilag påtegnet Bjørntjernlia (9) 

 Kartbilag påtegnet Mårbakken (10) 

 Kartbilag påtegnet Elgtråkket (11) 

 

 

 Brev fra Ringerike kommune til grunneiere, lag og foreninger (14/1716-8)(*) 

 E-post fra Thorvald Lie (14/1716-21) (*) 

 Telefon fra Lars Jørgen Bergsund på vegne av Liv H. Bergsund v/ (14/1716-20) (*) 

 E-post fra Veslefjell hytteforening v/ Gro Fossum Grønn (14/779-8) (*) 

 E-post fra Asle Oppen (14/1716-17)  (*) 

 E-post fra Bjørntjernlia hytteforening v/Pål Styrk Hansen (14/1716-19) (*) 

 E-post fra Charlotte Bork og Øyvind Janssen (14/779-1) (*) 

 E-post fra Stedsnavntjenesten for Østlandet og Agderfylkene (14/779-28) (*) 

 

 

Vedlegg med stjerne er utsendt brev og mottatte uttalelser som er arkivert i Esak under 

oppgitt journalnummer. Kontakt servicetorget ved behov for papirutskrift. 

 

Vedtak etter Lov om stadnamn kan påklages av de som etter § 5 første ledd bokstav a til c 

har rett til å ta opp saker om skrivemåten på stedsnavn. De som dermed har rett til å klage er 

offentlige organ, lokale organisasjoner med særlig tilknytning til veinavnet. Det er kun 

skrivemåten som kan påklages. Klagen skal grunngis. 

 

Det er ikke klagerett på skrivemåten av primærnavn som ikke er vedtatt etter Lov om 

stadnamn. Primærnavn er førsteleddet i et adressenavn, for eksempel et gårds-/bruksnavn. 

 

 

 Ringerike kommune, 20.02.2015 

 



 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Virksomhetsleder: Heidi Skagnæs 

 

Saksbehandler: Trond Olav Vassdal 
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SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 

 

 
Arkivsaksnr.: 14/595-9   Arkiv: GNR 280/1,3  

 

Gnr. 280/1,3 - Vestre Ådal - Deling av eiendom – Ny behandling 

 

Forslag til vedtak: 
 

Hovedkomiteen for miljø- og areal viser til søknad om fradeling av arealer til ny boligtomt,  

søknad om dispensasjon, tidligere saksframlegg, vedtak fattet i sak 123/14 datert 01.12.2014 

av Hovedkomiteen for miljø- og areal, og til uttalelse fra fylkesmannen datert 13.01. 2015. 

 

1. Etter en ny vurdering av tiltaket kan ikke hovedkomiteen se at det har kommet nye 

momenter inn i saken, og vedtak i sak 123/14 opprettholdes. 

2. Den omsøkte delingen er ikke i strid med de hensyn Jordloven skal ivareta. Det gis 

tillatelse til deling av omsøkt areal på ca. 1 500 m², jfr. Jordlovens § 12. Det 

forutsettes at eventuelle rettigheter som ligger til gnr. 280/1 fortsatt skal tilhøre 

hovedbølet, og følger ikke med i delingen. 

3. Etter en helhetsvurdering finner hovedkomiteen at hensynene bak deleforbudet i 

kommuneplanbestemmelsenes § 2.1 ikke blir vesentlig tilsidesatt. Videre anses 

fordelene ved å gi dispensasjon å være større enn ulempene, slik at det kan 

dispenseres. 

4. Med hjemmel i plan- og bygningsloven §19-2 godkjennes dispensasjon 

fradeleforbudet i kommuneplanbestemmelsen §2.1, og søknad om deling godkjennes i 

henhold til plan- og bygningsloven §20-1m og § 26-1 . 

5. Myndighet til viderebehandling av saken delegeres til rådmannen 

 

Se vedlagt orientering om klageadgang. 

 

Utskrift sendes: 

Ann Heidi Bentzen, Vestre Ådal 81, 3516 Hønefoss 

Inger Helene Oppen, Jongsstubben 9, 1337 Sandvika 

 

 

Sammendrag 
Det er søkt om fradeling av tomt på ca.1500 m² til bolig fra landbrukseiendom i Vestre Ådal og 

om dispensasjon fra deleforbud i kommuneplanbestemmelsen §2.1. 

Søknaden ble behandlet i Hovedkomiteen for  miljø og areal (HMA) 01.12.2014 og HMA var 

enstemmig positive. Søknaden ble ikke sendt til fylkesmannen for uttalelse før behandlingen i 



HMA da rådmannens innstilling i saksframlegget var negativ, men siden vedtaket ble positivt, 

ble saken 10.12.2014 oversendt fylkesmannen for uttalelse. 

I fylkesmannens uttalelse 13.01.2015 står det blant annet:  

Fylkesmannen anser at en ny bolig ikke vil få en god lokalisering ut fra hensynet til klima- 

og miljøvennlige transportformer. Videre må hensynet til barn og unges interesser ivaretas. 

Plan- og bygningslovens vilkår for å kunne gi dispensasjon må legges til grunn, og 

kommunen må unngå vedtak som kan skape uheldig presedens. Ut fra dette fraråder vi 

kommunen å gi dispensasjon. 

 
Etter en helhetsvurdering kan ikke rådmannen se at det er kommet nye momenter inn i saken 

slik at vedtak fattet i sak 123/14 datert 01.012.2014 opprettholdes og søknad om fradeling 

og dispensasjon godkjennes. 
 

Viser til tidligere saksframlegg vedrørende følgende: Innledning / bakgrunn, beskrivelse av 

saken, forholdet til overordnede planer, juridiske forhold  

  

Tidligere behandlinger og vedtak 
Saken ble behandlet i HMA og vedtak fattet i sak 123/14 datert 01.12.2014. HMA gikk 

enstemmig innfor søknad om fradeling og søknad om dispensasjon. 

 

Behov for informasjon og høringer 
Det er ikke behov for ytterligere informasjon. 

 

Alternative løsninger 
  

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning viser til søknad om fradeling arealer til ny 

boligtomt, til søknad om dispensasjon, og til rådmannens saksfremlegg, vedtak fattet sak 

123/14 datert 01.12.2014 av Hovedkomiteen for miljø- og areal, og til uttalelse fra 

fylkesmannen datert 13.01. 2015. 

  

1. Etter en helhetsvurdering finner hovedkomiteen at hensynene bak deleforbudet i 

kommuneplanbestemmelsenes § 2.1 blir vesentlig tilsidesatt. Videre anses ikke fordelene ved 

å gi dispensasjon å være så mye større enn ulempene at dispensasjon bør innvilges.  

2. Søknaden om dispensasjon etter plan- og bygningslovens § 19-2 avslås med henvisning til 

kommuneplanbestemmelsenes § 2.1.  

3. Søknaden om fradeling av tomt fra landbrukseiendom med formål boligbebyggelse avslås 

med henvisning til kommuneplanbestemmelsenes § 2.1, i henhold til Plan- og 

bygningslovens § 20-1 m og Jordlovens § 12.  

 

Se vedlagte orientering om klageadgang 

 

 

Rådmannens vurdering 
Hovedkomiteen for miljø og areal fattet vedtak i sak 124/14 datert 01.12.2014 hvor 

fradelingen og dispensasjonssøknaden ble enstemmig godkjent. Slik Rådmannen forstår det 

vil Fylkesmannen ikke påklage et eventuelt vedtak som opprettholder tidligere godkjenning 

om fradeling av ny boligtomt, men Fylkesmannen fraråder å gi dispensasjon.  



Fylkesmannen har vist til blant annet plan- og bygningsloven kapittel 19, til Statlige 

planretningslinjer for bolig, areal og transportplanlegging, til nasjonale klimamål og Statlige 

planretningslinje for klima- og energisparing. Parsellen som søkes fradelt ligger langs en vei 

med flere boligeiendommer. Det er ca. 150 meter ned til fylkesvei 172. I nærområdet rundt 

eiendommen og langs fylkesvei 172 er det mange boliger. Rådmannens vurdering er at en ny 

boligtomt ikke vil endre dagens situasjon vedrørende transportbehov i området, da det 

allerede er andre boliger i området som har de samme behovene. 

 

Naturmangfoldloven er også nevnt, rådmannen har foretatt en utskjekk i Artsdatabankens 

artskart og i Ringerike kommunes egne i kart under Natur, artsdata. Det fremkommer at det 

ikke er registrert prioriterte arter, truede eller nært truede arter på Norsk Rødliste for Arter. 

Det er heller ikke registrert utvalgte naturtyper eller truede eller nært truede naturområder på 

Norsk rødliste for naturtyper. Det er heller ikke kommet frem opplysninger i saken som 

skulle tyde på at det kan befinne seg arter eller naturtyper i området for tiltaket som ikke er 

fanget opp av overnevnte registreringer. Dermed er det heller ikke påvist mulige negative 

effekter av tiltaket på mangfold. Kravet i §8 om at saken skal baseres på eksisterende og 

tilgjengelig kunnskap, er dermed oppfylt. I og med at mangfold ikke eller i liten grad 

berøres av tiltaket opprettelse av ny boligtomt/boligeiendom og det ikke kan påvises effekter 

av tiltak på verdifull natur, er det ikke nødvendig å foreta vurderinger etter de andre 

miljøprinsippene i naturmangfoldloven §§ 9-12. 

 

Fylkesmannen viser også til rikspolitiske retningslinjer for barn og unges interesser og 

nevner blant annet lekemuligheter og trygg skolevei. Rådmannen mener at det ligger til rette 

for lekemuligheter siden eiendommen ligger i natur og friluftsområde med blant annet kort 

vei til store skogsområder. Det er ikke gang og sykkelvei langs veien fra fylkesvei 172 til 

parsellen som søkes fradelt. Det er heller ikke gang og sykkel vei langs fylkesveien. Det er 

så store avstander til skoler at det i alle tilfeller er pålagt transport av elevene, men det er 

kort avstand fra ny boligeiendom til bussholdeplass ved fylkesveien. 

 

Rådmannen kan ikke se at det er kommet nye momenter i saken utover de som allerede er 

vurdert tidligere. Rådmannen mener at vedtak i sak 123/14 kan opprettholdes, og søknad om 

fradeling og dispensasjonssøknad kan godkjennes. 

 

Vedlegg 

1. Uttalelse fra Fylkesmannen. 

2. Saksprotokoll og utdrag fra møteprotokoll. 

3. Saksframlegg 

4. Oversiktskart 

5. Kart fra søknad 

 

 

 

 Ringerike kommune, 10.02.2015 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 



 

leder: Heidi Skagnæs 

avdelingsleder byggesak: Arne Hellum 

saksbehandler: Hans Otto Larsson 
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Uttalelse til søknad om dispensasjon fra kommuneplan for fradeling av bo-
ligtomt i Vestre Ådal i Ringerike kommune

Ringerike kommune har oversendt en søknad om fradeling av boligtomt ved Rognerud i 
Vestre Ådal. Fylkesmannen anser at en ny bolig ikke vil få en god lokalisering ut fra 
hensynet til klima- og miljøvennlige transportformer. Videre må hensynet til barn og 
unges interesser ivaretas. Plan- og bygningslovens vilkår for å kunne gi dispensasjon må 
legges til grunn, og kommunen må unngå vedtak som kan skape uheldig presedens. Ut 
fra dette fraråder vi kommunen å gi dispensasjon.

Bakgrunn

Vi viser til brev av 10. desember 2014 med søknad om fradeling av boligtomt ved Rognerud i 
Vestre Ådal, gnr. 280 bnr. 1 og 3 i Ringerike kommune. Søknaden krever dispensasjon fra 
kommuneplanens LNF-formål. Kommunen har bedt om Fylkesmannens uttalelse i saken. 

Ut fra sakens dokumenter kan det imidlertid se ut til at kommunen allerede har vedtatt en dis-
pensasjon etter plan- og bygningsloven, jf. vedtaket og informasjonen om klageadgang. I et av 
punktene i vedtaket står det at det må innhentes uttalelse fra Fylkesmannen. Uttalelse ble ikke 
innhentet på forhånd fordi administrasjonens innstilling var negativ.

Fylkesmannen viser til veileder fra 2012 om kommunenes behandling av dispensasjonssaker 
etter plan- og bygningsloven, jf. våre hjemmesider. Her står det at dersom dispensasjonssaken 
med rimelig sikkerhet vil bli avslått av kommunen, er det ikke nødvendig å oversende saken 
til berørte regionale myndigheter. Dersom det folkevalgte organet likevel ønsker å gi dispen-
sasjon, må imidlertid saken utsettes og oversendes berørt regional myndighet før kommunen 
eventuelt dispenserer.

Kommunen kan bare gi dispensasjon fra byggeforbudet dersom hensynene bak forbudet eller 
hensynene i lovens formålsbestemmelse ikke blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene 
ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene, jf. plan- og bygningsloven kapittel 19. 
Fordelene skal primært knyttes til de offentlige hensyn som planen skal ivareta og de formål 
og hensyn som plan- og bygningsloven fastsetter. En eventuell dispensasjon må kunne be-
grunnes nøye ut fra konkrete forhold i den aktuelle saken for å unngå at det skapes en uheldig 
presedens. 

Boligtomtas lokalisering må vurderes ut fra Statlige planretningslinjer for bolig- areal- og 
transportplanlegging fastsatt 26. september 2014. Vi viser også til nasjonale klimamål og Stat-
lig planretningslinje for klima- og energiplanlegging. I plan- og bygningsloven § 3-1 punkt g 
stilles det krav om at planleggingen skal ta klimahensyn gjennom løsninger for transport. 
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Naturmangfold må ivaretas i tråd med Naturmangfoldlovens bestemmelser. Nasjonale for-
ventninger til regional og kommunal planlegging står det at kommunene skal ivareta land-
skapshensyn i planleggingen. Vi viser også til Den europeiske landskapskonvensjonen.

Tilgjengeligheten til ulike lekemuligheter og trygg skolevei vurderes og vektlegges i tråd med 
rikspolitiske retningslinjer for barn og unges interesser. 

Kommunen må ut fra dette foreta en konkret vurdering av søknaden der det legges vekt på 
ovennevnte føringer og plan- og bygningslovens krav til å kunne gi en dispensasjon.

Fylkesmannens vurderinger

Den omsøkte boligen er lokalisert til et område med noe annen boligbebyggelse. Boligen vil 
imidlertid ligge langt fra offentlige og private servicefunksjoner. Det er ikke gang- og sykkel-
vei i området. Fylkesmannen anser at en ny bolig i dette området ikke vil få en god lokalise-
ring ut fra mål om redusert bilavhengighet og utslipp av klimagasser. 

I Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging står det at 
utbyggingsmønster og transportsystem må samordnes for å oppnå effektive løsninger, og slik 
at transportbehovet kan begrenses og det legges til rette for klima- og miljøvennlige transport-
former. I områder med lite utbyggingspress, og hvor lokale myndigheter vurderer det som 
nødvendig for å øke attraktiviteten for bosetting, kan det likevel planlegges for et mer diffe-
rensiert bosettingsmønster. Fylkesmannen anser imidlertid at slik utbygging bør være avklart 
gjennom plan og ikke skje ved dispensasjoner. 

Det framgår at den aktuelle tomta i dag består av skog og er bevokst med kratt og mindre 
busker. Tomta ligger inntil adkomstveien og grenser til annen boligtomt. Den aktuelle tomta 
grenser ikke til dyrka mark. Vi kan ikke se at den aktuelle plasseringen kommer i vesentlig 
konflikt med landbruksinteresser av nasjonal eller regional karakter.

Kommunen må som en del av saksbehandlingen redegjøre for hvordan de miljørettslige prin-
sippene i §§ 8-12 i naturmangfoldloven er vurdert og fulgt opp.

En utstrakt dispensasjonspraksis for nye boliger vil være uheldig i forhold til overordnete stra-
tegier for utvikling av bosettingsmønsteret i kommunen. Flere dispensasjoner vil gradvis kun-
ne undergrave den bolig- og tettstedsutviklingen som er fastsatt i overordnet plan. Vi er enige 
med kommunens administrasjon som anser at en dispensasjon i denne saken vil kunne skape
en uheldig presedens. 

På denne bakgrunnen vil Fylkesmannen fraråde kommunen å gi dispensasjon. 

Med hilsen

Anders Horgen
fung. avdelingsdirektør

Lise Økland
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SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 

 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 14/595-1   Arkiv: GNR 280/1,3  

 

Gnr. 280/1,3 - Vestre Ådal - Deling av eiendom  

 

Forslag til vedtak: 
 

 

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning viser til søknad om fradeling arealer til ny 

boligtomt, til søknad om dispensasjon, og til rådmannens saksfremlegg. 

1. Etter en helhetsvurdering finner hovedkomiteen at hensynene bak deleforbudet i 

kommuneplanbestemmelsenes § 2.1 blir vesentlig tilsidesatt.  Videre anses ikke 

fordelene ved å gi dispensasjon å være så mye større enn ulempene at dispensasjon 

bør innvilges. 

2. Søknaden om dispensasjon etter plan- og bygningslovens § 19-2 avslås med 

henvisning til kommuneplanbestemmelsenes § 2.1. 

3. Søknaden om fradeling av tomt fra landbrukseiendom med formål boligbebyggelse 

avslås med henvisning til kommuneplanbestemmelsenes § 2.1, i henhold til Plan- og 

bygningslovens § 20-1 m og Jordlovens § 12. 

 

 Se vedlagte orientering om klageadgang 

 

Utskrift sendes: 

Ann Heidi Bentzen, Vestre Ådal 81, 3516 Hønefoss 

Inger Helene Oppen, Jongsstubben 9, 1337 Sandvika 

 

Sammendrag 
Søknad om deling og søknad om dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelser for LNF- 

område ble mottatt 08.01.2014. 

Merknad til deling av eiendom ble mottatt 29.06.2014. 

Saken er ikke oversendt Fylkesmannen i Buskerud for uttalelse. Dette fordi innstillingen er 

negativ. 

 

Innledning / bakgrunn 
Rådmannen mottok 08.01.2014 søknad om deling av eiendom. For at det skal kunne gis 

tillatelse til deling av eiendom i dette tilfellet må det foreligge tillatelse til deling både etter 

Jordlov og Plan- og bygningslov. 

 

Beskrivelse av saken 



Ann Heidi Bentzen søker om fradeling av et ubebygd areal på ca.1 500 m² til boligtomt. 

Arealet er skog som i dag er bevokst med kratt/mindre busker. Den omsøkte parsellen ligger 

ved Tutanrud som er et område med flere boliger i en liten klynge. Arealet grenser inntil 

vegen som er adkomst til disse eiendommene. 

 

Eiendommen Rognerud gnr. 280/bnr1 består ifølge Gårdskart av totalt ca. 2124 dekar, 

hvorav ca. 183 dekar dyrka mark, ca. 1805 dekar produktiv skog, og ca.135 dekar annen 

mark. Eiendommens areal ligger i hovedsak samlet med unntak av et mindre område som 

ligger vest for elva Begna. Både jord- og skogbruksarealet er lett tilgjengelig fra tunet på 

Rognerud. 

 

Rognerud er bebygd med «vanlig» gårdsbebyggelse og det finnes bl.a. våningshus, stabbur 

og driftsbygninger. Jordbruksarealet er bortleid. 

 

Forholdet til overordnede planer 
Det omsøkte arealet ligger i et område som i kommuneplanen for Ringerike er angitt som 

landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF-område). Etter kommuneplanbestemmelsene § 

2.1 er fradeling til bolig- eller fritidsbebyggelse ikke tillatt.  

 

Å dele fra et areal til boligformål er ikke å anse som stedbunden næring, selv om dette vil gi 

salgsinntekter for selgeren.  

 

I den jordpolitiske arealvurderinga for Ringerike (JAV) er området vest for fylkesvegen 

klassifisert som A-område (område med meget sterke landbruksinteresser) og området øst 

(kun skog) klassifisert som B- området (område med sterke landbruksinteresser). Fradeling 

kan kun unntaksvis anbefales i slike områder. 

 

Jfr. kommuneplanbestemmelsen §1.0.2. kan ikke utbygging finne sted før følgende forhold 

er sikret i henhold til enhver tid gjeldene lover, forskrifter og retningslinjer: 
-tekniske anlegg, dvs. veg, vann- og avløpsanlegg, brannvann, strømframføring.  

- trafikksikker atkomst for gående, syklende og kjørende.  

- skolekapasitet og trafikksikker skolevei.  

- lekeareal - Samfunnssikkerhet herunder; flomfare, skredfare, radon, forurensning i grunn 

-Natur og kultur  

- Grunnvann  

  - Universell utforming 

  

Juridiske forhold  
Søknad om deling av eiendom behandles etter to lovverk: Jordlov og Plan- og bygningslov. 

 

Jordlov: 

 

I Jordlovens § 12, 3. ledd fremgår det at: «Ved avgjerd av om samtykke til deling skal givast, 

skal det leggjast vekt på om delinga legg til rette for ein tenleg og variert bruksstruktur i 

landbruket. I vurderinga inngår mellom anna omsynet til vern av arealressursane, om 

delinga fører til ei driftsmessig god løysing, og om delinga kan føre til drifts- eller 

miljømessige ulemper for landbruket i området. Det kan leggjast vekt på andre omsyn 

dersom dei fell inn under formålet i jordlova.» 

 



Plan- og bygningslov: 

Plan- og bygningslovens kap. 19 omhandler behandling av dispensasjonssøknader. I § 19-2 

står det blant annet at dispensasjon ikke kan gis dersom hensynene bak bestemmelsen det 

dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I 

tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet 

vurdering. 

 

Andre saker på eiendommen 

Masseuttak: Det er igangsatt et arbeid med å regulere et område (som ligger på motsatt side 

av fylkesvegen) for uttak av grus og masser.   

- Status: Da saken var til behandling i HMA og formannskapet i 2013 ble planarbeidet 

vedtatt utsatt i påvente av kommuneplanarbeidet (hvor det bl.a. skulle lages en utredning om 

grus- og pukkressurser i kommunen). 

 

Ulovlig oppfylling: I sak 63/14 ble ulovlig fylling utført i 2013 tatt opp i HMA. Det er fattet 

vedtak om pålegg om retting og ileggelse av tvangsmulkt. Dette vedtaket ble påklaget og 

klagen ble ikke tatt til følge. Saken ligger nå hos Fylkesmannen. 

 

Behov for informasjon og høringer 
Blir alternativ løsning valgt og HMA er positive til at fradeling godkjennes, må saken 

sendes til Fylkesmannen i Buskerud for uttalelse. 

 

Alternative løsninger 
I denne saken er spørsmålet om søknaden om fradeling skal godkjennes eller ikke, eventuelt 

om HMA ønsker å utsette saken for å kunne foreta en befaring eller å utsette den for å 

vurdere den i sammenheng med kommuneplanrevisjonen. 

Rådmannen kan ikke se at det finnes andre hovedalternativer. 

 

Dersom Hovedkomiteen ønsker å innvilge søknaden om dispensasjon fra 

kommuneplanbestemmelsenes § 2.1 og å godkjenne søknaden om fradeling, kan et vedtak 

om det se slik ut: 

 

Alternativ 1: 

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning viser til søknaden om fradeling og søknad om 

dispensasjon datert 08.01.2014 til og til rådmannens saksframlegg: 

 

1. Den omsøkte delingen er ikke i strid med de hensyn Jordloven skal ivareta. Det gis 

tillatelse til deling av omsøkt areal på ca. 1 500 m², jfr. Jordlovens § 12. Det 

forutsettes at eventuelle rettigheter som ligger til gnr. 280/1 fortsatt skal tilhøre 

hovedbølet, og følger ikke med i delingen. 

 

2. Etter en helhetsvurdering finner hovedkomiteen at hensynene bak deleforbudet i 

kommuneplanbestemmelsenes § 2.1 ikke blir vesentlig tilsidesatt.  Videre anses 

fordelene ved å gi dispensasjon å være større enn ulempene, slik at det kan 

dispenseres. 

3. Søknaden om fradeling av tomt fra landbrukseiendommen gnr. 280 bnr 1,3 med 

formål boligbebyggelse, godkjennes i henhold til Plan- og bygningslovens § 20-1 m. 

4. Det må innhentes uttalelse fra Fylkesmannen i Buskerud 



5. Saken oversendes til rådmannen (v/ byggesaksavdelingen og oppmålingskontoret) 

for videre behandling dersom uttalelsen fra Fylkesmannen ikke er negativ. 

 

Se vedlagte orientering om klageadgang 

 
Alternativ 2:  

HMA kan vurdere å utsette saken for befaring. 

 

Alternativ 3:    

Selv om delingen ikke er i strid med hensynene som Jordloven skal ivareta er det ikke slik at 

man har krav på å få tillatelse til deling. Dersom Hovedkomiteen for miljø- og 

arealforvaltning, ut ifra et prinsipp om likebehandling, mener at alle boliginnspill bør 

vurderes i forbindelse med kommuneplanrevisjon, kan følgende fattes:  

 

1. Av hensyn til vern av arealressurser og landbruket mener Hovedkomiteen for miljø- 

og arealforvaltning at etablering av nye boligtomter i LNF-områder må vurderes i 

forbindelse med kommuneplanrevisjon. 

2. Med bakgrunn i dette gis det ikke tillatelse til deling av omsøkt areal på ca. 1 500 m², 

jfr. Jordlovens § 12 og kommuneplanbestemmelsen § 2.1. 

 

Se vedlagte orientering om klageadgang. 

 

Prinsipielle avklaringer 
Rådmannen har vurdert om delingssaken burde utsettes i påvente av en avklaring av den 

pågående saken om ulovlig masseoppfylling. Delingssaken er ikke direkte berørt av 

oppfyllingssaken, og bør derfor behandles uavhengig av denne. Rådmannen vil derfor ikke 

tilråde at saken utsettes med slik begrunnelse 

 

Vurdering etter Jordlov 
 

Det omsøkte arealet ligger inneklemt mellom eksisterende boligeiendommer og veg, og i 

landbrukssammenheng har arealet derfor mindre betydning for driften av 

landbrukseiendommen, og er ikke vesentlig for inntektsgrunnlaget for eiendommen 

Rognerud. 

  

Arealet grenser ikke direkte inntil dyrka jord. Det er ca. 90 meter fra eiendommen til 

nærmeste jorde (gnr. 52/1). For landbruket i området har det trolig lite å si om det skulle 

komme ett hus til i denne klynga. Dette siden den grenser opp imot veg, og siden det fortsatt 

er en «buffer» mot jordbruksarealet i vest. Delingen vil trolig kun medføre beskjedne drifts- 

eller miljømessige ulemper for omkringliggende landbruksvirksomhet. 

 

Siden parsellen ligger i et område med flere bolighus, vil fradelingen ha mindre betydning 

for opplevelsen av kulturlandskapet. 

 

Fra et landbruksmessig ståsted er det generelt uheldig med oppstykking av 

landbrukseiendommer, og etablering av nye boligtomter i LNF-områder bør som hovedregel 

vurderes i forbindelse med kommuneplanrevisjon. I denne saken er det fra et 



landbruksfaglig ståsted lite som taler sterkt imot, men det kan være at andre vurderinger i 

forbindelse med plan- og bygningsloven vil kunne gjøre seg gjeldende. 

 

Bosettingshensyn er ikke relevant i denne saken. 

 

Vurdering etter plan- og bygningsloven: 
 

Kommuneplanbestemmelsen§ 1.0.2:     

 

Det omsøkte arealet har ikke: 

   - offentlig vann, finnes ikke i området 

   - offentlig kloakk, finnes ikke i området 

   - det er ikke gang/sykkelsti langs vei til skole/butikk  

    

Rådmannen kan ikke se at en fradeling bør godkjennes da ovenfor nevnte forhold ikke er 

sikret i området. Det vil si at kommuneplanbestemmelsen §1.0.2  om utbyggingsrekkefølge 

ikke er oppfylt. 

 

Dispensasjonssøknad fra kommuneplanbestemmelsen § 2.1: 

Eiendommen ligger i et landbruks-, natur- og friluftsområde hvor det etter kommuneplanens 

bestemmelser § 2.1 ikke er tillatt med fradeling til boligformål.  

 

Søker Ann Heidi Bentzen begrunner søknad om dispensasjon med blant annet: 

Ønsker oppmåling og fradeling av en boligtomt på Tutanrud. Ønsker dette på et område som 

ikke har noen landbruksverdi i dag, da den ligger inneklemt mellom 2 eksisterende boliger 

med grusvei på fremsiden og bekk på baksiden. 

 

Det er mottatt en merknad datert 29.06.2014 til søknad om deling av eiendom på Tutanrud  

fra nabo gnr 52 bnr. 9 Inger Helen Oppen Gundhus og Ellen Oppen. 

I brev datert 29.06.2014 vedrørende merknaden står det blant annet: 

Det forutsettes at en eventuell utskillelse av tomt på Tutanrud, tilhørende Rognerud gård, 

ikke på noen måte innskrenker en fremtidig utnyttelse av gnr52 bnr.9, blant annet ved at det 

også på 52/9 vil bli gitt tillatelse til utskilling av boligtomter. Det vil anses som 

forskjellsbehandling dersom dette ikke blir tatt til følge.  

 

Etter en helhetsvurdering finner rådmannen at hensynene bak deleforbudet i 

kommuneplanbestemmelsenes § 2.1 blir vesentlig tilsidesatt.  Videre anses ikke fordelene 

ved å gi dispensasjon å være større enn ulempene slik at dispensasjon kan innvilges. 

Naturmangfoldloven er ikke vurdert. 

  

Rådmannens vurdering 
Eiendommen ligger i et landbruks-, natur- og friluftsområde hvor det etter kommuneplanens 

bestemmelser § 2.1 ikke er tillatt med fradeling til boligformål. 

Det er behandlet mange slike saker fra før og det er vanlig med negativ innstilling. 

Det er i tillegg til at hensynene bak deleforbudet i kommuneplanbestemmelsen §2.1 blir 

vesentlig tilsidesatt en del negative forhold vedrørende fradeling til boligtomt. Det er ikke 

offentlig vann og kloakk i området, det er ikke gang- og sykkelvei i området som kunne ha 

gitt en sikker skolevei. 

   



Søker skriver i sin begrunnelse at området som søkes fradelt ligger imellom to eksisterende 

boligtomter og at arealene ikke har noen landbruksverdi i dag.  

Det omsøkte arealet ligger inneklemt mellom eksisterende boligeiendommer og veg, og i 

landbrukssammenheng har arealet derfor mindre betydning for driften av 

landbrukseiendommen, og er ikke vesentlig for inntektsgrunnlaget for eiendommen 

Rognerud. Rådmannen mener at i denne saken er det fra et landbruksmessig synspunkt lite 

som taler imot at det kan gis en tillatelse til deling etter Jordloven. 

Rådmannen mener at det er stor mulighet for at en fradeling vil skape presedens, og viser til 

at det i saken har innkommet en merknad. I merknaden påpekes det at det vil bli sett på som 

forskjellsbehandling hvis det gis tillatelse til fradeling i dette tilfellet og at de ikke får 

fradele boligtomter på sin eiendom. 

 

Etter en helhetsvurdering finner rådmannen at hensynene bak deleforbudet i 

kommuneplanbestemmelsenes § 2.1 blir vesentlig tilsidesatt.  Videre anses ikke fordelene 

ved å gi dispensasjon å være større enn ulempene slik at dispensasjon kan innvilges. 

 

Konklusjon/anbefaling  
Rådmannen mener at søknad om deling av eiendom bør avslås. Dette siden omsøkte 

fradeling ikke er i tråd med hensynene etter kommuneplan. 

 

Saksdokumenter: 

Vedlegg: 
1. Oversiktskart. 

2. Søknad om deling datert 07.01.2014. 

3. Kart fra søknad. 

4. Dispensasjonssøknad datert 07.01.2014. 

5. Merknad datert 19.01.2014. 

 

Saksdokumenter som ikke er vedlegg: 
1. Foreløpig svar datert 13.01.2014. 

2. Diverse e-poster vedrørende videre håndtering av saken datert 28.05.2014. 

3. Brev(fra kommunen) forespørsel om merknad opprettholdes datert 13.06.2014. 

4. Brev, merknad opprettholdes datert 02.07.2014. 

 

 

 Ringerike kommune, 13.10.2014 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

leder: Heidi Skagnæs 

 

saksbehandler byggesaksavdelingen:Hans Otto Larsson 

saksbehandler landbrukskontoret: Lisa Helgesson 
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SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 

 

 
Arkivsaksnr.: 14/102-11   Arkiv: GNR 290/10  

 

Gnr. 290/10 - Skagnesseterveien 22 - Fradeling av tomt-  

Ny behandling 

 

Forslag til vedtak: 
 

Hovedkomiteen for miljø- og areal viser til søknad om fradeling av arealer til ny boligtomt,  

søknad om dispensasjon, tidligere saksframlegg, vedtak fattet i sak 124/14 datert 01.12.2014 

av Hovedkomiteen for miljø- og areal, og til uttalelse fra fylkesmannen datert 14.01. 2015. 

 

1. Etter en ny vurdering av tiltaket kan ikke hovedkomiteen se at det har kommet nye 

momenter inn i saken, og vedtak i sak 124/14 opprettholdes. 

2. Hovedkomiteen vurderer det slik at den omsøkte delingen ikke er i strid med de 

hensyn Jordloven skal ivareta. Det gis tillatelse til deling av omsøkt areal på ca. 3 

000 m², jfr. Jordlovens § 12. Det forutsettes at eventuelle rettigheter som ligger til 

gnr. 190/10 fortsatt skal tilhøre hovedbølet, og følger ikke med i delingen.  

3. Etter en helhetsvurdering finner hovedkomiteen at hensynene bak deleforbudet i 

kommuneplanbestemmelsenes § 2.1 ikke blir vesentlig tilsidesatt. Videre anses 

fordelene ved å gi dispensasjon å være større enn ulempene, slik at det kan 

dispenseres. 

4. Med hjemmel i plan- og bygningsloven §19-2 godkjennes dispensasjon 

fradeleforbudet i kommuneplanbestemmelsen §2.1, og søknad om deling godkjennes 

i henhold til plan- og bygningsloven §20-1m og § 26-1 . 

5. Myndighet til viderebehandling av saken delegeres til rådmannen. 

 

Se vedlagt orientering om klageadgang. 

 

 Utskrift sendes:  
Elsa og Agnar Tenold, Gråsteinveien 7, 3518 Hønefoss. 

Fylkesmannen i Buskerud. 

 

 

Sammendrag 
Det er søkt om fradeling av tomt på ca. 3 000 m² til bolig ved Vestre Bjonevann, Østre Ådal. 

Søknaden ble behandlet i Hovedkomiteen for  miljø og areal (HMA) 01.12.2014 og HMA var 

enstemmig positive. I forbindelse med behandling av saken foretok HMA en befaring på 



eiendommen. Søknaden ble ikke sendt til fylkesmannen for uttalelse før behandlingen i HMA da 

rådmannens innstilling i saksframlegget var negativ, men siden vedtaket ble positivt, ble saken 

10.12.2014 oversendt fylkesmannen for uttalelse. 

I fylkesmannens uttalelse 14.01.2015 står det blant annet:  

Fylkesmannen anser at en ny bolig ikke vil få en god lokalisering ut fra hensynet til klima- 

og miljøvennlige transportformer. Videre må hensynet til barn og unges interesser ivaretas. 

Plan- og bygningslovens vilkår for å kunne gi dispensasjon må legges til grunn, og 

kommunen må unngå vedtak som kan skape uheldig presedens. Ut fra dette fraråder vi 

kommunen å gi dispensasjon. 

Vi ber om å bli orientert om videre vedtak i saken. 
  

Etter en helhetsvurdering kan ikke rådmannen se at det er kommet nye momenter inn i saken 

slik at vedtak fattet i sak 124/14 datert 01.012.2014 opprettholdes og fradelingen 

godkjennes. 

 

Viser til tidligere saksframlegg vedrørende følgende: Innledning / bakgrunn, beskrivelse av 

saken, forholdet til overordnede planer, juridiske forhold  

  

 

Tidligere behandlinger og vedtak: 
Saken ble behandlet i HMA og vedtak fattet i sak 124/14 datert 01.12.2014. HMA gikk 

enstemmig innfor søknad om fradeling og søknad om dispensasjon. HMA var på befaring på 

eiendommen ved behandling av saken. 

Fylkesmannen har uttalt seg i saken, og fraråder kommunen å gi dispensasjon.  

 

 

Behov for informasjon og høringer 
Det er ikke behov for ytterligere informasjon, men fylkesmannen ber om å bli orientert om 

videre vedtak i saken. 

 

Alternative løsninger 
Hovedkomiteen for miljø- og areal viser til søknad om fradeling av arealer til ny boligtomt,  

søknad om dispensasjon, tidligere saksframlegg, vedtak fattet sak 124/14 datert 01.12.2014 

av Hovedkomiteen for miljø- og areal, og til uttalelse fra fylkesmannen datert 14.01. 2015. 

  

1. Etter en helhetsvurdering finner hovedkomiteen at hensynene bak deleforbudet i 

kommuneplanbestemmelsenes § 2.1 blir vesentlig tilsidesatt. Videre anses ikke fordelene ved 

å gi dispensasjon å være så mye større enn ulempene at dispensasjon bør innvilges.  

2. Søknaden om dispensasjon etter plan- og bygningslovens § 19-2 avslås med henvisning til 

kommuneplanbestemmelsenes § 2.1.  

3. Den omsøkte delingen er i strid med de hensyn Jordloven skal ivareta. Det gis ikke 

tillatelse til fradeling av omsøkt areal på ca. 3 000 m², jfr. Jordlovens § 12.  

4. Søknaden om fradeling av tomt fra landbrukseiendom med formål boligbebyggelse avslås 

med henvisning til kommuneplanbestemmelsenes § 2.1, i henhold til Plan- og 

bygningslovens § 20-1 m og Jordlovens § 12.  

 

Se vedlagt orientering om klageadgang. 

 



Rådmannens vurdering 
Hovedkomiteen for miljø og areal fattet vedtak i sak 124/14 datert 01.12.2014 hvor 

fradelingen og dispensasjonssøknaden ble enstemmig godkjent. Det ble i forbindelse med 

behandling av saken gjennomført en befaring av eiendommen hvor blant annet beliggenhet 

atkomstvei ble vurdert.  

 

Slik Rådmannen forstår det vil Fylkesmannen ikke påklage et eventuelt vedtak som 

opprettholder tidligere godkjenning om fradeling av ny boligtomt, men Fylkesmannen 

fraråder en fradeling og ber om å bli holdt orientert om videre vedtak i saken. 

Fylkesmannen har vist til blant annet plan- og bygningsloven kapittel 19, til Statlige 

planretningslinjer for bolig, areal og transportplanlegging, til nasjonale klimamål og Statlige 

planretningslinje for klima- og energisparing. Dette er et område med spredt bebyggelse og 

det er ca.3 km til E 16. Langs E 16 ligger det flere områder med boliger som alle har et 

transportbehov til blant annet skoler som ligger i Hallingby eller Nes. Slik at en ny bolig vil 

ikke endre dagens situasjon i særlig grad og føre til ytterligere transportbehov da det 

allerede er andre boliger i området som har de samme behovene. 

 

Naturmangfoldloven er også nevnt, og den vurderes å være tilstrekkelig vurdert i 

saksframlegget til sak 124/14. 

 

Fylkesmannen viser også til rikspolitiske retningslinjer for barn og unges interesser og 

nevner blant annet lekemuligheter og trygg skolevei. Rådmannen mener at det ligger til rette 

for lekemuligheter siden eiendommen ligger i natur og friluftsområde med kort vei til vann 

og store skogsområder. Men det er ikke gang- og sykkelvei i området noe som sannsynligvis 

aldri vil komme da dette er en vei med begrenset trafikk og få boliger. Det er heller ikke 

gang – og sykkelvei langs E16. Det er så store avstander til skoler at det i alle tilfeller er 

pålagt transport av elevene og det er kort avstand fra ny boligeiendom til hovedveien 

fylkesvei 184 der vel  bussen går. Veien fra bolig til fylkesvei er svært lite trafikkert. 

 

Rådmannen kan ikke se at det er kommet nye momenter i saken utover de som allerede er 

vurdert tidligere. Rådmannen mener at vedtak i sak 124/14 kan opprettholdes, og at søknad 

om fradeling og dispensasjonssøknad kan godkjennes. 

 

Vedlegg 
1. Uttalelse fra Fylkesmannen. 

2. Saksprotokoll. 

3. Saksframlegg 

4. Oversiktskart. 
 

 

 

 Ringerike kommune, 11.02.2015 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 



leder: Heidi Skagnæs 

avdelingsleder byggesak: Arne Hellum 

saksbehandler: Hans Otto Larsson 

 

 









 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 14/102-6  Arkiv: GNR 290/10  

 
Sak: 124/14 
 
Gnr. 290/10 - Skagnesseterveien 22 - Fradeling av tomt  
 
Vedtak i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning: 
 

1. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning viser til søknaden om fradeling av 
arealer, til ny boligtomt til søknad om dispensasjon og til rådmannens saksframlegg. 
Hovedkomiteen vurderer det slik at den omsøkte delingen ikke er i strid med de 
hensyn Jordloven skal ivareta. Det gis tillatelse til deling av omsøkt areal på ca. 3 000 
m², jfr. Jordlovens § 12. Det forutsettes at eventuelle rettigheter som ligger til gnr. 
190/10 fortsatt skal tilhøre hovedbølet, og følger ikke med i delingen.  

2. Etter en helhetsvurdering finner hovedkomiteen at hensynene bak deleforbudet i 
kommuneplanbestemmelsenes § 2.1 ikke blir vesentlig tilsidesatt. Videre anses 
fordelene ved å gi dispensasjon å være større enn ulempene, slik at det kan 
dispenseres. 

3. HMA er positive til søknaden om fradeling av tomt fra landbrukseiendommen gnr. 
290/10 med formål boligbebyggelse. 

4. Det må innhentes uttalelse fra Fylkesmannen i Buskerud 
5. Saken oversendes til rådmannen (v/ byggesaksavdelingen og oppmålingskontoret) for 

videre behandling dersom uttalelsen fra Fylkesmannen ikke er negativ. 
Se vedlagte orientering om klageadgang. 
 
 

Behandling i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 01.12.2014: 
 
Forslag fra Steinar Larsen (uavh): 
 
1. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning viser til søknaden om fradeling av 

arealer, til ny boligtomt til søknad om dispensasjon og til rådmannens saksframlegg. 
Hovedkomiteen vurderer det slik at den omsøkte delingen ikke er i strid med de 
hensyn Jordloven skal ivareta. Det gis tillatelse til deling av omsøkt areal på ca. 3 000 
m², jfr. Jordlovens § 12. Det forutsettes at eventuelle rettigheter som ligger til gnr. 
190/10 fortsatt skal tilhøre hovedbølet, og følger ikke med i delingen.  

2. Etter en helhetsvurdering finner hovedkomiteen at hensynene bak deleforbudet i 
kommuneplanbestemmelsenes § 2.1 ikke blir vesentlig tilsidesatt. Videre anses 
fordelene ved å gi dispensasjon å være større enn ulempene, slik at det kan 
dispenseres. 

3. HMA er positive til søknaden om fradeling av tomt fra landbrukseiendommen gnr. 
290/10 med formål boligbebyggelse. 

4. Det må innhentes uttalelse fra Fylkesmannen i Buskerud 
5. Saken oversendes til rådmannen (v/ byggesaksavdelingen og oppmålingskontoret) for 

videre behandling dersom uttalelsen fra Fylkesmannen ikke er negativ. 
 



 
 
 
 
Se vedlagte orientering om klageadgang. 
 
Avstemming: 
 
Ved alternativ avstemming mellom Larsens for rådmannens forslag, ble Larsens forslag 
enstemmig vedtatt. 
 
 



SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 

 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 14/102-4   Arkiv: GNR 290/10  

 

GNR. 290/10 - SKAGNESSETERVEIEN 22 - FRADELING AV TOMT 
 

Forslag til vedtak: 
 

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning viser til søknad om fradeling av arealer til ny 

boligtomt, til søknad om dispensasjon, og til rådmannens saksfremlegg. 

 

1. Etter en helhetsvurdering finner hovedkomiteen at hensynene bak deleforbudet i 

kommuneplanbestemmelsenes § 2.1 blir vesentlig tilsidesatt.  Videre anses ikke 

fordelene ved å gi dispensasjon å være så mye større enn ulempene at dispensasjon 

bør innvilges. 

2. Søknaden om dispensasjon etter plan- og bygningslovens § 19-2 avslås med 

henvisning til kommuneplanbestemmelsenes § 2.1. 

3. Den omsøkte delingen er i strid med de hensyn Jordloven skal ivareta. Det gis ikke 

tillatelse til fradeling av omsøkt areal på ca. 3 000 m², jfr. Jordlovens § 12. 

4. Søknaden om fradeling av tomt fra landbrukseiendom med formål boligbebyggelse 

avslås med henvisning til kommuneplanbestemmelsenes § 2.1, i henhold til Plan- og 

bygningslovens § 20-1 m og Jordlovens § 12. 

5. Hovedkomiteen stiller seg positiv til at det gis dispensasjon fra kommunens 

prinsipper og retningslinjer for kårboliger i landbruket og tillatelse til at det oppføres 

en kårbolig på eiendommen. 

 

Se vedlagte orientering om klageadgang 

 

Utskrift sendes: 
Elsa og Agnar Tenold, Gråsteinveien 7, 3518 Hønefoss. 

 

Sammendrag: 
Det er søkt om fradeling av tomt på ca 3 000 m² til bolig ved Vestre Bjonevann, Østre Ådal. 

Etter en helhetsvurdering kan ikke rådmannen anbefale at det gis dispensasjon fra 

kommuneplanens bestemmelser eller tillatelse til deling. Det kan imidlertid foreligge 

grunner som tilsier at HMA kan vurdere om det kan være aktuelt å gjøre unntak fra 

retningslinjene om kårbolig og tillate at det oppføres kårbolig istedenfor. 

 

Innledning / bakgrunn: 



For at det skal kunne gis tillatelse til deling av eiendom i dette tilfellet må det foreligge 

tillatelse til deling både etter Jordlov og Plan- og bygningslov. 

 

Beskrivelse av saken 
Elsa og Agnar Tenold søker fradeling av ca. 3 daa ubebygd areal fra skogbrukseiendommen 

290/10, Høghaug, til boligtomt. Skogseiendommen strekker seg fra Vestre Bjonevatnet og 

ned til E16 ved Sperillen i vest, omsøkt areal ligger på andre siden av Skagnesseterveien fra 

tunet på gården. Arealet består i dag av høybonitets skog. Boligtomten ønskes opprettet for 

at søkeres datter, Mona Tenold Lundemo, skal bosette seg der og gradvis overta drifta av 

gården, og at søkerne selv skal kunne flytte til gårdens våningshus. Søkerens argumenter at 

dette vil sikre videre drift av skogbruksarealene og opprettholde bokvalitet for begge 

generasjoner. 

 

Eiendommen Høghaug gnr. 290 bnr. 10 består i følge Gårdskart av totalt ca.1470 dekar, 

hvorav ca.1325 dekar er produktiv skog. Eiendommen er bebygd med våningshus og 

driftsbygninger ved Vestre Bjonevatnet. Våningshuset benyttes i dag kun som fritidsbolig. 

Inne på skauen er det registrert ei hytte uten atkomstvei. 

 

Omsøkt areal ligger i et område med lite bebyggelse. Det finnes helårsbolig på gården 

Persokrud nord for Høghaug, ellers er det noen hytter ned mot Vestre Bjonevatn.  

 

Forholdet til overordnede planer: 
Det omsøkte arealet ligger i et område som i kommuneplanen for Ringerike er angitt som 

landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF-område). Etter kommuneplanbestemmelsene § 

2.1 er fradeling til bolig- eller fritidsbebyggelse ikke tillatt.  

Å dele fra et areal til boligformål er ikke å anse som stedbunden næring, selv om dette vil gi 

salgsinntekter for selgeren.  

 

I den jordpolitiske arealvurderinga for Ringerike (JAV) er området klassifisert som B-

område (område med sterke landbruksinteresser). Fradeling kan kun unntaksvis anbefales i 

slike områder. 

 

Jfr. kommuneplanbestemmelsen §1.0.2. kan ikke utbygging finne sted før følgende forhold 

er sikret i henhold til enhver tid gjeldene lover, forskrifter og retningslinjer: 
-tekniske anlegg, dvs. veg, vann- og avløpsanlegg, brannvann, strømframføring.  

- trafikksikker atkomst for gående, syklende og kjørende.  

- skolekapasitet og trafikksikker skolevei.  

- lekeareal - Samfunnssikkerhet herunder; flomfare, skredfare, radon, forurensning i grunn 

-Natur og kultur  

- Grunnvann  

  - Universell utforming 

 

Juridiske forhold:  
Søknad om deling av eiendom behandles etter to lovverk: Jordlov og Plan- og bygningslov. 

Jordlov: 

I Jordlovens § 12, 3. ledd fremgår det at: «Ved avgjerd av om samtykke til deling skal givast, 

skal det leggjast vekt på om delinga legg til rette for ein tenleg og variert bruksstruktur i 

landbruket. I vurderinga inngår mellom anna omsynet til vern av arealressursane, om 

delinga fører til ei driftsmessig god løysing, og om delinga kan føre til drifts- eller 



miljømessige ulemper for landbruket i området. Det kan leggjast vekt på andre omsyn 

dersom dei fell inn under formålet i jordlova.» 

 

Plan- og bygningslov: 

Plan- og bygningslovens kap. 19 omhandler behandling av dispensasjonssøknader. I § 19-2 

står det blant annet at dispensasjon ikke kan gis dersom hensynene bak bestemmelsen det 

dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I 

tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet 

vurdering. 

 

Behov for informasjon og høringer: 
Blir alternativ løsning valgt og HMA er positive til at fradeling godkjennes, må saken 

sendes til Fylkesmannen i Buskerud for uttalelse. 

 

Alternative løsninger: 
I denne saken er spørsmålet om søknaden om fradeling skal godkjennes eller ikke, eventuelt 

om HMA ønsker å utsette saken til det foreligger  uttalelse fra fylkesmannen eller å utsette 

den for å vurdere den i sammenheng med kommuneplanrevisjonen. 

Rådmannen kan ikke se at det finnes andre hovedalternativer. 

  

Dersom Hovedkomiteen ønsker å innvilge søknaden om dispensasjon fra 

kommuneplanbestemmelsenes § 2.1 og å godkjenne søknaden om fradeling, kan et vedtak 

om det se slik ut: 

 

Alternativ 1: 
Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning viser til søknaden om fradeling av arealer, til 

ny boligtomt til søknad om dispensasjon og til rådmannens saksframlegg. 

1. Hovedkomiteen vurderer det slik at den omsøkte delingen ikke er i strid med de 

hensyn Jordloven skal ivareta. Det gis tillatelse til deling av omsøkt areal på ca. 3 

000 m², jfr. Jordlovens § 12. Det forutsettes at eventuelle rettigheter som ligger til 

gnr. 190/10 fortsatt skal tilhøre hovedbølet, og følger ikke med i delingen. 

2. Etter en helhetsvurdering finner hovedkomiteen at hensynene bak deleforbudet i 

kommuneplanbestemmelsenes § 2.1 ikke blir vesentlig tilsidesatt.  Videre anses 

fordelene ved å gi dispensasjon å være større enn ulempene, slik at det kan 

dispenseres. 

3. HMA er positive til søknaden om fradeling av tomt fra landbrukseiendommen gnr. 

290/10 med formål boligbebyggelse. 

4. Det må innhentes uttalelse fra Fylkesmannen i Buskerud 

5. Saken oversendes til rådmannen (v/ byggesaksavdelingen og oppmålingskontoret) 

for videre behandling dersom uttalelsen fra Fylkesmannen ikke er negativ. 

Se vedlagte orientering om klageadgang. 

 

 

Alternativ 2: 



Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning viser til søknaden om fradeling av arealer til 

ny boligtomt, til søknad om dispensasjon og til rådmannens saksframlegg. 

1. HMA er positive til dispensasjon fra §2.1 i kommuneplanen selv om det er avvik fra 

kommunens prinsipper og retningslinjer for kårboliger i landbruket vedrørende 

oppsett av kårbolig på eiendommen. 

2. Det må innhentes uttalelse fra Fylkesmannen i Buskerud. 

3. Saken oversendes til rådmannen (v/ byggesaksavdelingen og oppmålingskontoret) 

for videre behandling av kårbolig dersom uttalelsen fra Fylkesmannen ikke er 

negativ. 

 

Se vedlagte orientering om klageadgang. 

 

Vurdering etter Jordloven: 
Eiendommen Høghaug består av en stor del lav- og middelsbonitetsskog. Omsøkt fradeling 

består av høybonitetsskog, og det kan således argumenteres for at dette ikke er den beste 

løsninga i forhold til vern av arealressursene. Likevel anses arealet som skal benyttes til 

boligtomt, som så lite at det ikke vil påvirke eiendommens inntektsgrunnlag i særlig grad.   

Fradelinga vil sannsynligvis ikke gi betydelige drifts- eller miljømessige ulemper for 

landbruket i området. 

 

Det omsøkte arealet ligger på høybonitetsskog tvers over veien for tunet til eiendommen 

Høghaug. Plasseringen av boligtomta kan tenkes å gi noe driftsmessige ulemper i forhold til 

tilgang til skogbruksarealene, men disse ulempene vurderes til beskjedne, da det er tilgang 

til skogen langs hele Skagnesseterveien. Omsøkt fradeling anses likevel som uheldig i 

forhold til fremtidig bruk og avkastning. Dette vil være en fritt omsettelig boligeiendom 

plassert i umiddelbar nærhet til gårdstunet og kan være uheldig for fremtidig utnyttelse av 

eiendommen og arealressursene, og dermed også verdien av eiendommen.  

 

Hvis hensynene nevnt i Jordloven § 12 tredje ledd taler for avslag på delingssøknaden, åpner 

fjerde ledd for at man likevel kan gi tillatelse av hensyn til bosettinga i området. I denne 

saken vil fradelinga føre til etablering av ny boenhet i en del av kommunen som har en 

negativ befolkningsutvikling, og fjerde ledd kan derfor gjøre seg gjeldende. 

 

Fra et landbruksmessig ståsted er det generelt uheldig med oppstykking av 

landbrukseiendommer, og etablering av nye boligtomter i LNF-områder bør som hovedregel 

vurderes i forbindelse med kommuneplanrevisjon. I denne saken kan det etter en samlet 

vurdering ikke gis tillatelse til deling. 

 

Kårbolig ville fra et landbruksmessig synspunkt vært å foretrekke framfor fradeling av 

hensyn til eiendommens fremtidige bruk og avkasting. På denne måten hadde også 

bosettingshensynet blitt ivaretatt uten at det opprettes en fritt omsettelig boligeiendom. 

Eiendommen har et ressursgrunnlag som ikke åpner for kårbolig jfr. kommunens prinsipper 

og retningslinjer for kårboliger i landbruket. Søkernes begrunnelse for omsøkt fradeling taler 

likevel for at det er behov for kårbolig i dette tilfellet.  

 

 

Vurdering etter Plan- og bygningsloven: 



 

Kommuneplanbestemmelsen§ 1.0.2:     

Det omsøkte arealet har ikke: 

   - offentlig vann, finnes ikke i området 

   - offentlig kloakk, finnes ikke i området 

   - det er ikke gang/sykkelsti langs vei til skole/butikk     

 

Rådmannen kan ikke se at en fradeling bør godkjennes da ovenfor nevnte forhold ikke er 

sikret i området. Det vil si at kommuneplanbestemmelsen §1.0.2  om utbyggingsrekkefølge 

ikke er oppfylt. 
 

Dispensasjonssøknad fra kommuneplanbestemmelsen § 2.1: 

Eiendommen ligger i et landbruks-, natur- og friluftsområde hvor det etter kommuneplanens 

bestemmelser § 2.1 ikke er tillatt med fradeling til boligformål. 

Søkers begrunnelser for søknad om dispensasjon vil ikke gi fordeler som er større enn 

ulempene slik at dispensasjon kan innvilges. 

Hvis alternativ løsning 2 blir valgt og kårbolig blir godkjent oppført vil det fortsatt være 

nødvendig med dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsen §2.1 da tiltaket ikke er i 

henhold til vedtatte retningslinjer for kårboliger og ikke i tilstrekkelig grad vil bli sett på 

som ledd i stedbunden næring. 

 

Naturmangfoldloven: 

Når det gjelder kravet til kunnskap om naturmangfold i naturmangfoldloven §8, rådmannen 

har foretatt en utskjekk i Artsdatabankens artskart og i Ringerike kommunes egne i kart 

under Natur, artsdata. Det fremkommer at det ikke er registrert prioriterte arter, truede eller 

nært truede arter på Norsk Rødliste for Arter. Det er heller ikke registrert utvalgte naturtyper 

eller truede eller nært truede naturområder på Norsk rødliste for naturtyper. 

Det finnes heller ingen registreringer i Ringerike kommunes kart , utover beskrivelsen av 

hva jordsmonnet består av, som er morenemateriale, usammenhengende eller tynt dekke 

over bergrunnen. 

 

Det er heller ikke kommet frem opplysninger i saken som skulle tyde på at det kan befinne 

seg arter eller naturtyper i området for tiltaket som ikke er fanget opp av overnevnte 

registreringer. 

 

Dermed er det heller ikke påvist mulige negative effekter av tiltaket på mangfold. 

Kravet i §8 om at saken skal baseres på eksisterende og tilgjengelig kunnskap, er dermed 

oppfylt. 

I og med at mangfold ikke eller i liten grad berøres av tiltaket opprettelse av ny 

boligtomt/boligeiendom og det ikke kan påvises effekter av tiltak på verdifull natur, er det 

ikke nødvendig å foreta vurderinger etter de andre miljøprinsippene i naturmangfoldloven 

§§ 9-12. 

 

Rådmannens vurdering: 
Eiendommen ligger i et landbruks-, natur- og friluftsområde hvor det etter kommuneplanens 

bestemmelser § 2.1 ikke er tillatt med fradeling til boligformål. 

Det er behandlet mange slike saker fra før og det er vanlig med negativ innstilling. 

Det er i tillegg til at hensynene bak deleforbudet i kommuneplanbestemmelsen §2.1 blir 

vesentlig tilsidesatt en del negative forhold vedrørende fradeling til boligtomt. Det er ikke 



offentlig vann og kloakk i området, det er ikke gang- og sykkelvei i området som kunne ha 

gitt en sikker skolevei. Plasseringen er ikke sentral. 

For at det skal kunne gis godkjenning til deling etter Jordlovens § 12 må det foreligge 

spesifiserte, klare grunner av en slik karakter og tyngde at de kan slå igjennom ovenfor de 

hensyn Jordloven skal ivareta. I denne saken vurderes det at omsøkt fradeling er i strid med 

disse hensynene, og det anbefales ikke gitt tillatelse til deling.  

 

Etter en helhetsvurdering finner rådmannen at hensynene bak deleforbudet i 

kommuneplanbestemmelsenes § 2.1 blir vesentlig tilsidesatt og er i strid med hensynene 

som Jordloven §12 skal i vareta. Videre anses ikke fordelene ved å gi dispensasjon å være 

større enn ulempene slik at dispensasjon kan innvilges. 

 

Kårbolig ble i telefonsamtale med Jonny Lundemo, som sammen med Mona Lundemo 

ønsker å overta eiendommen og er oppgitt som kjøper av omsøkte tomt, nevnt som et mulig 

alternativ til fradeling av ny boligtomt. Rådmannen oppfattet de som positive til en slik 

løsning da det er deres intensjon å drive skogseiendommen og ta vare på eiendommen i 

framtiden. 

 

Konklusjon/anbefaling:  
Rådmannen mener at søknad om deling av eiendom bør avslås. Dette siden omsøkte 

fradeling ikke er i tråd med hensynene etter kommuneplan og jordloven. 

 

Men, kårbolig vil være et alternativ som fra et landbruksmessig synspunkt ville vært å 

foretrekke framfor fradeling av hensyn til eiendommens fremtidige bruk og avkasting. På 

denne måten hadde også bosettingshensynet blitt ivaretatt uten at det opprettes en fritt 

omsettelig boligeiendom. 

 

Vedlegg: 
1. Oversiktskart. 

2. Søknad om deling datert 04.08.2014. 

3. Kart fra søknad. 

4. Dispensasjonssøknad datert 20.09.2014. 

 

Saksdokumenter som ikke er vedlegg: 
1. Foreløpig svar datert 21.08.2014. 

 

 

 Ringerike kommune, 11.11.2014 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 
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SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 

 

 
Arkivsaksnr.: 14/4113-5   Arkiv: V02 &13  

 

Forenkling av utmarksforvaltningen - svar på høring  

 

Forslag til vedtak: 
 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets rapport om forenkling av 

utmarksforvaltningen i Norge anses som ikke å ha stor relevans for en kommune som 

Ringerike. Kommunen har ikke store områder som forvaltes av sammensatte, overbyggende 

organer med sterk sektorlovgivning. Dagens regime er tilfredsstillende for forvaltning av 

utmarka.  

 

Ringerike kommune innehar kompetanse på forvaltning av vilt, fisk-, og friluftsforvaltning. 

Overføring av fylkeskommunens arbeidsoppgaver på dette feltet til kommunen er positivt. 

 

Skal kommunen tilføres nye oppgaver og være førstelinjetjeneste i all utmarksforvaltning 

må det følge med friske midler. Bemanningen må da økes med ett til to årsverk og noe 

kompetanseheving må påregnes. 

 

Generelt er kommunen positiv til at det legges opp til en forenkling av 

utmarksforvaltningen. 

 

 

Sammendrag 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har fått utarbeidet en rapport som beskriver 

tiltak for å forenkle utmarksforvaltningen i Norge. Hensikten er en forenkling for brukere av 

utmark, tildele kommunene større ansvar for utmarksforvaltningen, styrke lokaldemokratiet 

og styrke nasjonale føringer i utmarksforvaltningen. 

 

Kommunen er tiltenk rollen som førstelinje saksbehandler i alle saker innen 

utmarksforvaltningen, uavhengig hvilke forvaltningsorgan som skal ha saken. Dette vil 

medføre at kommunen må sitte på kompetanse og kapasitet utover det som finnes i dag.  

 

Det er foreslått et opplegg for kompetanseoverføring til kommunene og utvikling av it-

løsninger som skal effektivisere arbeide. Kommunen må tilføres mellom et og to årsverk for 

å kunne løse denne oppgaven på en tilfredsstillende må. Det er ikke lagt opp til noen 

økonomisk kompensasjon/friske midler til kommunen for å utføre dette arbeide. 

 



Ut fra Ringerike sitt ståsted vil en slik omlegging av utmarksforvaltningen ha liten 

betydning med utgangspunkt i at det innenfor kommunen ikke finnes områder som forvaltes 

av andre organer enn kommunen og fylkesmannen. 

 

 

Innledning / bakgrunn 
  

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har med utgangspunkt i regjeringserklæringen 

fra Sundvollen, punkt 8 «Levende lokaldemokrati» fått utarbeidet en rapport om forslag til 

forenkling av utmarksforvaltningen i Norge. Rapporten er laget i lyset av at en 

kommunereform blir gjennomført.  

 

Mandatet til gruppen som utarbeidet rapporten var; 

 Brukeren skal oppleve vesentlig forenkling i forvaltningen og saksbehandlingen. 

 Kommunene skal tildeles større ansvar og myndighet innen utmarksforvaltningen. 

 

Faggruppen har to perspektiver på dette punkt: 

 Gruppen vil vurdere om det er andre utmarksoppgaver som ikke ligger til 

kommunene i dag som kan overføres til kommunene. 

 Øke kommunenes handlingsrom i utmarksforvaltningen gjennom styrket 

kompetanse, en mer samordnet statlig politikk og mindre statlig detaljregulering. 

 

Rapporten omfatter ikke lovverk rundt 100-metersbelte i strandsonen, Oslomarka, 

rovviltforvaltning og motorferdsel i utmark. 

 

Utgangspunktet er en oppfatning av at utmarka forvaltes etter for mange særlovvert og av så 

mange organer, administrative og politisk at utmarka ikke blir optimalt utnyttet.  

 
Beskrivelse av saken 
Mange kommuner i Norge har vesentlig av sine arealer bunnet opp i en eller annen for form 

vern. Det er mange særinteresser knyttet opp til utmark. Det gjelder alt fra villrein til 

reservater som skal ivareta habitater for sopp og insekter.  

 

For å ivareta dette mangfoldet er det gjennom tidene blitt innført nye sektorbaserte 

regelverk. Helhetsvurderingen blir ofte borte eller vanskelig å se når vedtak etter 

sektorlovverk skal fattes. 

 

Statens naturoppsyn (SNO) skal styrkes og overta oppgavene til fjelltjenesten. 

Forvaltningsmyndighetene skal få tydeligere ansvar og mer myndighet til å prioritere kan- 

oppgaver ovenfor SNO. Fylkesmannen skal ha ansvar for å koordinere bestillingene. 

 

Hensikten med arbeidet med denne rapporten er sette fokus på dette problemet og komme 

med forslag til endringer av dagens forvaltning, slik at dette skal oppfattes av brukerne til å 

bli enklere. 

 

Faggruppen legger følgende prinsipper til grunn for sine forslag til forenkling av 

utmarksforvaltningen: 



1. Saksbehandlings- og beslutningssystemet i utmark skal være oversiktlig, 

demokratisk og effektivt for brukerne. 

2. Relaterte utmarksoppgaver bør i størst mulig grad samles i samme forvaltningsorgan. 

3. Kommunene bør tillegges flest mulig oppgaver under forutsetning av tilstrekkelig 

kapasitet og relevant kompetanse og distanse i forvaltningen. Roller og oppgaver må 

være avklart. 

4. Viktige ressurser som dekker flere kommuner, bør forvaltes helhetlig på regionalt 

nivå, i tråd med nasjonale og internasjonale forpliktelser. 

5. Kommunene må ha tilstrekkelig politisk og økonomisk handlingsrom. Sentrale 

statlige myndigheter må redusere sin detaljstyring av kommunene og samordne 

sektorpolitikken. 

6. Samiske interesser, samt miljø- og friluftsinteresser med svak lokal organisering, må 

inkluderes i beslutningsprosessene. 
 

Faggruppen legger følgende forutsetninger til grunn for overføring av oppgaver til 

kommunene: 

 Kommunenes kompetanse og kapasitet må være tilfredsstillende. Ekspertutvalget for 

god kommunestruktur og Riksrevisjonen påpeker at svært mange kommuner har små 

fagmiljøer og mangler kapasitet og relevant kompetanse. Andre undersøkelser om 

plankompetanse peker i samme retning. 

 Kommunene må sørge for at det er tilstrekkelig distanse mellom behandlende instans 

og brukerne. Ekspertutvalget trekker frem at inhabilitet kan være et problem, spesielt 

i små kommuner, og at dette kan bidra til å svekke rettssikkerheten. 

 Viktige og sårbare ressurser av nasjonal betydning må forvaltes på en 

tilfredsstillende måte. Det må være best mulig samsvar mellom naturressursen og 

administrasjonens geografiske område. 

 Minoritetshensyn og svakt organiserte interesser må ivaretas på en god måte. 

 Kommunene må ha tilstrekkelig handlingsrom til å utføre oppgavene med avklarte 

roller og oppgaver. 

 

Ut fra kriterier og forutsetninger som ligger i mandatet har arbeidsgruppen kommet med 

følgende forslag til oppgaver som bør overføres kommunene. 

 Forvaltning av verneområder: 

o Kommunene bør gis ansvar for forvaltning av verneområder som i sin helhet 

ligger innenfor kommunens grenser. Oppgaver som ligger til myndigheten 

må avklares. 

o Vernemyndigheten bør få vedta et delegasjonsreglement for alle unntaks- og 

dispensasjonsbestemmelser i verneforskriften. Et slikt reglement bør 

inneholde muligheten for delegasjon til kommunene. 

o Hensyn til naturbasert næringsutvikling bør i større grad integreres i 

forvaltningsplaner. 

 Kommunene bør være førstelinjetjeneste for alle brukerhenvendelser innen 

forvaltning av utmark, se avsnitt 6.2. 

 Fylkeskommunens oppgaver med bestandsforvaltning etter innlandsfiskeloven og 

jaktbare arter etter viltloven bør overføres til kommunene. 

Randsoner er områder som forvaltes etter plan- og bygningsloven gjennom 

kommunale eller regionale planer. For randsonene til nasjonalparker og 

landskapsvernområder kan kommunen fastsette bestemmelser for å hindre vesentlig 



forringelse av verneverdiene i verneområdet. I planlegging og byggesaksbehandling i 

slike områder må det foretas en mer grundig avveining mellom bruk og vern enn i 

utmarka for øvrig. 

 

Kommunene er tiltenk en rolle som førstelinje i all utmarksforvaltning. Det vil si at 

uavhengig av hvem som er behandlingsmyndighet skal kommunen motta og videreformidle 

søknader. Det vil også bety at kommunene skal motta og besvare alle henvendelser 

vedrørende utmarksforvaltning, også det å formilde beslutninger som er fattet av andre 

organer. Kommunen er også tiltenkt oppgaven med å motta forvaltningsklager, videresende 

disse til rett instans og meddel utfallet av klagen. Videre er det foreslått at kommunen skal 

veilede om rettsregler, søknadsprosesser og arealstatus. Informasjon til veiledningen må 

kommunen innhente fra andre forvaltningsorganer for videreformidling. 

 

Faggruppen foreslår at vilt-, fisk- og friluftsoppgaver som i dag er tillagt fylkeskommunen 

legges til kommunen.  

 

Av rapporten går det fram at det forutsettes at kommunene har de nødvendige ressursene, 

det være seg kompetanse eller kapasitet. Det legges opp til at det utvikles et IT-basert 

verktøy som kommunen kan anvende. Det etableres opplegg for etterutdanning av 

kommunalt ansatte der denne kompetansen mangler. Det er ikke lagt opp til noen 

økonomisk kompensasjon/bidrag til kommunen for å utføre dette arbeide. Friske midler skal 

ikke tilføres kommunene sammen med disse oppgavene.  

  

Rådmannens vurdering 
Innen for Ringerike kommunes grenser har vi ikke stats- eller bygdeallmenninger, store 

nasjonalparker eller villrein å forvalte. Mye av forenklingen forvaltningen i denne 

sammenheng er knyttet opp mot lovverk og forvaltingsorganer knyttet til disse.  

Ringerike har en del areal båndlagt av naturreservater, spesielt i skog og våtmarksområder. 

Det er svært sannsynlig at det vil komme flere og store naturreservater etablert i nær framtid. 

De øvrige arealene av utmarka blir i dag godt ivaretatt av grunneier-/utmarkslag eller 

enkeltskogeiere. Forvaltningen har kommunen hånd om i dag gjennom bl.a vilt-, fisk-, 

landbrukslovgivningen og plan- og bygningsloven. 

 

Hensikten med en forenkling av utmarksforvaltningen skal gi en enklere hverdag for brukere 

av utmarka, styrke lokaldemokratiet men også å samordne nasjonal politikk i utmark. 

Effekten av denne forenklingen for Ringerike kommune ser ut til å være begrenset med 

utgangspunkt i den situasjon som er beskrevet. Få forvaltningsorganer har innvirkning på 

våre arealer, hverken interkommunale eller sammensatt av organer på fylkes- eller statlig 

nivå.  

 

I dag innehar administrasjonen langt på vei den kompetanse som behøves for å løse de 

oppgaver som i dag har innen vilt-, fiske og friluftsforvaltning. På plansiden ivaretas dette 

godt av plan-, areal- og byggesaksavdelingen. De oppgavene fylkeskommunen har innen 

vilt-, fiske- og friluft vil kommunen kunne løse med dagens kunnskap. Kapasitetsmessige 

må det tilføres et halvt årsverk for å få tilstrekkelig kvalitet på arbeide. Det er vanskelig å se 

at dagens forvaltning av utmarka i Ringerike vil bli vesentlig endret ut fra hva rapporten 

legger opp til. Det går heller ikke fram av rapporten hvilke konsekvenser en slik reform vil 

få.  

 



En vesentlig endring blir det om kommunen skal bli førstelinje saksbehandler for alle 

utmarkssaker. Dette vil kreve en helt annen kunnskapsbase, arbeidsinnsats og en større 

arbeidsstokk. Som eksempel kan nevnes at kommune har flere statlig sikrede friområder, 

ervervet av staten med forpliktelse om kommunal drift og vedlikehold. Det har vært brukt 

lite eller ingen resurser på disse områdene siden de ble opprett tidlig på 1980-tallet. Som 

førstelinje for forvaltning av utmarksområder hvor andre organer sitter med lovverket og 

forvalteransvaret må det innehas en bred og dyp kompetanse, slik at tilstrekkelig og riktig 

informasjon blir gitt brukerne. Saker må følges opp, både oppover i systemet og ovenfor 

brukerne. Dette vil kunne kreve et til et og et halvt årsverk for å løse denne oppgaven. Siden 

det ikke er forespeilt at det skal tilføres penger ved en slik endring av forvaltningspraksis er 

det vanskelig å se at dette vil være en god ordning for Ringerike kommune. Rådmannen er 

av den oppfatning at det burde følge med friske midler med overføring av nye oppgaver til 

kommunen. For Ringerike sin del er det vanskelig å se at en slik endring vil få noen stor 

gevinst for brukeren av utmarka i kommunen. Å bruke mellom ett og to årsverk av et 

allerede stramt budsjett virker i dagens situasjon heller ikke til å være vel anvendte penger. 

  

 

Vedlegg 
1. Rapport fra faggruppe; Forvaltning av utmarksforvaltningen 

 

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. 
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SAMMENDRAG 
 
 
Rapporten er utarbeidet av en faggruppe med mandat til å foreslå tiltak slik at brukerne skal 
oppleve en vesentlig forenkling, og at kommunene får større ansvar og myndighet i 
utmarksforvaltningen. Faggruppen mener at utmarksforvaltningen er kompleks og til dels 
utilgjengelig for brukerne. Utmarksforvaltningen fremstår som sektorstyrt, ressurskrevende og 
lite helhetlig. 

- Det er en rekke særorganer i utmarksforvaltningen i tillegg til kommuner, 
fylkeskommuner og fylkesmenn. 

- Den rettslige reguleringen av utmarka er fragmentert. 
- Det er uklar fordeling av ansvar og myndighet mellom sektorer og beslutningsnivåer.  
- Det er uklare og ofte lite forenlige mål på nasjonalt nivå. 

 
Faggruppen foreslår en del prinsipper som bør legges til grunn for tiltakene: 

- Kommunene bør tillegges flest mulige oppgaver. De må ha tilstrekkelig kapasitet, 
relevant kompetanse og distanse i forvaltningen. Kommunene må ha arealmessig 
størrelse tilpasset naturressursen, spesielt der det er nasjonale og internasjonale 
forpliktelser. 

- Kommunene må ha tilstrekkelig politisk og økonomisk handlingsrom der også roller 
og ansvar i utmarksforvaltningen er avklart.  

- Relaterte oppgaver bør i størst mulig grad samles i ett forvaltningsorgan. 
- Fylkesmannen bør ha ansvaret for statlig samordning, spisskompetanse og 

legalitetskontroll. 
 
Faggruppen mener at en varig forenkling av utmarksforvaltningen krever grunnleggende 
tiltak. Det foreslås følgende: 

- Kommunene bør overta forvaltning av verneområder som i sin helhet ligger i 
kommunene, samt flere fiske- og viltoppgaver. Det gis mulighet for delegasjon i 
verneområder. Rapporteringssystemer integreres i etablerte systemer.  

- Det bør etableres strategiske utmarksstyrer med ansvar for store verneområder og 
villreinforvaltning i områder der det er villrein.  

- Kommunene bør ha førstelinjeansvar for alle saker i utmarksforvaltningen, og det bør 
utarbeides en samlet IKT-løsning for brukerhenvendelser. 

- Det bør utvikles en tydeligere rolle- og arbeidsdeling mellom Statens naturoppsyn og 
forvaltningsmyndighetene. Fjelltjenesten bør overføres til Statens naturoppsyn. 

 
En del tiltak har en mer overordnet karakter:  

- Nasjonal politikk bør samordnes og bli mer tydelig. 
- Det bør utvikles mer kunnskap om naturressurser.  
- Det bør igangsettes et lovarbeid for å revidere forvaltningen i statsallmenninger. 
- Det bør nedsettes et lovutvalg for utmarka. 

 
I tillegg har gruppen foreslått igangsetting av kompetanseutviklingstiltak for kommunene og 
avklaring av eiendomsforhold i utskiftede bo.  
 
Faggruppen mener at tiltakene samlet vil gi både en vesentlig forenkling for brukerne og et 
større kommunalt handlingsrom for å utvikle en helhetlig utmarksforvaltning.  
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Kapittel 1 Mandat og faggruppens arbeid 
 

1.1 Mandat 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) oppnevnte 7. juli 2014 en faggruppe 
med mandat å foreslå tiltak for å forenkle utmarksforvaltningen. I følge mandatet skal 
faggruppen ta utgangspunkt i regjeringserklæringen fra Sundvolden punkt 8 «Levende 
lokaldemokrati». Gruppen skal legge til grunn at: 
 

• Brukerne skal oppleve en vesentlig forenkling i forvaltning og saksbehandling. 
• Kommunene skal tildeles større ansvar og myndighet innen utmarksforvaltningen. 

 
Arbeidet skal avgrenses mot arbeidet med kommunereformen og arbeidsdelingen mellom 
forvaltningsnivåer.  
 
Faggruppen skal utarbeide en kortfattet rapport. Utredningen skal inneholde: 
 

• En definisjon av utmarksbegrepet. Det legges til grunn at det fokuseres på 
innlandsområder, slik at det gjøres en avgrensning blant annet mot 
strandsoneproblematikk, akvakultur med mer. Utredningens beskrivelser og forslag 
skal skille mellom areal innenfor verneområder, areal i verneområdenes randsoner og 
øvrige arealer. Faggruppen bes vurdere om utredningens beskrivelser og anbefalinger 
skal skille mellom statseiendom, allmenninger og privat grunn.  

• En oversikt over nå-situasjonen: lovverk, forvaltning og aktører. 
• En beskrivelse av reelle problemer/utfordringer som dagens organisering av 

utmarksforvaltningen skaper for viktige interessegrupper. 
• Forslag til tiltak som kan bidra til å forenkle dagens forvaltningspraksis med sikte på 

forenkling i utmarksforvaltningen uten lovendring. Det skal beskrives hvordan og hvor 
raskt tiltakene skal gjennomføres. Konsekvenser av tiltakene for ulike brukergrupper 
og interesser skal beskrives, herunder også eventuelle negative konsekvenser for 
naturmangfoldet. Med forvaltningspraksis menes både forvaltningens organisering, 
saksbehandling og skjønnsutøvelse. 

• Kort omtale av tiltak, forvaltningspraksis og ansvarsforhold som kan endres på lengre 
sikt, og som vil kreve lovendring. Det skal gis en kort begrunnelse for forslaget. 
 

Utredningen skal overleveres KMD innen 3. desember 2014.  
 
De berørte departementene skal som underlag for faggruppens arbeid framskaffe relevant 
materiale om blant annet aktører, forvaltning, lovverk, tidligere og pågående utredninger, 
erfaringer og tidligere foreslåtte forenklinger/endringer. Faggruppen står fritt mht hvordan den 
vil bruke materialet. Gruppen kan innhente opplysninger og supplerende kunnskap fra 
forskningsmiljøer, forvaltning, brukere og andre relevante parter. Gruppen skal tilstrebe god 
dialog med alle relevante parter og arbeide uavhengig av departementene. 
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1.2 Faggruppens sammensetning 
Faggruppens medlemmer har vært: 
 

• Eva Irene Falleth, professor Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 
(NMBU), gruppens leder 

• Jørgen Hoffmann, pensjonist. Tidligere fast ansatt, nå engasjert på deltid i 
Statskog SF 

• Nikolai K. Winge, førsteamanuensis i rettsvitenskap, NMBU  
 
Gruppens leder har hatt hovedansvaret for framdrift i faggruppens arbeid og ivaretatt 
kontakten med KMD som oppdragsgiver. 
 
Faggruppen har hatt til rådighet et sekretariat som har bestått av følgende personer som har 
vært engasjert av KMD: 

 
• Arne G. Arnesen 
• Øystein Imset 
• Jon Kveine 

 
Kontaktpersoner fra de involverte departementene har utgjort en ressursgruppe for faggruppen 
og sekretariatet. 
 

1.3 Faggruppens forståelse av oppdraget 
Etter faggruppens vurdering fremstår utmarksforvaltningen som fragmentert og sektorisert 
med mange offentlige forvaltningsorganer. Utmarka er beskrevet som «regimenes slagmark»1 
der sektorinteresser i stor grad bestemmer forvaltningen av området. Dette 
forvaltningssystemet har gradvis vokst frem. Det er blitt vedtatt nye lover og opprettet nye 
organer som har fått oppgaver og myndighet tilpasset spesifikke utfordringer og politiske 
prioriteringer. Dette har skjedd uten at de nye oppgavene er blitt tilstrekkelig vurdert og 
samordnet med eksisterende forvaltning. Den offentlige forvaltningen i et sammenhengende 
utmarksområde kan bestå av flere kommuner, fylkeskommuner og fylkesmenn i tillegg til 
villreinnemnd, verneområdestyre og rovviltnemnd. Dertil er det tre organer med ansvar for 
naturoppsyn på statsgrunn. I statsallmenningene er det fjellstyrer og allmenningstyrer. 
Faggruppen mener at dagens utmarksforvaltning ikke er hensiktsmessig organisert.  
 
Faggruppen har som oppdrag å foreslå tiltak med sikte på at brukerne skal oppleve en 
vesentlig forenkling i forvaltning og saksbehandling. Brukere og andre interessenter skal møte 
et mest mulig enkelt, oversiktlig og effektivt forvaltningssystem. De skal oppleve at deres 
interesser blir forstått og vektlagt.  
 
Faggruppen har mottatt en rekke utsagn om at brukere opplever forvaltningen som kompleks, 
uoversiktlig og til dels utilgjengelig. De synes det er vanskelig å vite hvilket offentlig organ 
som har ansvar for hva, og forskjellige organer kan treffe motstridende vedtak i samme sak. 
Dette kan føre til en tidkrevende og lite forutsigbar søknadsbehandling for brukerne, men 
også svekket tillit til offentlig forvaltning. For borgerne kan den komplekse forvaltningen 

1 http://www.tfou.no/default.asp?publikasjon=74  
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representere et demokratisk underskudd i og med at det kan oppfattes som vanskelig å stille et 
myndighetsorgan til ansvar for dets vedtak. 
 
Faggruppens mandat går også ut på å foreslå tiltak som innebærer at kommunene skal få 
større ansvar og myndighet i utmarksforvaltningen. Gruppens arbeid bygger på prinsippene 
som er fastsatt for den planlagte kommunereformen. Sundvolden-erklæringen sier at: 
 

«Regjeringen vil styrke lokaldemokratiet og gjennomføre en kommunereform. Større 
og mer robuste kommuner kan få større oppgaver og ta mer ansvar enn dagens 
kommuner. Fylkesmannens mulighet til å overprøve lokale folkevalgte forsamlinger 
må begrenses.» 

 
Kommunene har allerede i dag en rekke oppgaver etter for eksempel plan- og bygningsloven, 
motorferdselloven, viltloven og lakse- og innlandsfiskeloven. De kan i tillegg forvalte små 
verneområder. De deltar i forvaltningen av nasjonalparkene gjennom sin representasjon i 
verneområdestyrene. Kommunene er representert i villreinnemndene, og de oppnevner 
fjellstyrene i statsallmenningene. Faggruppen har to perspektiver på dette punkt: 
 

• Gruppen vil vurdere om det er andre utmarksoppgaver som ikke ligger til kommunene 
i dag som kan overføres til kommunene. 

• Øke kommunenes handlingsrom i utmarksforvaltningen gjennom styrket kompetanse, 
en mer samordnet statlig politikk og mindre statlig detaljregulering.  

 

1.4 Avgrensing av faggruppens arbeid 
I forståelse med KMD som oppdragsgiver er noen oppgaver av geografisk og tematisk 
karakter holdt utenfor gruppens arbeid. Årsakene er enten at oppgavene er knyttet til helt 
bestemte geografiske områder, eller at det pågår prosesser som kan komme til å endre 
oppgavene eller forvaltningen av dem. Dette gjelder følgende oppgaver: 

 
• Strandsonen definert som 100-metersbeltet langs kysten.  
• Finnmark. Gruppen vil likevel gi en kort omtale av Finnmarkseiendommen og 

erfaringer fra denne styringsmodellen.  
• Oslomarka. Med hjemmel i lov om Oslomarka er det etablert et eget styringsregime 

som er av forholdsvis ny dato.  
• Rovviltforvaltningen. Denne bygger på rovdyrforlikene i Stortinget i 2004 og 2011 

Den nåværende forvaltningsmodellen skal evalueres i 2016. Det vil bli aktuelt å 
vurdere eventuelle større endringer i modellen på bakgrunn av denne evalueringen. 
Faggruppen har derfor ikke gått inn i temaet.  

• Motorferdsel i utmark. Dette er et forvaltningsområde med mange bruker- og 
interessekonflikter. Det foreligger forslag til endring i motorferdselloven som vil gi 
flere oppgaver og økt ansvar til kommunene. Faggruppen tar derfor ikke opp dette 
spørsmålet i sin rapport.  

 
Faggruppen vil peke på andre temaer som ikke tas opp i rapporten, men som kan være 
vanskelige tema i utmarksforvaltningen. Energiutbygging, spesielt småkraftverk og 
vindkraftparker samt mineralutvinning, er aktualisert som følge av fokus på fornybar energi 
og økte metallpriser i verdensmarkedet. Det gjelder egne sektorlover for disse sektorene. 
Forvaltningen av kulturminner og kulturmiljøer i utmarka reiser særskilte spørsmål. 
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Faggruppen har imidlertid ikke hatt anledning til å ta opp disse temaene innenfor fastsatt 
tidsfrist for gruppens arbeid.  
 
Dette innebærer at faggruppen har konsentrert seg om følgende områder: 

• Forvaltning av verneområder 
• Arealforvaltning utenfor verneområdene 
• Naturoppsyn  
• Samisk reindrift  
• Fiske- og viltforvaltning (utenom rovdyrforvaltning) 
• Villrein 
• Friluftsliv 
• Næringsutvikling 
• Statsallmenninger 

 

1.5 Faggruppens arbeid 
Faggruppen har hatt fem arbeidsmøter. Gruppen har lagt to av disse møtene til henholdsvis 
Hedmark/Oppland og Nordland. Gruppen har her hatt dialogmøter med regionale 
representanter for brukere, næringsliv og verneinteresser, fylkeskommunale og kommunale 
myndigheter samt fylkesmannen. Gruppen har ønsket å få disse aktørene direkte i tale og få 
deres vurderinger og konkrete forslag til tiltak for å forenkle utmarksforvaltningen. 
 
Gruppen har i tillegg hatt dialogmøte med landsdekkende interessegrupper og organisasjoner 
for å få innspill og forslag til bruk i gruppens arbeid. Gruppen har dessuten hatt separate 
møter blant annet med følgende organisasjoner og institusjoner: 
 

• Fylkesmannskollegiet 
• Fylkeskommuner 
• Landbruks- og skogeierorganisasjoner 
• Sametinget 
• Finnmarkseiendommen 
• Fjellstyresambandet 

 
Vedlegg 1 inneholder en samlet oversikt over de organisasjoner og myndigheter som 
faggruppen har vært i dialog med. 

Kapittel 2 Definisjoner og aktører  

2.1 Hva menes med utmark?  
Om lag 95 prosent av landets areal kan betegnes som «utmark». Med dette menes udyrket og 
ubebygd areal som ikke er definert som innmark. Utmark omfatter dermed det meste av 
landets myr, skog- og fjellområder, samt innsjøer og vassdrag.  
 
Det brukes flere begreper for denne typen areal, f.eks. kultur- og naturlandskap, villmark og 
inngrepsfrie områder. Det kan også legges en landskapsforståelse til grunn for definisjon av 
utmarka der kultur, bruk og rettigheter skaper identitet og tilhørighet. Felles for begrepene er 
at de er knyttet til ulike fagtradisjoner og at de i ulik grad har formell og faglig status. 
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Formelt har utmarksområder ulik arealstatus. Det meste av utmarksområdene er i 
kommuneplanene angitt som landbruks-, natur-, frilufts- og reindriftsformål (LNFR). Dette er 
en arealkategori der kommunene ikke ønsker eller ikke står overfor konkrete tiltak som vil 
båndlegge areal til annen arealbruk.  
 
Utmarka omfatter også hoveddelen av de 17 prosentene av landets areal som er vernet 
gjennom naturmangfoldloven. Områder som grenser opp til verneområder, omtales ofte som 
randsoner eller buffersoner. Dette er områder hvor tiltak vil kunne påvirke verneinteressene, 
og hvor det skal foretas en bred avveining av bruks- og vernehensyn. Gjennom kommunenes 
arealplaner kan det fastsettes arealbruksrestriksjoner i randsoner. 
  
Faggruppen vil bruke et mest mulig entydig utmarksbegrep. Friluftslovens § 1a angir hva som 
er å anse som innmark og utmark. I første ledd nevnes hva som regnes som innmark, mens det 
av annet ledd framgår at arealer utenom dette er å anse som utmark. Loven trekker således en 
tydelig grense mellom inn- og utmark. Denne definisjonen er godt etablert, og det foreligger i 
økende grad en rettsavklaring av begrepet. Gruppen har derfor valgt å legge friluftslovens 
definisjon av utmark til grunn for sitt arbeid med rapporten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 Hva menes med forenkling? 
Faggruppen har mottatt mange uttalelser fra brukere som møter en fragmentert 
utmarksforvaltning. Det kan være vanskelig for brukerne å forstå hvordan 
forvaltningssystemet er bygget opp og fungerer samt hvem som skal gjøre vedtak i en sak som 
fremmes. Et tiltak kan kreve tillatelse fra flere organer etter ulikt lovverk. For brukerne vil 
dette kunne oppleves som problematisk, og det kan bidra til å svekke deres tillit til offentlig 
forvaltning og det folkevalgte demokratiet.  
 
Faggruppen mener at det må gjennomføres flere typer forenklingstiltak for å bedre forholdene 
for brukerne i utmark. Tiltakene skal føre til at brukerne opplever at 

 
• forvaltningsapparatet blir mer tilgjengelig  
• forvaltningsprosessen blir enklere å forstå  
• det blir lettere å få fremmet søknad 
• bedre mulighet til å delta i beslutningsprosesser 
• søknadsbehandling tar kortere tid 

Hva som forstås med innmark og utmark 

Som innmark eller like med innmark reknes i denne lov gårdsplass, hustomt, dyrket 
mark, engslått og kulturbeite samt liknende område hvor allmenhetens ferdsel vil 
være til utilbørlig fortrengsel for eier eller bruker. Udyrkete, mindre grunnstykker 
som ligger i dyrket mark eller engslått eller er gjerdet inn sammen med slikt 
område, reknes også like med innmark. Det samme gjelder område for industrielt 
eller annet særlig øyemed hvor allmenhetens ferdsel vil være til utilbørlig 
fortrengsel for eier, bruker eller andre. 

Med utmark mener denne lov udyrket mark som etter foregående ledd ikke reknes 
like med innmark.  

Lov om friluftslivet § 1a  
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Faggruppen mener at organiseringen av den offentlige forvaltningen i utmarka må endres hvis 
en skal oppnå reelle forbedringer for brukerne. Forenklingstiltak bør også bidra til et mer 
forutsigbart, oversiktlig og enhetlig forvaltning i utmark. Det vil gi mulighet for at 
saksbehandlingen kan bli mer effektiv og dermed tids- og kostnadsbesparende for brukerne. 
Aktuelle forenklingstiltak kan innebære at  
 

• beslutningsmyndighet legges nærmere brukerne, for eksempel til kommunene  
• forvaltningsoppgaver konsentreres til færre organer 
• det fastlegges en tydeligere rolle- og ansvarsfordeling mellom forvaltningsorganer 
• samordningen av ulike organers forvaltningsvirksomhet bedres 
• dobbeltbehandling fjernes 

 
Faggruppen mener at slike forenklingstiltak vil føre til at utmarksforvaltningen blir mer 
effektiv både sett fra et brukerståsted og fra forvaltningen. Faggruppen legger vekt på at det 
må være et tillitsforhold mellom brukerne og offentlig forvaltning ved at forvaltningen er 
åpen og inkluderende.  
 
Faggruppen er klar over at forenklingstiltak noen ganger kan virke imot sin hensikt. Et 
redusert krav til utredninger og høringsprosesser vil isolert sett kunne oppfattes som et 
forenklingstiltak med mål om raskere beslutningsprosesser. Men det vil kunne føre til lavere 
kvalitet i utredningene og at færre aktører får anledning til å delta i prosessene. Dette vil da 
kunne øke sannsynligheten for at beslutninger ikke tar tilstrekkelig hensyn til dem som blir 
negativt berørt, og at beslutningene blir møtt med klage eller innsigelse. Det som i 
utgangspunktet var ment som et tiltak for økt effektivitet, kan dermed føre til flere konflikter, 
lengre saksbehandlingstid, høyere kostnader og mindre forutsigbarhet.  
 
Det kan noen ganger være vanskelig å finne en god balanse mellom demokrati, kvalitet og 
effektivitet. Det er viktig at forenklingstiltak ikke gjennomføres slik at de reduserer brukernes 
muligheter til å få informasjon, delta i behandlingsprosesser og påvirke saksutfallet. Ofte kan 
det å investere mer tid i oppstarten av en forvaltningssak gi en betydelig 
effektiviseringsgevinst senere i saksgangen. 
 

2.3 Hvem er brukere og interessenter i utmarka?  
Det er mange aktører og interesser i utmarksområdene. Utmarksområdene er 
eksistensgrunnlaget for reindrift-, skog- og landbruksnæringen samt naturbaserte næringer 
som for eksempel reiseliv. Utmarka er også viktig for rekreasjon i form av jakt, fiske, 
friluftsliv og andre naturopplevelser. I tillegg er det ofte betydelig press for gjennomføring av 
ulike utbyggingstiltak i utmarksområder. Dette gjelder både store tiltak som vindkraftanlegg, 
kraftlinjer, samferdselstiltak, større hyttefelt og anlegg for mineralutvinning, samt mindre 
tiltak som enkeltstående hus og fritidsboliger. Utmarksområdene er også viktig for biologisk 
mangfold.  
 
Faggruppen har følgende kategorisering av brukere: 
 
Grunneiere og andre rettighetshavere  
Grunneiere og rettighetshavere er viktige aktører i utmarka. Grunneiere i utmark er imidlertid 
ikke en ensartet gruppe. Det kan være alt fra en enkeltborger, sameiere, foretak og selskaper 
til større grunneierlag slik som bygdeallmenninger. I tillegg eier staten og kommunene store 
deler av utmarksområdene. I Finnmark er Finnmarkseiendommen eier av det meste av fylkets 
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areal. ¾ av Norges areal er landbrukseiendommer og Norges største eiendom er AS Meraker 
Brug som 1 330 500 dekar eller tre ganger Oslos areal .2 I noen tilfeller er eierstatusen 
uregistrert, uklar eller omtvistet.3 Statskog SF er grunneier til 20 % av fastlands Norge.  
 
Store deler av utmarka består av ulike former for allmenninger der grunneierrollen og 
bruksrettigheter har stor betydning. I statsallmenninger i Midt- og Sør-Norge er staten 
v/Statskog SF grunneier. Fjelloven og statsallmenningsloven regulerer grunneier- og 
bruksrettighetene til eiendommene.  
 
Samisk reindrift 
Den samiske befolkningen har rett til å utøve reindrift innenfor de delene av fylkene 
Finnmark, Troms, Nordland, Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Hedmark hvor 
reindriftssamene fra gammelt av har drevet slik virksomhet. Reindriftutøvere driver sin 
virksomhet på tvers av både kommune- og fylkesgrenser. I tillegg er reindriften 
arealkrevende. Dette skaper særskilte utfordringer med å sikre en helhetlig forvaltning av 
reindriftsareal. I NOU 2007: 13 (Samerettsutvalget II) er det fremmet en rekke forslag når det 
gjelder den samiske befolkningens rett til land og vann fra og med Troms fylke og sørover. 
Det videre arbeidet med denne utredningen er uavklart. 
 
Interesseorganisasjoner 
Faggruppen ser på interesseorganisasjoner som representanter både for ulike brukerinteresser 
og de mer allmenne interessene. Disse organisasjonene har forskjellig geografisk utbredelse, 
og de er i ulik grad organisert på lokalt og regionalt nivå. Grunneier- og 
landbruksorganisasjonene er vesentlig bedre organisert lokalt gjennom egne lag, 
sammenlignet med miljø- og friluftsorganisasjonene. Ett unntak fra dette er jeger- og 
fiskerforeningene, som har mange lokale lag. Velforeninger og idrettslag er også brukere av 
utmarka, men de har i mindre grad deltatt i forvaltningen. 
 
Næringsaktører 
Med næringsaktører menes her virksomhet, selskaper eller foretak som driver aktiviteter eller 
planlegger tiltak i utmarksområder, og som har økonomisk fortjeneste som primærformål. 
Dette kan være alt fra en enkeltperson som driver landbruksvirksomhet eller guidet 
turvirksomhet, til store næringsaktører som driver reiselivsanlegg, hyttefelt, vindkraftanlegg, 
utvinne mineraler etc. Næringsaktører utgjør slik sett en heterogen gruppe av brukere med 
ulik grad av lokal tilknytning.  
 
Allmennheten 
Allmennheten omfatter alle som ferdes i og bruker naturområdene, og de er derfor en 
betydelig aktør i utmarka. Personer som ferdes i utmark, vil være interessert i å få enkel 
tilgang til informasjon om pågående planprosesser og planlagte utbyggingstiltak. De ønsker 
også å finne ut av hvilket forvaltningsorgan man kan ta kontakt med. Allemannsretten 
reguleres av friluftsloven.  
 
Offentlige organer og foretak 
Offentlige organer og foretak er også brukere av utmarka. Eksempler på dette er statlige 
foretak innen energisektoren som forvalter og har oppsyn med store vannkraftanlegg og 

2 Gundersen, Geir Inge (2014): Landbruket eier tre fjerdedeler av Norge. PLAN 2014 (3/4).  
3 For nærmere oversikt kan det vises det til; «Arealstatistikk: Eiendommer og utmark», Skog og landskap, SSB, 
rapport 14/2012. 
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kraftlinjer. Faggruppen definerer offentlig sektor som bruker når den er eier av eller 
rettighetshaver i et område.  
 

2.4 Hvem er myndighetene? 
Nasjonale myndigheter: 
På nasjonalt nivå er det spesielt Landbruks- og matdepartementet (LMD), Klima- og 
miljødepartementet (KLD) og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) som har 
nasjonalt ansvar for viktige oppgaver i utmarka. 
 
LMD forvalter landbrukslovgivningen, statsallmenningsloven og fjelloven, med unntak av den 
sistnevnte lovens kapitler om jakt og fiske. Departementets myndighet som grunneier i utmark 
er delegert til Statskog SF. Landbruksdirektoratet ble opprettet 1. juli 2014 gjennom en 
sammenslåing av Statens landbruksforvaltning (SLF) og Statens reindriftsforvaltning (SRF).  
 
KLD forvalter mye av miljølovgivningen, blant annet områdevern, herunder barskogvern, 
viltforvaltning, vannforvaltning, innlandsfiskeforvaltning, motorferdsel og naturoppsyn, 
kulturminneområdet samt fjellovens kapitler om jakt og fiske. Miljødirektoratet hører under 
KLD. Statens naturoppsyn (SNO) hører under direktoratet og har mer enn 60 lokalkontorer.  
 
KMD er ansvarlig myndighet for kommunesektoren, plan- og bygningsloven som blant annet 
hjemler arealplanlegging, samt regional- og distriktspolitikken.  
 
Regionale myndigheter og organer: 
På regionalt nivå er fylkeskommunen, fylkesmannen, villreinnemndene og 
verneområdestyrene de mest sentrale offentlige organene innenfor utmarksforvaltningen. 
Villreinnemndene og verneområdestyrene er omtalt i avsnitt 3.2 og 3.3. 
 
Fylkeskommunen har ansvar for følgende utmarksrelaterte oppgaver som behandles i denne 
rapporten: 
 

• Forvaltning av innlandsfisk, bortsett fra sårbare og truede arter og anadrome laksefisk 
• Viltforvaltning: Jaktbare arter, unntatt villrein 
• Regionale planer og handlingsprogram, herunder for villreinstammen 
• Friluftsliv 
 

Ved forvaltningsreformen iverksatt fra 1. januar 2010 fikk fylkeskommunen overført flere 
utmarksoppgaver fra fylkesmannen. Dette var først og fremst vilt- og fiskeoppgaver som ble 
sett i sammenheng med andre fylkeskommunale oppgaver som næringsutvikling, 
kulturminneforvaltning og regional planlegging.4 

 
Fylkesmannen har ansvar for en rekke oppgaver innen landbruk og miljøvern som har 
betydning i utmarka, herunder følgende oppgaver som behandles i denne rapporten:  
 

• Kontroll- og klageinstans for en rekke lover innen utmarksforvaltning. 
• Forvaltning av visse bestander av innlandsfisk.  
• Områdevern etter naturmangfoldloven.  
• Områdeforvaltning av villrein. 

4 Ot.prp. nr. 10 (2008−2009) 
                                                 



Side 11 av 38 
 

Kommunene: 
Kommunen er viktigste lokalmyndighet og har ansvar for en rekke utmarksrelaterte oppgaver 
innen miljø, landbruk og arealplanlegging. De viktigste oppgavene som behandles i denne 
rapporten, er:  
 

• Planlegging og byggesak 
• Tilrettelegging for friluftsliv 
• Lokal næringsutvikling 
• Oppnevning av lokale fjellstyrer og forslag til representanter i regionale 

villreinnemnder og verneområdestyrer 
• Deltakelse i utformingen av regionale planer, forvaltningsplaner og forskrifter 
• Forvaltning av anadrome laksefisk og innlandsfisk 
 

2.5 Lovverk i utmarka 
Utmarksforvaltningen er underlagt et komplekst reguleringsregime.5 I takt med nye 
miljøutfordringer og samfunnsoppgaver, flere internasjonale forpliktelser og politiske 
satsningsområder er det blitt vedtatt nye lover og opprettet særskilte forvaltningsorganer. Etter 
hvert har vi fått så mange lover og organer innenfor utmarksforvaltningen at systemet i seg 
selv skaper unødvendig byråkrati og treghet i beslutningsprosessene. Dette ble første gang 
påpekt av Ressursutvalget i NOU 1972: 1. I utredningen heter det blant annet at: 
 

«En svakhet ved lovverket tør være at de forskjellige lover ikke er tilstrekkelig 
koordinert og at de ikke alltid har hensiktsmessig sammenheng med det eksisterende 
forvaltningsapparat. Med den stigende tendens til å vedta nye lover, uten samtidig å 
vurdere de forvaltningsmessige konsekvenser, er lovverket etter hvert blitt så vidt 
komplisert at det i seg selv er blitt en hindring for en rasjonell planlegging og 
ressursutnytting.» 

 
Siden den gang har kompleksiteten økt ytterligere, og spørsmålet om harmonisering av lover 
og forvaltningsregimer har vært et stadig tilbakevendende tema. Det har imidlertid aldri vært 
gjennomført en samlet gjennomgang av lover og forskrifter innenfor utmarksforvaltningen. 
 
Den rettslige reguleringen av utmarka kan karakteriseres som fragmentert og sektorbasert, 
med en kompleks myndighetsfordeling på tvers av sektorer og mellom beslutningsnivåer. 
Sektorisering og ansvarsfordeling er i utgangspunktet ikke et problem så lenge myndighetene 
kan ivareta sine forvaltningsinteresser side om side. I utmarksforvaltningen vil imidlertid 
beslutninger truffet av ett organ, ofte berøre eller gripe inn i andre myndigheters 
ansvarsområder. 
 
Et eksempel er behandling av et utbyggingstiltak som dispensasjonssak etter plan- og 
bygningsloven. Dersom tiltaket hører inn under sektorlovgivningen, vil det også være 
nødvendig med særskilt konsesjonsbehandling av det ansvarlige sektororgan. Dette gjelder 
blant annet energitiltak og mineralutvinningsanlegg. I tillegg kan tiltakets art og plassering 
nødvendiggjøre tillatelse fra jordloven, kulturminneloven og forurensningsloven. Dersom 
tiltaket lokaliseres innenfor et verneområde, vil dispensasjon etter naturmangfoldloven også 

5 Winge, N (2013): Kampen om arealene: rettslige styringsmidler for en helhetlig utmarksforvaltning. 
Universitetsforlaget.  
 

                                                 



Side 12 av 38 
 

være påkrevet. Flere av disse lovene håndheves av forskjellige organer på ulikt nivå. Lovene 
er mer eller mindre avgrenset til bestemte forvaltningsoppgaver, og beslutningsorganene vil 
derfor kunne ha ulikt syn på spørsmålet om, og eventuelt hvordan, tiltaket skal gjennomføres. 
På denne måten kan det oppstå en rekke koordineringsproblemer og konflikter. Dette gjelder 
både horisontalt på tvers av forvaltningssektorer og vertikalt mellom statlige, regionale og 
lokale beslutningsnivåer.  
 
Et annet særtrekk ved utmarksforvaltningen er at interesser og hensyn ikke alltid kan avveies 
ut fra en felles målestokk. En konsekvens av dette er at lovgivningen åpner for brede, 
skjønnsmessige vurderinger. Dette gir grunnlag for en bred avveining av kryssende interesser. 
Faren er imidlertid at enkelte sektororganer kan legge så stor vekt på å fremme ”sine” 
interesser at det skjer på bekostning av andre viktige hensyn som skal ivaretas etter annen 
lovgivning. 
 
Planlegging etter plan- og bygningsloven er ment som en felles arena for avveining av ulike 
interesser knyttet til arealbruk. Det er flere forhold som begrenser planleggingens rolle som 
styringsmiddel i utmarksforvaltningen. Mens enkelte sektorlover er fullt ut integrert i 
plansystemet, slik som veiloven, gjelder andre forvaltningssystemer parallelt med, eller ved 
siden av, plansystemet, f.eks. energisektoren. I tillegg vil forslag om nye tiltak kunne endre 
forutsetningene i vedtatte planer. Gjennom dispensasjoner eller omregulering kan 
kommunene godkjenne tiltak i strid med arealformålet i eksisterende planer. Planer kan 
dermed bli oppfattet og praktisert som et utgangspunkt for, snarere enn et resultat av, 
forhandlinger.  
 
Figur 1: I tillegg til plan- og bygningsloven har en rekke lover betydning for 
utmarksforvaltningen. Listen er ikke uttømmende. 

 
 
  



Side 13 av 38 
 

Kapittel 3 Forvaltningssystemer i utmarka 

3.1 Arealplanlegging 
Plan- og bygningsloven er et viktig lovgrunnlag for kommunenes utmarksforvaltning. Loven 
hører inn under KMD og håndheves i all hovedsak på regionalt og kommunalt nivå. Gjennom 
arealplaner, enkeltsaksbehandling og dispensasjonssaker fatter kommunene vedtak som 
berører utmarka. I den sammenheng skal en rekke hensyn vurderes og vektlegges. Ifølge plan- 
og bygningsloven § 3-1 skal planer blant annet 

 
• sikre jordressursene, kvaliteter i landskapet og vern av verdifulle landskap og 

kulturmiljøer 
• sikre naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv 
• legge til rette for verdiskaping og næringsutvikling 

 
Plan- og bygningsloven er sektornøytral og sektorovergripende. Det er ingen særskilte hensyn 
som skal prioriteres fremfor andre, men loven fastsetter bærekraftig utvikling som overordnet 
målsetting.  
  
Plan- og bygningsloven er en prosesslov som ikke fastsetter hva som skal være løsningen på 
arealkonflikter. Gjennom regler om planprosessen, herunder regler om offentlighet, høringer 
og vedtak, legges det til rette for samordnede og kunnskapsbaserte beslutninger. Det er klare 
regler for åpenhet, innsyn og medvirkning i planprosessen. I tillegg gir loven grunnlag for 
klager og innsigelser. 
 
Utmarksområder er i hovedsak lagt ut til landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift i 
kommuneplanens arealdel. I slike områder er det tillatt med landbruk og gårdstilknyttet 
næringsvirksomhet. Det kan også avsettes areal til spredt bolig-, fritids- eller 
næringsbebyggelse mv. Det kan i planen også avsettes hensynssoner med restriksjoner på 
arealbruken. 
 
Plandelen i plan- og bygningsloven er i dag under evaluering.6 Hovedspørsmålet er om lovens 
plandel fungerer etter intensjonene og hva som eventuelt er forbedringspunkter. Det siste året 
er det foreslått og delvis gjennomført flere endringer i byggesaksdelen for å sikre forenkling 
og mer effektiv byggesaksbehandling. Blant annet er det innført fritak fra søknadsplikt for 
mindre frittliggende bygg, som for eksempel garasjer og lignende, som er i overensstemmelse 
med plan og regelverk for øvrig.7 
 
Riksrevisjonen har undersøkt arealutvikling og arealplanlegging.8 Riksrevisjonen konkluderer 
blant annet med at arealutviklingen i Norge på flere områder er i strid med Stortingets mål om 
en bærekraftig arealdisponering. Strandsonen, vassdragsbeltene, snaufjellet og store 
sammenhengende naturområder bygges fortsatt ned. Byggingen av fritidshus er sterkt økende 
i fjellområdene. Dagens nedbygging har konsekvenser for viktige verdier som friluftsliv, 
kulturminner og kulturmiljøer, produktive jordressurser og det biologiske mangfoldet. 
 

6 http://www.nibr.no/prosjekt/680 
7 http://www.regjeringen.no/nb/dep/kmd/dok/hoeringer/hoeringsdok/2014/Horing-Forslag-til-forenklinger-og-

endringer-i-forskrift-om-byggesak/Horingsbrev.html?id=764986  
8 https://www.riksrevisjonen.no/rapporter/Sider/areal.aspx 
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3.2 Forvaltning av store verneområder  
Store verneområder forvaltes etter naturmangfoldloven og omfatter nasjonalparker og 
landskapsvernområder.9 Verneområder med verneforskrift opprettes ved kongelig resolusjon. 
Nasjonalparkplanen fra 1993 har resultert i mange nye og store verneområder.10 Dette har ført 
til flere konflikter og diskusjoner om hvordan ansvars- og oppgavefordelingen i verneområder 
bør være.11 Det har i økende grad skjedd en overføring av forvaltningsmyndighet i 
verneområder til kommunene. Fra 2010 ble det etablert verneområdestyrer for store 
verneområder.  
 
Forvaltningen av store verneområder skal oppfylle nasjonale og internasjonale forpliktelser, 
være kunnskapsbasert, lokalt forankret og så enhetlig som mulig. Forvaltningen er delegert til 
nasjonalpark-/verneområdestyrer. Styrene er sammensatt av politiske representanter foreslått 
av berørte kommuner, fylkeskommuner og Sametinget der dette er relevant. Styrene blir 
oppnevnt av Miljødirektoratet. Styret kan nedsette et arbeidsutvalg. 
 
Styret skal sørge for en helhetlig og samlet forvaltning av verneområdet på tvers av 
administrative grenser. Dette skal skje på bakgrunn av bestemmelsene i naturmangfoldloven, 
verneforskriftene og forvaltningsplanen. Forvaltningsplaner godkjennes av Miljødirektoratet. 
Disse planene skal gi retningslinjer for utøving av skjønn i enkeltsaker og medvirke til at 
forvaltningsmyndighetenes praksis blir mer konsekvent og forutsigbar. Styret skal oppnevne 
faglig rådgivende utvalg for verneområdet med representanter for viktige brukerinteresser, 
grunneiere, næringsliv, natur- og miljøorganisasjoner osv. 
 
Sekretariatet for styret består av en eller flere forvaltere. Forvalteren blir tilsatt av 
fylkesmannen, men er underlagt styret i alle forhold knyttet til forvaltningen av verneområdet. 
For å sikre en kunnskapsbasert forvaltning er forvalteren en del av det samlede 
kompetansemiljøet hos fylkesmannen. 
 
Styret kan delegere myndighet for de spesifiserte unntaksbestemmelsene om ferdsel til 
arbeidsutvalget eller forvalter.12 KLD har i brev av 8. september 2014 gitt Miljødirektoratet 
oppdrag om å revidere vedtektene for verneområdene innen utgangen av 2014. Målet er en 
forenkling av forskriftene.  
 
Fylkesmannen har klagerett på vedtak gjort av styret. Klagesaker er til nå blitt avgjort av KLD 
etter forberedende behandling av Miljødirektoratet. KLD kan gripe inn gjennom instruksjon 
eller eventuelt tilbakekalling av delegert myndighet dersom forvaltningen av verneområdene 
ikke er i samsvar med naturmangfoldloven,verneforskriftene eller forvaltningsplanen. 
 
Riksrevisjonen har undersøkt de nye områdestyrene.13 Deres konklusjon er at områdestyrene 
er opprettet i tråd med hensikten, men at det er for tidlig å evaluere områdestyrenes 
forvaltning. Det er gjennomført en rekke evalueringer og undersøkelser av kommunal 

9 Multiconsult har på oppdrag fra KLD evaluert praktiseringen av naturmangfoldloven, se rapport av 30. 
september 2014.  

10 St. meld. nr. 62 (1991−1992): Ny landsplan for nasjonalparker og andre større verneområder i Norge. 
11 I Revidert nasjonalbudsjett for 2003 åpnet regjeringen Bondevik gjennom den såkalte Fjellteksten for større 

grad av lokal verdiskaping og kommersiell reiselivsvirksomhet i nasjonalparkene. 
12 Brev fra Miljøverndepartementet 17.12.12. Ref. 12/3205. Det er ikke anledning til å delegere myndighet etter 

naturmangfoldlovens § 48.  
13 Nasjonalparkforvaltningen ble evaluert av Riksrevisjonen i 2014, jf. Administrativ rapport 1 2014 (2013-

2014). 
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forvaltning og ulike lokale og regionale forvaltningsmodeller i store verneområder. I en 
oppsummering av forsøket med fire ulike modeller, er konklusjonen at de fleste lokale 
forvaltningsmyndigheter ivaretar de formelle krav og oppgaver som ligger til en 
forvaltningsmyndighet. Forvaltning vektlegger brukerinteresser, og dette skaper i enkelte 
områder problemer i forhold til verneformål og internasjonale avtaler om villrein og samisk 
reindrift. 14 

3.3 Villreinforvaltning 
Norge er underlagt en internasjonal forpliktelse etter Bern-konvensjonen om å verne 
villreinstammene og deres leveområder. Villreinen er som følge av dette en nasjonal 
ansvarsart. Villreinens arealbruk er arealkrevende og strekker seg på tvers av kommune- og 
fylkesgrenser. Som vilt er villrein ikke underlagt noens eiendomsrett, men jaktretten tilligger 
grunneier.  
 
Villreinnemndas medlemmer oppnevnes av Miljødirektoratet etter forslag fra kommuner som 
har villreinareal. Nemndene skal blant annet godkjenne bestandsplaner og fastsette årlige 
fellingskvoter for villrein. Nemndene skal også delta i arealplanleggingen i fylker og 
kommuner (etter plan- og bygningsloven), med sikte på bærekraftig forvaltning av villreinens 
leveområder. Det er i dag ni villreinnemnder. En evaluering av villreinnemndene viser at 
nemndene fungerer godt.15 
 
Fylkeskommunene har etter plan- og bygningsloven utarbeidet syv regionale planer for 
fjellområder som er viktige for villrein. Arbeidet ble sluttført i 2014. Planarbeidet har skjedd i 
tett dialog med berørte kommuner og andre interessenter. Planene har som formål å ivareta 
både villreinens levevilkår og lokal næringsutvikling. Erfaringer fra denne planleggingen har 
vist at det knytter seg til dels store konflikter til avveiningen mellom bruk og vern i villreinens 
leveområder og fastsetting av planenes geografiske grenser. Det er imidlertid store regionale 
forskjeller og ulike konfliktgrader. Regionale villreinplaner har i ulik grad har bidratt til 
omforente regionale løsninger.16 
 
Rettighetsinteressene til villrein forvaltes av et villreinutvalg. Utvalget utarbeider 
bestandsplaner og årlige avskytingsplaner som vedtas av nemnda.  
 

3.4 Reindriftsforvaltning 
Reindriften hører under LMD og er organisert etter reindriftsloven av 2007. Loven regulerer 
både privatrettslige forhold og den offentlige forvaltningen av næringen og dens rettigheter. 
Reindriftsamenes bruksrett til land og vann er en kollektiv rett, mens eiendomsretten til reinen 
er individuell. Reindriften forestås av siidaer, som inngår i et reinbeitedistrikt. Disse følger 
tradisjonelle bruksgrenser som ikke faller sammen med kommunegrenser eller fylkesgrenser. 
Mange reinbeitedistrikter favner over flere kommuner, mens reindriftsutøverne selv bor i bare 
en av kommunene.  

14 Falleth, E.I og S. Hovik (2008): Lokal forvaltning av store verneområder. Erfaringer fra fire 
forsøk.www.utmark.no. 2008 (1).  

15 Bråtå, H.O. mfl. (2011): Villreinnemndene – en evaluering av deres struktur og funksjon, Østlandsforskning 
rapport nr. 2011/11. 

16 Hongslo, E. og Lundberg, A.K. (2012): Regional planlegging i villreinområder – arealplanlegging som nytt 
virkemiddel. Vil 74, pp 255-265. Singsaas, M (2014): Villrein i politisk landskap. Regional planlegging i 
Rondane. Vol. 74, pp 246-265. Falleth, E.I og Hovik, S (2013): Regional planlegging i villreinens rike i 
Setesdalsheiene. Utmark.org 2013/2.  
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Den offentlige reindriftsforvaltning utgjøres av Landbruksdirektoratet, avdeling reindrift (i 
Alta), og seks reindriftsavdelinger under fylkesmannen i Finnmark (øst og vest), Troms, 
Nordland, Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag og Hedmark. I tillegg oppnevner departementet 
et sentralt reindriftstyre. Plan- og bygningsloven har flere verktøy som gir kommunene og 
fylkeskommunene mulighet til å ivareta reindriftens arealbehov, det er bl.a. laget en egen 
veileder om reindrift og planlegging.17 
 

3.5 Forvaltning av statsallmenninger 
Statskog SF er grunneier og hjemmelshaver til statsallmenningene. I tillegg har Statskog 
gjennom delegasjon fra LMD oppgaver som offentlig myndighet i statsallmenningene. 
Statskogs oppgaver har sitt grunnlag i lov eller forskrift som gjelder eiendommer som 
Statskog har grunnbokshjemmel til. Disse lovene er fjelloven og statsallmenningsloven. 
 
Fjellovens § 3 sier at det skal være fjellstyre i hver kommune der det er statsallmenning. 
Samme paragraf sier at 
 

«Fjellstyret skal administrere bruken og rettigheter og lunnende (herligheter) i 
statsallmenningene så langt ikkje anna er fastsett i eller i medhald av lov. Det skal 
arbeide for å sikre at allmenningen vert brukt på ein måte som fremjar næringslivet i 
bygda og tek vare på naturvern- og friluftsinteressene.» 

 
Fjellstyrene forvalter bruksrettighetene og har ansvaret for administrasjon av all jakt og fiske i 
statsallmenningene. Administrasjon av jakt og fiske skiller mellom tildeling av rettigheter til 
innenbygds- og utenbysboende. Fjellstyrene er juridisk selvstendige forvaltningsorganer og 
har normalt fem medlemmer som blir valgt av kommunestyret. Minst to medlemmer skal ha 
allmenningsrett som jordbrukere, alternativt representere reindriftsnæringen. Fjellstyrene 
forvalter bruksretter og herligheter som ikke er lagt til andre. De viktigste av disse 
bruksrettene knytter seg til seterdrift, beite og utvisning av dyrkingsjord. Fjellstyrene 
gjennomfører også offentlig oppsyn på oppdrag av Statens naturoppsyn gjennom sitt eget 
Fjelloppsyn.  
 
Det er til sammen 94 fjellstyrer med ulik størrelse. Fjellstyrenes ansvarsområder følger i stor 
grad kommunestrukturen fra 1956. Det kan derfor være flere fjellstyrer i en kommune, men et 
fjellstyre kan også dekke statsallmenning i flere kommuner. Det kan være flere fjellstyrer i et 
verneområde. I noen kommuner utgjør statsallmenning over 50 % av arealet. 
Statsallmenningene ligger i Sør- og Midt-Norge og omfatter mange store fjellområder. Alle 
nasjonalparker i Sør-Norge ligger helt eller delvis i statsallmenning.  
 
Som viktige aktører i forvaltningen av statsallmenningene må fjellstyrene og Statskog ha et 
godt fungerende samarbeid. Samarbeid er også nødvendig for å ivareta natur- og miljøverdier 
og for å utnytte det økonomiske potensialet i statsallmenningene. Partene har inngått en 
samarbeidsavtale med dette formål. 
 
Norges fjellstyresamband er en fellesorganisasjon for fjellstyrene som arbeider for å samordne 
og ivareta fjellstyrenes interesser. Alle fjellstyrene er tilsluttet denne organisasjonen. 
 

17 Se ”Temaveileder: Reindrift og planlegging etter plan- og bygningsloven” 1. september 2009. 
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Det har vært uenighet mellom Norges Fjellstyresamband og Statskog om fordelingen av 
grunneierinntektene i statsallmenning. Fjellstyrene har ønsket en ny fordelingsnøkkel der 
grunnlaget for fordelingen skal være alle grunneierinntektene, ikke bare festeinntektene som i 
dag. Av de inntekter som staten har fra tomtefeste for hytter og hotell, skal vedkommende 
fjellkasse ha halvparten, mens den andre halvparten går inn i Grunneierfondet som forvaltes 
av Statskog. Fjellstyrene har ønsket en annen fordelingsnøkkel som gir dem andel av alle 
grunneierinntekter, ikke bare festeinntekter. Det har også vært uenighet om hva som skal 
regnes som grunneierrettigheter og bruksrettigheter. 
 

3.6 Landbruksforvaltning  
LMD har det overordnede ansvaret for en rekke lover innen utmarksforvaltningen: Fjelloven, 
jordloven, konsesjonsloven, lov om bygdeallmenninger, skogbruksloven, granngjerdeloven og 
beiteloven. Landbruksdirektoratet har ansvaret for forvaltning av en rekke tilskuddsordninger 
i landbruket. I regionalt miljøprogram (RMP) som forvaltes av fylkesmannen, kan fylkene 
gjøre egne vurderinger av hva de ønsker å prioritere i sitt fylke. Satsingene klassifiseres under 
tre hovedtemaer: kulturlandskap, biologisk mangfold og kulturminner (seterdrift).  
 
Utvalgte kulturlandskap er en felles satsing for LMD og KLD. Det er valgt ut 22 
kulturlandskaper, og landbruksutøvere i disse områdene mottar støtte for å sikre langsiktig 
skjøtsel og kulturmiljø i de respektive områdene. Tilskuddene forvaltes gjennom 
fylkesmannen.  
 

3.7 Utvikling av naturbasert næringsliv 
Det er fastsatt regelverk og opprettet en rekke tilskuddsordninger fra landbrukssektoren og 
miljøsektoren med sikte på å tilrettelegge og utvikle naturbasert næringsliv. Disse ordningene 
kommer i tillegg til de generelle regionale utviklingstiltakene. En del av ordningene er 
landsdekkende. Andre gjelder i det distriktspolitiske virkeområdet som omfatter mange 
kommuner med store utmarksområder. I tillegg finnes en rekke programsatsinger med mer 
avgrensede formål, målgrupper, tema og geografiske nedslagsfelt.  
 
Det offentlige virkemiddelapparatet for næringsutvikling omfatter en rekke aktører på ulike 
forvaltningsnivåer. Virkemidler hører under flere departementer og Innovasjon Norge. Blant 
annet overfører KMD midler til fylkeskommunene for næringsutvikling regionalt. 
Fylkeskommunene overfører en del av midlene videre til Innovasjon Norges distriktskontor i 
fylket. En mindre del midlene går til regionale samarbeidsorganer og distriktskommuner i 
form av kommunale næringsfond.  
 

3.8 Fiske 
Forvaltningssystemet for innlandsfisk er nedfelt i lakse- og innlandsfiskeloven. Lovens formål 
er å sikre at naturlige bestander av anadrome laksefisk, innlandsfisk og deres leveområder 
samt andre ferskvannsorganismer forvaltes i samsvar med naturmangfoldloven. Innenfor disse 
rammer skal loven gi grunnlag for utvikling av bestandene med sikte på økt avkastning til 
beste for rettighetshavere og fritidsfiskere. 
 
Miljødirektoratet har, sammen med KLD, det overordnede ansvaret for utformingen av 
regelverk innen forvaltningen av fisk og utøvelsen av fiske og fangst. Fylkesmannen og 
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fylkeskommunen har det regionale ansvaret, mens kommunene har fått delegert ansvar for 
enkelte områder. I forbindelse med forvaltningsreformen i 2010 ble ansvaret for forvaltningen 
av de fleste arter innlandsfisk overført fra fylkesmannen til fylkeskommunen.  
 
Fylkesmannen har det regionale ansvaret for anadrome laksefisk og truede og sårbare arter av 
innlandsfisk. Fylkesmannen skal bistå i arbeidet med å ivareta et godt kunnskapsgrunnlag og 
bistå i arbeidet med oppfølging av handlingsplan for bekjempelse av gyrodactulus salaris. 
Fylkesmannen er klagemyndighet for kommunens vedtak etter lakse- og innlandsfiskeloven. 
  

3.9 Viltforvaltning 
Forvaltningssystemet for vilt er fastsatt i lov om jakt og fangst av vilt (viltloven).  
Miljødirektoratet har, sammen med KLD, det overordnede ansvaret etter loven. 
Fylkesmannens oppgaver er blant annet knyttet til forvaltningen av truede arter, herunder 
rovviltforvaltning. I tillegg er fylkesmannen klageinstans for kommunale vedtak som omfatter 
høstbare arter. I forbindelse med forvaltningsreformen i 2010 ble ansvaret for mye av 
viltforvaltningen lagt til fylkeskommunen. Fylkeskommunens ansvar er knyttet til oppgaver 
som går på tvers av kommunegrenser, herunder forvaltning av høstbare, ikke truede viltarter.  
Hovedansvaret for forvaltningen av arter det er lov å jakte på, ligger hos rettighetshaver og 
kommunen.  
 

3.10 Forvaltning av friluftsliv 
Forvaltningssystemet for friluftslivet er fastsatt i lov om friluftslivet (friluftsloven). KLD har, 
sammen med Miljødirektoratet, det overordnede ansvaret for å sikre naturgrunnlag og for å 
fremme friluftsliv. Den utøvende forvaltningen er delt mellom fylkesmann, fylkeskommune 
og kommune. Fylkeskommunen skal blant annet medvirke i behandlingen av saker som 
gjelder sikring av friluftsområder, ivareta friluftsliv i plansaker og samarbeide med frivillige 
organisasjoner og kommuner om stimulering til friluftsliv.  
Kommunene skal legge til rette for ferdsel i utmarka.  
 
Innen friluftsliv er det en rekke organisasjoner og idrettslag som bidrar aktivt i tilrettelegging 
og forvaltning av friluftsområder, som Den Norske Turistforening, Norges Jeger- og 
Fiskerforbund og Skiforeningen.  
 

3.11 Naturoppsyn 
Statens naturoppsyn (SNO) ble opprettet i 1996 gjennom lov om statlig naturoppsyn. SNO er 
organisert som egen enhet i Miljødirektoratet. Formålet med oppsynet er å ivareta nasjonale 
miljøverdier og forebygge miljøkriminalitet. SNO er et operativt feltorgan med 60 regionale 
kontorer. Etter naturoppsynsloven 
 

- skal SNO føre kontroll med overholdelsen av flere lover i utmarka (§ 2 første ledd). I 
dette ligger også et ansvar for å forebygge miljøkriminalitet.  

- kan SNO drive veiledning og informasjon i tillegg til skjøtsel, registrering og 
dokumentasjon (§ 2 tredje ledd).  

 
SNO har oppsyn med gjennomføring av friluftsloven, motorferdselloven, kulturminneloven, 
viltloven, laks- og innlandsfiskeloven, naturmangfoldloven, markaloven, deler av 
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forurensingsloven og småbåtloven. I dette inngår oppsyn med de over 2700 verneområdene i 
Norge og oppsyn av arter (rovdyr, laks og villrein). Veiledning og informasjon om 
vernebestemmelser er en viktig del av oppgavene. Samtidig utfører SNO registrering, 
overvåking, tiltak og skjøtsel på oppdrag fra forvaltningsmyndighetene. I praksis utføres flere 
av disse oppgavene som ledd i et helhetlig oppsyn. 
 
SNO har inngått samarbeidsavtaler med Statskog Fjelltjenesten i Troms og Nordland og med 
Fjellstyresambandet på vegne av fjellstyrenes Fjelloppsyn. SNO kjøper oppsynstjenester av 
Fjelltjenesten i Troms og Nordland. I statsallmenningene i Midt- og Sør-Norge kjøper SNO 
tjenester av fjellstyrene. Det har vært uenighet om roller og omfang av tjenestekjøpet i 
statsallmenningene. Rollene ble regulert gjennom felles brev av 25. november 2010 fra 
Miljøverndepartementet og LMD til Norges Fjellstyresamband, SNO og Statskog SF. Også 
andre bidrar med salg av tjenester til SNO. Dette tjenestekjøpet kommer i tillegg til den 
oppsynsvirksomheten som SNOs regionale personale utfører. 
 
SNO ble evaluert i 2005.18 Konklusjonen var at SNO har gitt økt fokus på nasjonale natur- og 
miljøverdier, bidratt til et profesjonalisert oppsyn og i hovedsak utviklet gode 
samarbeidsforhold med forvaltningsmyndigheter, politi og lokale oppsyn. 
 

3.12 Finnmarkseiendommen  
Finnmarkseiendommen Finnmárkkuopmodat (FeFo) er grunneier i Finnmark fylke og har 
etter Finnmarksloven av 17. juni 2005 grunnbokhjemmel til 95 % av arealet i Finnmark fylke. 
Finnmarksloven gir samer og andre finnmarkinger rettigheter til land og vann i Finnmark 
fylke. Innbyggerne har fått den eiendomsretten til grunn som Statskog forvaltet tidligere.  
 
FeFo er et eget rettssubjekt i Finnmark som forvalter grunn og naturressurser det eier i 
samsvar med Finnmarkslovens bestemmelser. Finnmarkseiendommen ledes av et styre på 
seks personer, hvor tre styremedlemmer oppnevnes av Sametinget og tre velges av Finnmark 
fylkesting. FeFo står i samme forhold til offentlige myndigheter som andre grunneiere.  

Finnmarksloven er blitt til i samarbeid mellom Sametinget og Finnmark fylkesting. Formålet 
med loven er å legge til rette for at grunn og naturressursene i Finnmark forvaltes på en 
balansert og økologisk bærekraftig måte, til beste for innbyggerne i fylket og særlig som 
grunnlag for samisk kultur, reindrift, bruk av utmark, næringsdrift og samfunnsliv. 

Gjennomføringen av Finnmarksloven har hittil ikke vært evaluert. Faggruppen har fått 
tilbakemelding om at FeFo har bidratt til en mer helhetlig forvaltning av grunn og ressurser i 
Finnmark. I tillegg har SNOs eneansvar for å gjennomføre naturoppsyn i fylket ført til en mer 
effektiv ressursbruk.  

 

  

18 Falleth, E. og Saglie, I-L. (2005) Evaluering av Statens naturoppsyn. NIBR rapport 2005:5. Oslo; Norsk 
Institutt for by- og regionforskning.  
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Kapittel 4 Innspill fra aktørene: Hva er utfordringene? 
 
Faggruppen har lagt stor vekt på trekke brukere, interesseorganisasjoner, rettighetshavere og 
myndigheter på ulike nivåer inn i arbeidet med rapporten. Faggruppen har fått skriftlige og 
muntlige innspill om deres erfaringer og meninger om utmarksforvaltningen. I dette kapitlet 
oppsummeres og systematiseres disse. Innspillene er kategorisert etter aktører og deres rolle i 
utmarksforvaltningen.  

4.1 Innspill fra kommuner 
Kommunene er opptatt av at forvaltningen i realiteten skal være lokal. De ønsker flere 
oppgaver dersom handlingsrommet blir større. Større ansvar og myndighet til kommunene vil 
sikre at beslutningene blir forankret i lokal kunnskap om lokale forhold. Kommunene er den 
eneste arenaen som kan lytte til og samordne de ulike interessene i utmarka. En vellykket 
kommunal forvaltning forutsetter at statlige og fylkeskommunale organer har større tillit til 
kommunale avgjørelser. I dag overprøves for mange kommunale beslutninger og planer 
gjennom klager og innsigelser. Det er også et problem at klagesaksbehandlingen tar for lang 
tid. 
 
Kommunene har nær kontakt med brukere som søker om ulike tillatelser og dispensasjoner. 
Kommunene erfarer ofte at brukerne ikke vet hvor de skal henvende seg i 
forvaltningssystemet, hvem de skal kontakte og i hvilken rekkefølge. Brukere får forskjellige 
svar fra kommunen og andre instanser som Statskog eller fjellstyret. Dette gir stopp i 
prosessen og forvirrer brukeren. Kommunene mener at de bør være den eneste døren for 
brukeren inn i utmarksforvaltningen, og det er kommunen - og ikke brukeren - som må 
samordne de ulike organenes kommentarer og konklusjoner. 
 
Kommunene opplever at randsoner har en uavklart status. Det oppleves som om vernet 
utvides geografisk, og at det blir ”vern på vern”. Flere kommuner med geografisk store 
verneområder mener at de har for lite areal igjen til utvikling av kommunen. 
 
Forvaltningsoppgavene må gjennomgås med sikte på en tydeligere arbeids- og rollefordeling. 
Eksempelvis bør verneområdestyrene overta ansvaret for skjøtsels-, informasjons- og 
tilretteleggingstiltak, mens naturoppsynet bør få en mer rendyrket tilsynsfunksjon. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Med vekt på samarbeid 
 
Saltdal kommune og Fylkesmannen i Nordland samarbeidet om en koordinert 
kommunalplan- og verneplanprosess. Det ble lagt stor vekt på samarbeid og 
medvirkning. Kommunen klarte å utnytte samarbeidet til å videreutvikle 
plankompetansen. Det pekes også på at i vernesaker er personlige egenskaper og 
ferdigheter innen kommunikasjon og tillitsbygging avgjørende. Hovedpersonene i 
denne prosessen hadde slike egenskaper.  
 
Bay – Larsen og Sandersen (2005): Medvirkningsorientert partnerskap i verneplanprosesser -
Eksempelet Junkerdal Nasjonalpark. www.utmark.no  
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4.2 Innspill fra fylkeskommunene 
Fylkeskommunene påpeker at det er for mange organer med til dels overlappende oppgaver i 
utmarksforvaltningen, noe oversikten over alle organene i Dovrefjellområdet illustrerer. Det 
bør bli færre organer med bredere representasjon. I forsøket med lokal forvaltning i store 
verneområder var Dovrefjellrådet et godt eksempel på et slikt organ. Det hadde tilstrekkelig 
bred representasjon i et stort geografisk område som gjorde samordning lettere. Det 
poengteres at modellen bør hentes fram igjen.  
 
Figur 2: Organisering i Dovrefjellområdet. 
 

 
 
Det er til dels overlappende ansvar mellom fylkeskommunen og fylkesmannen. Diskusjonen 
om ansvarsfordelingen innenfor eksempel fisk og vilt (jf. forvaltningsreformen i 2010) er 
blant annet en diskusjon om bruk og vern. Fylkesmannen vil ta mer vernehensyn enn 
fylkeskommunen. Det handler også om en klar ansvarsfordeling og å se et forvaltningsområde 
i sammenheng.  
 
Fylkeskommunene peker på at de har planfaglig kompetanse og at denne kompetansen har vært 
viktig for utarbeidelsen av de regionale planene for villreinområder. Planprosessene har samlet 
ulike interesser om felles kunnskapsutvikling og har bidratt til å avveie bruk kontra vern.  
 

4.3 Innspill fra fylkesmennene 
Fylkesmennene mener at det er for mange organer i utmarksforvaltningen. Situasjonen 
medfører unødvendig ressursbruk og skaper konflikter. Det brukes mye tid på å veilede 
brukerne og gi informasjon om fortolkning av lover.  
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En hovedutfordring er uklar nasjonal politikk. Mange ulike sektormål som ikke blir samordnet 
på nasjonalt nivå, presses nedover i forvaltningssystemet og gir betydelige konflikter på 
regionalt og lokalt nivå.  
 
Fylkesmennene oppgir at kommunene av og til prøver å ta politiske omkamper. Relativt små 
saker blir gjort til forsøk på å endre overordnet politikk.  
 
Verneområdestyrene har gått seg til, men de må få en mer strategisk rolle. Gjengse 
dispensasjonssaker bør avgjøres administrativt. Det er svært tidkrevende bestillingsdialoger 
mellom forvaltningsmyndigheter og oppsyn. For mange forvaltningsmyndigheter med mange 
og ulike ønsker om oppsyn medfører at oppsynet i stor grad selv kan prioritere hvilke 
oppgaver de gjennomfører.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kommunene har allerede mye makt, særlig gjennom plan- og bygningsloven. Det kan virke 
som kommunens handlingsrom er større enn det kommunene selv opplever. Mellom en tredel 
og halvparten av innsigelsene skyldes formelle feil, ikke overprøving av skjønnsutøvelse. 
 
I distriktsområder med stor fraflytting er fragmenterte eiendomsforhold og uoppgjorte dødsbo 
en stadig større utfordring for mange myndigheter. Dette skaper problemer med å definere og 
finne eiere, eventuelt å finne hvem som representerer eier, noe som igjen forsinker 
utbyggingstiltak og verneprosesser. Samtidig sliter jordskifteretten med for lav kapasitet.  

4.4 Innspill fra aktører innen landbruket 
Utmarka har ressurser som gjør det lønnsomt å drive landbruk. Landbrukets organisasjoner er 
generelt bekymret for nye begrensninger på bruk av ressursene gjennom vern. De mener at det 
må bli enklere å utnytte mulighetene for vekst i naturbasert reiseliv. Det er behov for endret 
regelverk og praksis som gir større muligheter for å bygge ut seterområder. Man savner en 
raskere og mer fleksibel forvaltning. For å følge opp beitedyr er det eksempelvis av og til 
nødvendig å få rask tillatelse til motorferdsel. 
 
Man ønsker også en utvidet fortolkning av bruksrettigheter i statsallmenninger slik at 
fjellstyrene kan drive med kraftproduksjon og mineralutvinning. Det pekes på at det er uklare 
roller og oppgaver mellom fjellstyrer og Statskog. Det er også understreket at fortolkningen 

Byråkratisk…? 
 
Ved Spranget, den mest brukte innfallsporten til Rondane, skulle det 
anlegges en informasjonstavle og kultursti. Det ble etablert en 
arbeidsgruppe som besto av grunneierne v/Statskog og fjellstyret, 
fylkesmannen som forvaltningsmyndighet for landskapsvernområdet, 
Statens naturoppsyn (SNO) som finansiør og ansvarlig for 
gjennomføring, fylkeskonservatoren som kulturminnemyndighet, 
kommunen som planlovmyndighet, et privat veiselskap som drivere av 
vegen og DNT som representant for friluftsinteressene og samtidig eier 
av parkeringsplassen. Prosessen med å få utført tilsynelatende enkle 
oppgaver med å etablere skilting og tilrettelegge parkeringsplassen tok 
flere år. 
 
(Notat fra Fylkesmannen i Oppland, 2014) 



Side 23 av 38 
 

av ”innenbygdsboende” må forholde seg til gamle kommunegrenser ved eventuelle større 
kommuner. 
  
Generelt oppleves lover og forskrifter som detaljerte og praksis som restriktiv. Flere av 
landbrukets organisasjoner oppgir at det finnes medlemmer som blir anmeldt på grunn av små 
lovbrudd. En bør ha tillit til at grunneiere er lojale innenfor nasjonale rammer. Ambisjonen 
bør være mer mål- og rammestyring i stedet for detaljert forskriftsutforming. Eksempelvis er 
seterforskriftene i statsallmenninger altfor detaljert.19 Det reises spørsmål om begrunnelser for 
å redusere antallet kjøreturer med snøskuter i verneområder, når rammen for å hente fisk skal 
begrenses av antall vann det er fisket i. 
 
Organisasjonene har også uttalt at det er forvirring om oppgavefordelingen mellom 
fylkesmannen og fylkeskommunen når det gjelder vilt, fiske og friluftsliv. De anbefaler at det 
bør ses nærmere på hvordan oppgaver kan samles. For organisasjonene er samling av 
oppgavene viktigere enn hvem som skal ha ansvaret. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.5 Innspill fra næringslivsaktører 
Reiselivet er avhengig av turister som ønsker å oppleve vakker, uberørt natur, men også av 
organiserte grupper som vil ta seg inn i og bruke vernede områder. Ulike deler av reiselivet 
kan ha ulike interesser. Generelt er reiselivet opptatt av utvikling av reiselivsanlegg i 
randsoner til vernede områder. Man er dessuten bekymret for at særlig mindre kommuner har 
for liten kapasitet og kompetanse på byggesaksbehandling. I tillegg opplever bedriftene at 
kommunene har for liten kunnskap til å veilede dem gjennom forvaltningssystemet. 
Reiselivsbedriftene er ofte små bedrifter med begrenset kapasitet og kunnskap om plan- og 
forvaltningssystemer. Det blir derfor vanskeligere for dem å delta i plan- og 
beslutningsprosesser. De som ønsker å involvere reiselivsaktørene, snakker i for liten 
utstrekning ”brukernes språk”.  
 
Aktører som gir tilbud om organiserte aktiviteter i utmarka, opplever at forvaltningssystemet 
er lite forutsigbart og lite fleksibelt. Lang saksbehandlingstid skaper problemer i 
planleggingen av utbyggingsprosjekter og virker fordyrende. Når turistgrupper kommer på 
relativt kort varsel, er det behov for rask avklaring av for eksempel motorisert ferdsel eller 

19 Det er gjennomført et utredningsarbeid om denne forskriften. 
http://www.regjeringen.no/nb/dokumentarkiv/stoltenberg-ii/lmd/rapporter-og-planer/rapporter/2006/revisjon-
av-seterforskriften.html?id=450745  

Fikst fiske…? 
 
Miljødirektoratet fastsetter fisketider for anadrome laksefisk i vassdrag, 
fylkesmannen fastsetter bestemmelser for fiske etter innlandsfisk i 
vassdrag som har oppgang av anadrome laksefisk og fylkeskommunen 
kan regulere fiske etter innlandsfisk ovenfor anadrom strekning. 
Kommunen bestemmer grensen mellom vassdrag og sjø, mens 
fylkesmannen fastsetter munningssoner med egne fiskebestemmelser 
utenfor disse grensene. 
 
(Innspill fra Nordland,2014) 
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organisert ferdsel i verneområder. Det er vanskelig å få raske svar i dagens 
utmarksforvaltning.  
 
Filmindustrien etterlyser raskere og mer fleksibel saksbehandling. De ønsker seg 
rammetillatelse og mer forutsigbar forvaltningspraksis. Befaring for internasjonale 
filmprosjekter kan ofte komme på kort varsel. Filmindustrien etterlyser også 
spesialkompetanse om bruk av utmark. 
 

4.6 Innspill fra miljø- og friluftsorganisasjoner  
Disse organisasjonene mener at kunnskapen om naturverdier og naturgrunnlaget er for svakt 
og spredt på ulike databaser. Disse databasene er heller ikke oppdatert. For mange avgjørelser 
blir dermed basert på manglende og delvis irrelevant kunnskap. Dette gjelder særlig 
kommunene. Kunnskapsmangel forsinker av og til plan- og beslutningsprosesser. 
Kunnskapsutvikling om naturen kan bidra til felles virkelighetsoppfatning og dermed redusert 
konfliktpotensial. Det er behov for forsterket innsats for innsamling av data og samordning av 
eksisterende databaser. 
 
Det savnes klarere retningslinjer fra sentralt nivå for planlegging og forvaltning. I dag skaper 
sentral uklarhet konflikter, og uklare kompromisser på regionalt og lokalt nivå gir grunnlag 
for stadige omkamper. 
 
Enklere utmarksforvaltning må ikke innebære kvalitativt sett dårligere forvaltning. 
Organisasjonene er opptatt at kommunene må ha tilstrekkelig kompetanse, og at man 
systematisk søker å ivareta allemannsretten. En ide er å etablere et miljø- og friluftsråd i 
kommunene. 
 
Organisasjonene oppgir at de har en svak lokal organisering, og arbeidet gjennomføres på 
fritiden. Det medfører at de ikke kan være til stede alle steder, de får ofte ikke informasjon om 
prosesser og tiltak og taper dermed en del kamper. Kommunene må bli flinkere til å involvere 
slike svakt organiserte interesser.  
 
Utbyggingstiltak i utmarka behandles ofte uavhengig av hverandre uten at samlede og 
samvirkende miljøeffekter vurderes. Ofte reduserer slike tiltak opplevelsene og 
landskapskvalitetene. Befolkningens kunnskap om bruken av landskapet og syn på utvikling 
når sjelden opp mot utbyggerinteressene. 
 
Allemannsretten er en unik bærebjelke for friluftslivet i Norge. Det er viktig at ikke 
utmarksbegrepet blir endret slik at allemannsretten kan bli innskrenket. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pragmatisk…! 
 
Faggruppen har i sine møter hørt flere eksempler på at forvaltningsorganer som 
skaper omforente løsninger gjennom dialoger. Fylkesmannen i Sogn og Fjordane 
og Fylkesmannen i Hedmark brukte dialogbaserte befaringer systematisk i 
vanskelige saker. Slike befaringer bidro til bredt aksepterte løsninger.  
 
Falleth, E. og S. Hovik (2008): Lokal forvaltning av store verneområder. Erfaringer fra fire 
forsøk. NIBR-rapport 2008: 11. Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning 
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4.7 Innspill fra samiske interesser  
Sametingets administrasjon og Norske reindriftsamers landsforbund er særlig opptatt av 
reindriftens situasjon. Store verneområder innenfor reindriftsarealene byr på utfordringer, men 
har i sum vært til fordel for reindriften fordi vernestatus gir det mest effektive vern mot 
inngrep. Dette vernet er det viktig å beholde så lenge det ikke erstattes av noe bedre. 
Beskyttelse av reindriftens arealer mot inngrep ellers er for dårlig. Dagens situasjon med 
sektorvis forvaltning og bit-for-bit inngrep er et stort problem, og en mer helhetlig 
utmarksforvaltning vil trolig hjelpe. 
 
Økt myndighet til kommunene møtes med skepsis fordi det store flertallet av kommuner med 
reindrift i utmarka helt mangler kompetanse på reindrift. De fleste av disse kommunene har 
heller ikke reindriftsutøvere boende i kommunen. Noen form for kommunal 
reindriftsforvaltning finnes ikke i dag og er heller ikke realistisk.  

Kapittel 5 Prinsipper og forutsetninger for forenklingstiltak 
 
Endringer i utmarksforvaltningen må bygge på de samme prinsipper og kriterier som gjelder 
for utvikling av offentlig sektor for øvrig. Faggruppens anbefalinger bygger på utredningen 
fra Oppgavefordelingsutvalget (NOU 2000: 22) og rapport av mars 2014 fra Ekspertutvalget 
for kriterier for god kommunestruktur.20  
 
Oppgavefordelingsutvalget behandler fordeling av oppgaver mellom stat, region og 
kommune. I utredningen pekes det blant annet på at statlig detaljstyring svekker kommunenes 
handlingsrom. Det må være klare prinsipper for oppgavefordelingen mellom 
forvaltningsnivåer og mellom folkevalgte organer og statlige organer.  
 
Ekspertutvalget definerer kriterier basert på kommunenes oppgaver som tjenesteyter, 
myndighetsutøver og samfunnsutvikler. Ekspertutvalget legger stor vekt på kriterier som 
kompetanse og distanse i forvaltningen, funksjonelle samfunnsområder, effektivitet, levende 
lokaldemokrati og politisk og økonomisk handlingsrom. 
 
Faggruppen legger følgende prinsipper til grunn for sine forslag til forenkling av 
utmarksforvaltningen: 
 

1. Saksbehandlings- og beslutningssystemet i utmark skal være oversiktlig, demokratisk 
og effektivt for brukerne. 

2. Relaterte utmarksoppgaver bør i størst mulig grad samles i samme forvaltningsorgan. 
3. Kommunene bør tillegges flest mulig oppgaver under forutsetning av tilstrekkelig 

kapasitet og relevant kompetanse og distanse i forvaltningen. Roller og oppgaver må 
være avklart. 

4. Viktige ressurser som dekker flere kommuner, bør forvaltes helhetlig på regionalt 
nivå, i tråd med nasjonale og internasjonale forpliktelser.  

5. Kommunene må ha tilstrekkelig politisk og økonomisk handlingsrom. Sentrale statlige 
myndigheter må redusere sin detaljstyring av kommunene og samordne 
sektorpolitikken.  

6. Samiske interesser, samt miljø- og friluftsinteresser med svak lokal organisering, må 
inkluderes i beslutningsprosessene. 

20 Delrapport fra ekspertutvalg: «Kriterier for god kommunestruktur», mars 2014. 
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7. Fylkesmannen skal ha ansvaret for samordning av statlige sektorers virksomhet 
overfor kommunene, inneha nødvendig spisskompetanse i utmarkssaker og utføre 
legalitetskontroll. 

 
Faggruppen anbefaler at flest mulig utmarksoppgaver overføres til kommunene. Gruppen 
mener at dette kan bidra til en mer helhetlig, demokratisk og effektiv utmarksforvaltning. Å 
legge flere oppgaver til kommunene, vil samtidig innebære en forenkling ved at kommunene i 
større utstrekning kan bli døren inn til andre deler av utmarksforvaltningen. 
 
Faggruppen anbefaler at fylkesmannen ivaretar kontrollfunksjonene og har ansvaret for 
spisskompetanse som kommunene har bruk for. I tillegg mener faggruppen at fylkesmannens 
overprøving ved innsigelser bør begrenses til legalitetskontroll. 
 
Faggruppen konstaterer at det i hovedsak synes å være enighet om dagens forvaltningsmodell 
for reindriften. Gjennom gruppens arbeid har det ikke fremkommet oppfatninger om at denne 
forvaltningen bør endres. Gruppen foreslår derfor at organiseringen av reindriften forblir som 
i dag. 
 
Faggruppen legger følgende forutsetninger til grunn for overføring av oppgaver til 
kommunene:  
 

• Kommunenes kompetanse og kapasitet må være tilfredsstillende. Ekspertutvalget for 
god kommunestruktur og Riksrevisjonen påpeker at svært mange kommuner har små 
fagmiljøer og mangler kapasitet og relevant kompetanse.21 Andre undersøkelser om 
plankompetanse peker i samme retning.22  
 

• Kommunene må sørge for at det er tilstrekkelig distanse mellom behandlende instans 
og brukerne. Ekspertutvalget trekker frem at inhabilitet kan være et problem, spesielt i 
små kommuner, og at dette kan bidra til å svekke rettssikkerheten.  
 

• Viktige og sårbare ressurser av nasjonal betydning må forvaltes på en tilfredsstillende 
måte. Det må være best mulig samsvar mellom naturressursen og administrasjonens 
geografiske område.  
 

• Minoritetshensyn og svakt organiserte interesser må ivaretas på en god måte. 
 

• Kommunene må ha tilstrekkelig handlingsrom til å utføre oppgavene med avklarte 
roller og oppgaver.  

 
Faggruppen mener at en overføring av flest mulig oppgaver til kommunene bidrar til at 
kommunene kan ta en mer aktiv rolle i utmarka. Kommuner med betydelige utmarksressurser 
får flere oppgaver og virkemidler til å utvikle utmarka, slik at de kan legge til rette for vekst i 
næringslivet, styrke friluftslivet og bevare naturverdiene. 

21 Delrapport fra ekspertutvalg: ”Kriterier for god kommunestruktur”, mars 2014 og Riksrevisjonen Dok. nr 3:11 
(2006-2007). 

22 NIVI Rapport 2014:1, ”Kartlegging av plankapasitet og plankompetanse i kommunene” og NIBR-notat 
2008:121, ”Planleggings- og stedsutviklingskompetanse i kommuner og fylker”.  
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Kapittel 6 Forslag til tiltak 
 
Det er ulike vurderinger blant brukere og interesseorganisasjoner når det gjelder tiltak som 
bør iverksettes for å forenkle utmarksforvaltningen. Innspill fra brukere, undersøkelser og 
forskning viser at kommunal forvaltning har bred oppslutning. Dessuten viser det seg at gode 
beslutnings- og planprosesser som er gjennomført av både kommuner og fylkesmenn, kan 
redusere konflikter. Miljø- og arealforvaltning er kontroversielt. Forvaltningen vil derfor være 
kontroversiell for noen interesser, uavhengig av hvem som er myndighet. Faggruppens forslag 
nedenfor er basert på en faglig vurdering av hvilke tiltak som kan gi ønsket effekt, og dermed 
oppfylle faggruppens mandat.  

6.1 Større ansvar og myndighet til kommunene  
Faggruppen konstaterer at kommunene allerede har mange oppgaver i utmarksforvaltningen, 
blant annet gjennom plan- og bygningsloven, vilt- og fiskelovgivningen, 
landbrukslovgivningen og miljølovgivningen. Likevel blir kommunenes handlingsrom 
begrenset av økonomi, statlig regelverk, kontrollordninger og lite samordnet 
sektorforvaltning. Samtidig bruker ikke alltid kommunene sitt handlingsrom fullt ut.  
 
Faggruppen mener at flere oppgaver bør overføres til kommunene. Dette vil bidra til at 
kommunenes rolle blir mer synlig og at de ansvarliggjøres i utmarksforvaltningen. I tillegg 
bør kommunenes handlingsrom økes gjennom en tydeligere nasjonal utmarkspolitikk. Etter 
gruppens vurdering vil dette være avgjørende tiltak for at brukerne skal oppleve en vesentlig 
forenkling av utmarksforvaltningen.  
 
Faggruppen viser til at utmarksforvaltningen er preget av mange og delvis konkurrerende 
interesser. Denne situasjonen krever grundig avveining blant annet mellom ulike bruks- og 
vernehensyn. Gruppen konstaterer at forskjellige interessegrupper har ulike ressurser, 
nettverk, tradisjoner og ulik grad av organisering. Dette kan ha konsekvenser for deres evne 
til å fremme sine interesser overfor kommuner og andre organer i utmarksforvaltningen.  
 
Følgende oppgaver bør overføres til kommunene: 
 

• Forvaltning av verneområder:  
o Kommunene bør gis ansvar for forvaltning av verneområder som i sin helhet 

ligger innenfor kommunens grenser. Oppgaver som ligger til myndigheten må 
avklares.  

o Vernemyndigheten bør få vedta et delegasjonsreglement for alle unntaks- og 
dispensasjonsbestemmelser i verneforskriften. Et slikt reglement bør 
inneholde muligheten for delegasjon til kommunene.  

o Hensyn til naturbasert næringsutvikling bør i større grad integreres i 
forvaltningsplaner.  

 
• Kommunene bør være førstelinjetjeneste for alle brukerhenvendelser innen 

forvaltning av utmark, se avsnitt 6.2. 
 

• Fylkeskommunens oppgaver med bestandsforvaltning etter innlandsfiskeloven og    
jaktbare arter etter viltloven bør overføres til kommunene. 
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• Randsoner er områder som forvaltes etter plan- og bygningsloven gjennom 
kommunale eller regionale planer. For randsonene til nasjonalparker og 
landskapsvernområder kan kommunen fastsette bestemmelser for å hindre vesentlig 
forringelse av verneverdiene i verneområdet. I planlegging og byggesaksbehandling i 
slike områder må det foretas en mer grundig avveining mellom bruk og vern enn i 
utmarka for øvrig. 

 
Faggruppen har fått klare tilbakemeldinger fra brukerne om at det er svært viktig å samle 
fiske- og viltoppgavene i en myndighet. Faggruppen foreslår derfor at fylkeskommunenes 
fiske- og viltoppgaver overføres til kommunene. Dersom oppgavene på kort sikt ikke kan 
overføres til kommunene, tilbakeføres oppgavene til fylkesmannen til betingelser for 
kommunal forvaltning er tilstede. 

6.2 Førstelinjeansvar for kommunene 
Faggruppen har hatt brukerperspektivet som viktigste premiss for sine forslag om forenkling 
av utmarksforvaltningen. I tråd med dette premisset bør brukerne bare forholde seg til ett 
forvaltningsorgan. Faggruppen foreslår at kommunene skal være førstelinje for alle 
brukerhenvendelser som gjelder forvaltning av utmark. Det innebærer at kommunene blir 
bindeleddet mellom brukerne og andre deler av forvaltningen.  
 
Førstelinjeprinsippet vil innebære at kommunene får følgende ansvar: 
 

• Mottak og videreformidling av søknader. Kommunene bør være adressat for enhver 
søknad om tillatelse til tiltak i utmark og sørge for at søknadene blir videreformidlet til 
rette instanser. Kommunene skal også være kanal for meddelelse av beslutning til 
søker.  

• Mottak og videreformidling av klager. Kommunene skal være adressat for enhver 
forvaltningsklage fra brukerne. Kommunene bør videreformidle klager til rett instans. 
Videre skal kommunene meddele beslutning i klagesaker til vedkommende brukere.  

• Veiledning. Kommunene skal gi brukerne veiledning om rettsregler, søknadsprosesser 
og arealstatus i kommunen. Det er kommunens ansvar å innhente opplysninger fra 
andre forvaltningsorganer og videreformidle informasjon til brukerne. 

 
Førstelinjeansvar for kommunene vil således gi brukerne èn dør inn og èn dør ut av 
forvaltningsapparatet. 
  

6.3 Kapasitet og kompetanse i kommunene 
Faggruppen ser det som viktig at kommunenes utmarksforvaltning er kunnskapsbasert. 
Kommunene bør ha generell kompetanse innen utmarksforvaltning, herunder i miljø- og 
landbruksspørsmål. Fylkesmannen bør ha nødvendig supplerende spisskompetanse innen de 
samme fagområdene, slik at kommunene kan benytte seg av denne ekspertisen når de har 
behov for det. Faggruppen foreslår to tiltak for å styrke kommunenes kompetanse:  
 

• Det bør organiseres et systematisk opplæringstilbud for kommunene innenfor 
utmarksforvaltning. Dette tilbudet bør omfatte alle relevante og viktige temaer som 
kommunene vil få befatning med.  

• Det bør utarbeides en særskilt veileder for kommunenes arbeid med 
utmarksforvaltning.  
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Ekspertutvalget for kommunereformen trekker frem rettsikkerhet og habilitet som viktige 
kriterier for ny kommunestruktur. Faggruppen er enig i dette og ser det som viktig at 
behandling av utmarksaker skjer med tilstrekkelig distanse til brukerinteresser, slik at 
nødvendig habilitet og rettsikkerhet ivaretas. Faggruppen antar at dette vil være enklere for 
større enn mindre kommuner.  
 
Førstelinjeansvaret vil forutsette at kommunene har oversikt over lover, forskrifter og 
utfyllende bestemmer for forvaltning av utmarka, også de som gjelder utover egne 
kommunale oppgaver. Faggruppa foreslår at kommunene legger inn standardiserte hørings-, 
søknads- og klageskjemaer på sine nettsider, se avsnitt 6.5. Dette vil bidra til å redusere 
belastningen på den kommunale administrasjonen. 
 

6.4 Utmarksstyrer 
Enkelte ressurser i utmarksområdene befinner seg i store sammenhengende naturområder og 
må forvaltes helhetlig på tvers administrative grenser på kommune- og fylkesnivå. Dette 
gjelder særlig større verneområder, villrein og reindrift. Slike forvaltningsoppgaver er i dag 
lagt til verneområdestyrer, villreinnemnder og fylkesmennene. Fylkeskommunene har etter 
plan- og bygningsloven ansvar for regionale planer for villreinens leveområder og for 
regionalt friluftsliv.  
 
Faggruppen mener at slike ressurser bør forvaltes av ett organ på nivå over enkeltkommuner. 
Dette vil gjøre det mulig å foreta en helhetlig avveining av viktige vern- og bruksinteresser.  
 
Gruppen foreslår følgende:  

• Verneområdestyrene erstattes av utmarkstyrer. Verneområdestyrer og villreinnemnder 
(der det er villreinområder) bør slås sammen til utmarksstyrer og overta de oppgavene 
som i dag hører til begge disse organene. 

• Utmarksstyrene bør ha en strategisk rolle med avklarte oppgaver og kunne delegere 
myndighet til sekretariatet og kommunene. 

• Utmarksstyret skal utarbeide nye forvaltningsplaner for de oppgaver og det området 
de har ansvar for. 

• Utmarksstyret bør ha tydeligere ansvar for forvaltningsoppsynet ved å prioritere 
tydelig de oppgaver de ønsker gjennomført. Se pkt. 6.7. 

• Utmarksstyret bør være bredt sammensatt med et begrenset antall medlemmer. 
Grunneiere, næringsinteresser samt miljø- og friluftsinteresser bør være representert i 
samtlige styrer. Villreininteresser eller reindrift bør være representert der dette er 
relevant. De fleste utmarksstyrene vil ha forvaltningsansvar for områder som ligger i 
mange kommuner. Siden styrene skal ha et begrenset antall medlemmer, vil dette 
trolig innebære at ikke alle kommuner er representert til enhver tid. 

• Styret bør oppnevnes av Miljødirektoratet etter forslag fra kommunene.  
• Sekretariatet bør legges til fylkesmannen, som også bør ivareta det formelle 

arbeidsgiveransvaret til styrets sekretær/forvalter. En slik løsning vil gi 
utmarksstyrene tilgang til den kapasitet og kompetanse som fylkesmannens stab har 
innen miljø, areal, juss og landbruk. Utmarksstyrene bør ha ansvaret for utlysning, 
ansettelse og stillingsinstruks for sekretariatet. 

 
Faggruppen er klar over at dagens verneområdestyrer er av relativt ny dato, og at 
villreinnemndene nylig er blitt omorganisert. Det kan derfor reises innvendinger mot de 
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foreslåtte organisatoriske endringene etter så kort tid. Faggruppen mener likevel at det vil 
være store fordeler forbundet med å samle ansvar og myndighet for forvaltningen av større 
områder i ett regionalt organ. 
 

6.5 IKT-løsninger for utmarksforvaltning  
Det finnes mange gode nettsider for saksbehandlere i kommunene (www.miljokommune.no) 
og for brukere av utmarksressurser (for eksempel www.inatur.no og www.ut.no). I tillegg 
finnes mye informasjon på hjemmesidene til forvaltningsmyndighetene og 
interesseorganisasjonene. 
 
Lett tilgjengelig kunnskap og elektroniske søknadsprosedyrer er en viktig forutsetning for at 
brukerne skal oppleve en vesentlig forenkling av utmarksforvaltningen. Faggruppen foreslår:  
 

• Det bør etableres et felles elektronisk søknadssystem for tillatelser og dispensasjoner i 
utmarksforvaltningen.  

• Det bør etableres en nasjonal portal for utmarksforvaltning. Denne kan kobles til blant 
annet kommunenes egne hjemmesider. Portalen bør inneholde standardiserte hørings-, 
søknads- og klageskjemaer. Det bør opprettes lenker til andre hjemmesider med 
relevant informasjon og offentlige databaser.  

 
Faggruppen er klar over at mange kommuner allerede har velfungerende nettsider. Gruppen 
mener likevel at det er et betydelig potensial for å gjøre nettsidene mer tilgjengelig for 
brukerne. 
 
Etter faggruppens vurderinger vil en portal med et standardisert elektronisk søknadssystem 
bidra til forenkling, både for forvaltningen og for brukerne. En samlet portal vil kunne føre til 
en mer effektiv forvaltning og avbyråkratisering. Nettsidene vil også redusere antall skriftlige 
og muntlige henvendelser som kommunen må besvare. Bedre tilgang på informasjon kan også 
virke preventivt for konflikter og klager.  
 

6.6 Rapportering og dokumentasjon 
 
KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir 
styringsinformasjon om kommunal virksomhet. Informasjonen skal blant annet omfatte 
kommunale tjenester og bruk av ressurser på ulike tjenesteområder. Informasjonen skal gi 
bedre grunnlag for analyse, planlegging og styring i kommuner samt gi grunnlag for å vurdere 
om nasjonale mål oppnås og bidra til kunnskapsbasert forvaltning. I tillegg skal 
enkeltpersoner, interessegrupper, media og andre kunne finne informasjonen om kommuners 
og fylkeskommuners tjenester og ressursbruk. 
 
I dag rapporterer kommunene aktivitet etter blant annet motorferdselloven, friluftsloven, 
kulturminneloven og plan- og bygningsloven. Nye kommunale oppgaver etter nytt lovverk er 
i liten grad tatt inn i KOSTRA.  
 

• Faggruppen anbefaler at kommunene skal rapportere all sin forvaltningsvirksomhet i 
utmark, inkludert de nye oppgavene, til KOSTRA. 
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6.7 Naturoppsyn  
Statens naturoppsyn (SNO) har det overordnede ansvaret for oppsynet i hele landet. Det 
utvidede oppsynsbegrepet omfatter både kan- og skal-oppgaver. Etter lov om statlig 
naturoppsyn 
 

- skal SNO føre kontroll med overholdelsen av flere lover i utmarka (§ 2 første ledd). I 
dette ligger også et ansvar for å forebygge miljøkriminalitet. 

- kan SNO drive veiledning og informasjon i tillegg til skjøtsel, registrering og 
dokumentasjon (§ 2 tredje ledd). 

 
I dag utfører SNO begge typer oppsyn gjennom sitt eget feltapparat eller gjennom kjøp av 
tjenester. SNO har inngått samarbeidsavtaler med Statskog Fjelltjenesten og 
Fjellstyresambandet på vegne av fjellstyrenes Fjelloppsyn. SNO kjøper oppsynstjenester av 
Fjelltjenesten i Troms og Nordland og av Fjelloppsynet i statsallmenningene i Midt- og Sør-
Norge. Faggruppen har fått tilbakemelding om at samarbeidet om tjenestekjøp har fungert 
tilfredsstillende, og at det operative samarbeidet gjennom tjenestekjøp er i positiv utvikling.  
Faggruppen er likevel av den oppfatning at tre naturoppsynsordninger på statens grunn er en 
uhensiktsmessig organisering vurdert opp mot samlet ressursbruk. Dagens ordning krever 
ressurser til samarbeid, bestillingsdialoger og oppfølging av avtaler. Faggruppen mener at det 
er potensial for forenkling for brukerne, og at forvaltningsmyndighetene gjennom en enklere 
organisering får en tydeligere bestillerrolle av kan-oppgaver.  
 
I dag finansieres det offentligrettslige oppsynet gjennom både KLD (SNO) og LMD 
(Fjelloppsynet og Fjelltjenesten). Det er dermed to oppsynsordninger som driver 
offentligrettslig oppsyn på statens grunn i hhv Nordland og Troms, og to i statsallmenningene. 
Fjelloppsynet ivaretar samtidig privatrettslige oppgaver for fjellstyret i statsallmenningene. 
Da SNO ble etablert var det en forutsetning at velfungerende oppsynsordninger skulle 
videreføres. Alle oppsynsordningene er i dag velfungerende. 
 
I Finnmark ble Fjelltjenesten overført til SNO da Finnmarkseiendom ble etablert. 
Finnmarkseiendom kjøper i dag privatrettslig oppsyn av SNO. Faggruppen mener at på 
bakgrunn av gode erfaringer fra Finnmark bør Fjelltjenesten overføres til SNO i Nordland og 
Troms.23 I Finnmark er oppsynet blitt enklere for brukerne som nå kun møter ett oppsyn. 
Dessuten er bestillingsdialogen mindre ressurskrevende.  
 
For statsallmenninger i Sør- og Midt Norge er det også to oppsyn: SNO og Fjelloppsynet. En 
overføring av Fjelloppsynet til SNO får økonomiske konsekvenser for fjellstyrene, og 
faggruppen mener at en slik overføring ikke kan vurderes isolert fra resten av forvaltningen av 
statsallmenningene. 
 
SNO har i dag en kompleks modell med 60 lokalkontor. Faggruppen mener at SNO bør ha et 
regionalt nivå for å forenkle samarbeid med forvaltningsmyndigheter, forenkle organisering 
av utmarksforvaltning og styrke samordningen i forbindelse med operativt oppsyn. SNO har 
et feltapparat som tilsier en nasjonal organisering. Faggruppen anbefaler likevel at SNO også 
får en regional organisering, enten som et eget regionalt kontor eller med en tilknytning til 
fylkesmannen. Hvordan dette kan løses, har ikke faggruppen tatt stilling til. Det må utredes 
nærmere. 
 

23 Dette er utredet, men stoppet opp i forbindelse med arbeidet med Samerettsutvalget 2. 
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Det er behov for å skille tydelig mellom kan- og skal-oppgaver etter oppsynsloven. Oppsynet 
utfører selv skal- oppgaver. Faggruppen ønsker imidlertid å styrke forvaltningsmyndighetene 
ansvar og roller når det gjelder kan - oppgavene. Disse oppgavene bør utføres med 
utgangspunkt i en bestillingsdialog mellom forvaltningsmyndigheter og oppsyn. Det er mange 
forvaltningsmyndigheter med langt flere oppsynsbehov enn SNO kan gjennomføre. 
Faggruppen har fått tydelige tilbakemeldinger om at bestilling av kan-oppgavene er 
komplekst og ressurskrevende. I praksis er det vanskelig for både myndighet og oppsyn å 
prioritere oppgaver gjennom bestillingsdialoger. Oppsyn gjennom tjenestekjøp fra andre 
oppsynsordninger på statsgrunn bidrar til at bestillingsdialogen blir ytterligere kompleks. 
Faggruppen mener derfor at det er behov for en forenkling av oppsynsvirksomheten, 
tydeliggjøring av roller og koordinering av ønskede oppsynsoppgaver.  
 
Faggruppen foreslår at følgende tiltak vurderes nærmere: 

• Det bør utvikles en tydeligere rollefordeling mellom SNO og 
forvaltningsmyndighetene ved at forvaltningsmyndighetene får tydeligere ansvar og 
mer myndighet til å prioritere kan-oppgavene. 

• Fylkesmannen har ansvaret for koordinering av bestillinger fra samtlige 
forvaltningsmyndigheter. SNO utfører kan-oppgaver etter bestilling fra fylkesmannen. 

• SNO bør ha ansvar for oppsyn og kontroll i utmarksområder, blant annet med sikte på 
å forebygge miljøkriminalitet (skal-oppgaver). 

• SNO bør ha en sterkere regional organisering, og dette leddet bør være part i 
bestillingsdialogen med fylkesmennene. Det bør utredes nærmere om mulige løsninger 
på regional nivå.  

• De offentligrettslige oppsynsoppgavene som ligger under Fjelltjenesten, bør overføres 
til SNO, jf. sammenslåingen av Fjelltjenesten i Finnmark og SNO.  

• I forbindelse med en foreslått gjennomgang av fjelloven i pkt 6.8 bør de 
offentligrettslige oppsynsoppgavene som Fjelloppsynet utfører i medhold av fjelloven, 
vurderes lagt til SNO. 

 
Faggruppen mener at tiltakene vil bidra til en vesentlig forenkling av organiseringen av 
naturoppsynet, at forvaltningsmyndighetens ansvar klargjøres og at bestillingsdialogen 
forenkles. For brukerne blir det kun ett oppsyn å forholde seg til. Forslagene kan få negative 
konsekvenser for fjellstyrenes driftsgrunnlag. Det må derfor gjøres en utredning av disse 
konsekvensene som del av et framtidig beslutningsgrunnlag. 
 

6.8 Statsallmenninger 
Faggruppen konstaterer at vi har et komplekst forvaltningssystem i statsallmenningene. 
Statskog er grunneier på vegne av staten, mens fjellstyrene forvalter viktige private 
bruksrettigheter og allmenne rettigheter. Både Statskog og fjellstyrene utøver oppgaver av 
privatrettslig og offentligrettslig karakter.  
 
Faggruppen skal foreslå tiltak med sikte på forenkling for brukerne og overføring av flere 
oppgaver i utmarka til kommunene. Dette er utgangspunktet for å vurdere om 
offentligrettslige myndighetsoppgaver (ikke oppsyn) i statsallmenningene som i dag er tillagt 
Statskog og fjellstyrene, kan overføres til kommunene.  
 
De privatrettslige bruksrettighetene i allmenningene ligger fast og vil ikke berøres av 
faggruppens forslag. 
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Faggruppen anbefaler at det settes i gang et særskilt lovarbeid for å revidere forvaltningen av 
statsallmenninger. Dette arbeidet bør ta sikte på å avklare ansvars- og oppgavefordelingen 
mellom forvaltning etter fjellov og allmenningslov, og kommunal utmarksforvaltning etter 
gjeldende lovverk. Faggruppen vil trekke frem noen punkter som bør vurderes:  
 

• Statskogs offentligrettslige myndighetsoppgaver etter fjelloven. 
• Fjellstyrenes offentligrettslige forvaltningsoppgaver etter fjelloven.  
• Fjellstyrenes offentligrettslige oppsynsoppgaver etter fjelloven.  
• Det bør foretas en gjennomgang av ansvarsfordelingen mellom Statskog og 

fjellstyrene (disponering av grunn og forvaltning av bruksrettigheter). 
• Allmennhetenes tilgang til jakt og fiske i statsallmenning, spesielt når det gjelder 

villreinjakt og småviltjakt med hund. 

6.9 Kunnskap om naturressurser 
I faggruppens møter med interesseorganisasjoner og andre brukere er det påpekt mangel på 
kunnskap om naturtilstanden som en vesentlig årsak til konflikter i utmarksforvaltningen. 
Særlig miljøorganisasjonene og landbruksorganisasjonene har påpekt dette. I de senere år har 
kravet til kunnskapsbasert forvaltning fått sterk forankring i lovverket. Til tross for dette 
fremstår mangel på kunnskap fortsatt som en viktig årsak til konflikter i 
utmarksforvaltningen. 
 
Miljødirektoratet har siden 2003 hatt ansvaret for et nasjonalt program for kartlegging og 
overvåking av biologisk mangfold. Riksrevisjonen har i en undersøkelse fra 2006 uttalt at, 
med unntak av Artsdatabanken, er dette programmet ikke gjennomført som forutsatt.24 Miljø- 
og landbruksorganisasjonene har fremholdt at dette arbeidet må styrkes vesentlig dersom slik 
kunnskap skal kunne inngå som relevant informasjon i myndighetenes beslutningsgrunnlag.  
 
Faggruppen foreslår: 
 

• En nasjonal kartlegging av naturverdier og naturmangfoldet i Norge bør fullføres. 
Dette vil kunne bidra til en kunnskapsbasert forvaltning av utmarka. I tillegg vil en 
større grad av felles kunnskapsforståelse virke konfliktdempende. 

 

6.10 Uskiftet bo og fragmenterte eierforhold 
Faggruppen har mottatt synspunkter fra både forvaltningen og brukerorganisasjoner om at 
uklare eierforhold bidrar til ineffektiv utmarksforvaltning. Problemet er spesielt aktuelt i 
Nord-Norge. Mange eiendommer eies av flere i fellesskap etter uoppgjorte dødsbo. Det kan 
være opptil 40−50 eiere av en enkelt eiendom. Kommuner og andre myndigheter opplever det 
som svært krevende å finne frem til rette eier når det skal varsles om planer eller tiltak i 
utmark. Pålegg om skjøtsel er også krevende ved fragmenterte eierforhold. Uklare eierforhold 
er en utfordring også for private aktører når disse planlegger bruk som krever tillatelse fra 
grunneier, for eksempel jakt og fiske. 
 
Faggruppen er enig i at uklare eierforhold begrenser mulighetene for en forenkling av 
utmarksforvaltningen. Det er uheldig at offentlige myndigheter er nødt til å bruke store 

24 Riksrevisjonen Dok. nr. 3:12 (2005-2006): Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid med 
kartlegging og overvåking av biologisk mangfold og forvaltning av verneområder. 
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ressurser på å finne frem til rettmessig eier ved tiltak i utmarka. I mange tilfeller kan små 
tiltak kreve uforholdsmessige mye tidsbruk. Faggruppen har ikke hatt mulighet til å gå dypere 
inn i denne problemstillingen, men anbefaler at det arbeides videre med spørsmålet om 
opprydding i eierforholdene i utmarka. For eiendommer med mange eiere kan en mulig 
løsning være å innføre en ordning hvor det oppnevnes én person pr eiendom som 
representerer samtlige eiere. Gruppen kjenner til at en tilsvarende ordning har fungert bra i 
Sverige. For å tilrettelegge for oppfølging av slike eiendommer, kan det være aktuelt å innføre 
en tidsfrist for skifte av dødsbo.  

6.11 Mer tydelig og samordnet nasjonal politikk i utmark  
Mange tilbakemeldinger viser til at den nasjonale politikken i utmarka er sektorbasert, og at 
ulike organer har overlappende oppgaver (jf kap 4). De ulike politikkområdene har uklare 
eller lite forenlige mål. Offentlige myndigheter på lokalt og regionalt nivå opplever at 
nasjonale myndigheter ikke tar stilling til hvilke verdier og hensyn som skal prioriteres i 
utmarka.  
 
Tilbakemeldingene tilsier at manglende avklaring på nasjonalt nivå fører til at konflikter 
skyves nedover i forvaltningssystemet. Se figur 2. Dette gjør det vanskelig å forvalte 
utmarksområdene på en effektiv og demokratisk måte i kommunene. Når løsningen ligger 
utenfor kommunens myndighet, kan det oppstå omkamper og grunnlag for innsigelser. 
Dermed blir ikke konflikter alltid løst av kommunene. 
 
Figur 3: Uavklarte prioriteringer og konflikter på nasjonalt nivå (skravert) skyves ned til 
regionalt og kommunalt nivå for avklaring.  
 

 
Faggruppen mener at det bør utformes en tydeligere politisk strategi for den nasjonale 
utmarkspolitikken. Formålet med en slik strategi bør være å samordne den nasjonale 
politikken bedre i utmarka. Da blir politikken enklere å håndheve for regionale og lokale 
myndigheter og mer forutsigbar for brukerne. Dette kan bidra til færre konflikter og klarere 
rammer for samarbeid og interesseavveining.  
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Faggruppen mener at: 
 

• Regjeringen bør utforme en mer tydelig nasjonal utmarkspolitikk. Dette må 
gjenspeiles i lovgivningen som omhandler utmark. 

• Ansvaret for dette bør ligge hos KMD som har ansvar for kommunene. 
• Faggruppen anbefaler at den kommende versjonen av «De nasjonale forventningene til 

regional og kommunal planlegging» blir mer presis med hensyn til kommunenes 
prioriteringer i utmarksforvaltningen. 
 

6.12 Det bør oppnevnes et lovutvalg for utmark  
Etter faggruppens oppfatning er det behov for en mer grunnleggende gjennomgang av 
utmarkslovgivningen. Avsnitt 2.5 viser at utmarksforvaltningen er underlagt et komplekst 
lovregime med et stort antall sektorlover. Disse lovene er blitt forberedt av de respektive 
fagdepartementer med sikte på å ivareta deres spesifikke formål og ambisjoner. Det betyr at 
lovene ikke alltid er blitt sett i sammenheng med andre tilgrensende lover. Resultatet er at 
lovverket bidrar til det fragmenterte systemet av oppgaver, ansvar og myndighet som 
rapporten har behandlet i tidligere avsnitt.  
 
Faggruppen mener at denne tilstanden ikke bør vedvare. Gruppen foreslår: 
 

• Det bør oppnevnes et utvalg som får i oppdrag å foreta en samlet gjennomgang av 
offentligrettslige lover og forskrifter innen utmarksforvaltningen. Formålet med en 
slik gjennomgang er at det legges et lovmessig grunnlag for en langt mer samordnet 
og effektiv forvaltning av utmarka.  

 
Utvalget bør ha som mandat å gjennomgå lovgivningen innen utmark med tanke på en større 
lovrevisjon. Det bør vurderes om det vil være tilstrekkelig med en bedre harmonisering og 
samordning av lover og rettsregler, uten at det foretas større og mer inngripende endringer i 
lovgivningen. Utvalget bør alternativt vurdere om det vil være hensiktsmessig å ha en særskilt 
lov for forvaltning av utmarksareal og -ressurser. Slike lover finnes i andre land som Sverige 
og New Zealand. Utvalget bør uansett foreta en særskilt gjennomgang av forholdet mellom 
plan- og bygningsloven og de forskjellige sektorlovene i utmarksforvaltningen. Siktemålet bør 
være å foreslå lovendringer som bidrar til bedre harmonisering og forenkling for både 
forvaltningen og brukerne. 

 

6.13 Tiltak– en oppsummering 
Nedenfor følger en oversikt over alle foreslåtte tiltak, kategorisert etter om det er behov for 
lovendring eller ikke og hvilket departement som er ansvarlig.  
 
 
Tiltak Uten 

lovendring 
Med 
lovendring 

Ansvarlig 

6.1 Flere oppgaver til kommunene 
Ansvar for verneområder i kommunene. 

 
X 

 
 

 
KMD/KLD 

Delegasjonsreglement/revisjon forskrift  X KLD 
Mer hensyn til naturbasert næringsutvikling X  KMD/LMD 
Fiske- og viltoppgaver til kommunen X  KLD 
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Avklare randsoner X  KMD/KLD 
    

6.2 Førstelinjeansvar for kommunene 
Mottak, videreformidling tilbakemelding på 
søknader 

 
X 

  
KMD 

Mottak, videreformidling tilbakemelding på klager X  KMD 
Veiledning til brukerne X  KMD 

    
6.3 Kapasitet og kompetanse i kommunene 
Systematisk opplæringstilbud  

 
X 

  
KMD/KLD 

Veileder utmarksforvaltning X  KMD 
    
6.4 Utmarksstyrer 
Etablere utmarksstyrer 

 
X 

  
KLD 

Styrene bør ha en strategisk rolle/delegasjon X  X KLD 
Utarbeide ny forvaltningsplan  X  KLD  
Fokus på alle forvaltningsoppgaver X  KLD 
Styrets og sekretariatets oppgaver  X   KLD 
    
6.5 IKT-løsninger for utmarksforvaltning  
Etableres et elektronisk søknadssystem 

 
X 

  
KMD 

Etableres en nasjonal portal X   KMD 
    
6.6 Rapportering og dokumentasjon 
Utvikle utmarksforvaltning i KOSTRA 

 
X 

 
KMD 

    
6.7 Naturoppsyn  
Forvaltningsmyndighetene tydeligere rolle 

 
X  

  
KLD 

Fylkesmannen samordner og bestiller oppsyn X   KLD 
SNO regionale enheter til fylkesmannen X   KLD 
Fjelltjenesten til SNO X   KLD/LMD 
Utrede Fjelloppsynet til SNO X  X  KLD/LMD 
    
6.8 Statsallmenninger 
Lovarbeid forvaltning statsallmenning 

  
X 

 
LMD 

    
6.9 Kunnskap om naturressurser 
Samordne databaser og fullføre kartlegging  

 
X 

 
KLD 

    
6.10 Uskiftet bo og fragmenterte eierforhold 
Tiltak for å definere rettmessige eiere 

 X JD 

    
6.11 Nasjonal utmarkspolitikk 
Samordnet nasjonal politikk 

  
X  

 
KMD 

Veileder  X  KMD 
    
6.12 Lovutvalg utmarksforvaltning X   KMD 
 



Side 37 av 38 
 

VEDLEGG 1: ORGANISASJONER, FORVALTNINGSENHETER OG 
INTERESSEGRUPPER MED INNSPILL TIL FAGGRUPPEN. 
 
Organisasjonene og interessegruppene nedenfor har enten vært invitert til dialogmøter med 
faggruppen, selv tatt initiativ til møter eller kommet med skriftlige innspill. 
 
Bodø kommune 
Bodø og omegn Turistforening 
Den norske Turistforening 
Den norske økoturismeforening 
Dovrefjell nasjonalparkstyre 
Finndalen Fjellstyre 
FNF Nordland 
Forum for natur og friluftsliv i Nordland 
Friluftslivets fellesorganisasjon 
Friluftsrådenes Landsforbund 
Fylkesmannen i Hedmark 
Fylkesmannen i Nordland 
Fylkesmannen i Oppland 
Fylkesmannskollegiet 
Grane næringsutvikling 
Hedmark fylkeskommune 
Jotunheimen nasjonalparkstyre 
KS 
Langsua nasjonalparkstyre 
Lesja Bondelag 
Lom Tamreinlag 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre 
Møysalen Nasjonalparkstyre 
Nasjonalparkriket Reiseliv 
Natur Opplevingar AS 
Naturvernforbundet 
Naturvernforbundet, Nordland 
NHO Reiseliv 
Nord-Fron kommune 
Nordland Bonde- og småbrukarlag 
Nordland Bondelag 
Nordland reindriftssamers fylkeslag 
Nordland utmarkslag 
Nordlandsforskning 
Norges Bonde- og småbrukarlag 
Norges Bondelag  
Norges Jeger- og fiskerforbund 
Norges skogeierforbund 
Norsk Fjellstyresamband 
Norsk friluftsliv 
Norsk jeger- og fiskeforbund, Nordland 
Norske reindriftssamers Landsforbund 
Norskog 
NRL, Nordland 
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Oppland Bondelag 
Oppland fylkeskommune 
Ordfører- og rådmannsutvalget i Valdres 
Rondane nasjonalparkstyre 
Samarbeidsrådet for biologisk mangfold (SABIMA) 
Sametinget 
Sel Bonde- og småbrukarlag 
Sel Fjellstyre 
Sel og Vågå Bondelag 
Sjåk kommune 
Statens Naturoppsyn (SNO) 
Statskog 
Statskog, Salten 
Styringsgruppa for kommunemodernisering i Valdres  
Utmarkskommunenes sammenslutning 
Vestnorsk filmkommisjon 
Villreinnemnda for Rondane og Sølnkletten 
Vågå Tamrein  
Vågå Tamreinlag 
World Wildlife Fund (WWF) 



Utgitt av: 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Rapporten er tilgjengelig på internett: www.regjeringen.no/kmd

Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra:
Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon
Internett: www.publikasjoner.dep.no
E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no
Telefon: 22 24 20 00

Forsidebilde: Anders Gjengedal
Publikasjonskode: H-2334 B
Trykk: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon 12/2014 - opplag 250
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Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 

 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 14/3733-3   Arkiv: K12  

 

Tilbud om å overta forvaltningsansvar for Ringerike kommunes 

verneområder  

 

Forslag til vedtak: 
 

 

1. Ringerike kommune viser til brev fra Miljødirektoratet 04.12.2014 om tilbud om  å 

overta forvaltningsansvaret for verneområder i kommunen. Tilbudet omfatter ikke 

områder som er omfattet eller vurdert etter Ramsar konvensjonen og heller ikke 

områder som deles med andre kommuner.  

2. Ringerike kommune takker nei til tilbudet om å overta forvaltningsansvaret for 

verneområdene innenfor kommunen. I og med at tilbudet ikke medfører overføring 

av midler, har ikke kommunen den nødvendige kapasiteten til å utføre oppgavene. 

 

 

Sammendrag 
Ringerike kommune har, på lik linje med alle andre kommuner i Norge, fått tilbud om å 

overta forvaltningsansvaret for verneområder i kommunen. Tilbudet omfatter ikke 

våtmarksområder som er omfattet eller vurdert etter Ramsar konvensjonen og heller ikke 

områder vi deler med andre kommuner.  

 

Myndighet til å forvalte disse områdene ligger i dag hos Fylkesmannen i Buskerud. Tilbudet 

om å overta forvaltningsansvaret innebærer ikke overføring av midler til arbeidet.  

 

Målet med å overføre forvaltningsansvaret er å forenkle saksbehandlingen i områdene og 

bedre kommunikasjon med grunneiere. 

 

Rådmannen anbefaler å takke nei til tilbudet om å overta forvaltningsansvar for disse 

områdene. 

 

Innledning / bakgrunn 
Ringerike har del i 18 naturreservater og 3 landskapsvernområder. 



Område Verneform Andre 

kommuner 

Type 

område 
Merratjern-
Søndagsbrenna  

Naturreservat  Skog 

Oppkuven - Smeddalen Naturreservat  Skog 

Kulpåsen Naturreservat  Skog  

Ultvedt  Landskapsvernområde  Kalkåslandskap 

Ultvedttjern Naturreservat  Kalkmyr og 
bekkedrag 

Gullerudtjern Naturreservat  Skog 

Ramberget  Naturreservat  Skog 

Hestebrennajuvet Naturreservat  Skog 

Sandvann Naturreservat  Myr 

Vassfaret og Vidalen Landskapsvernområde Sør Aurdal, Flå, Nes Kulturlandskap og 
karakteristiske 
naturtyper 

Selsjøen  Naturreservat Søndre Land Skog 

Mørkgonga Naturreservat Hole  Skog, kløfter og 
skrenter 

Spålen-Katnosa Naturreservat Jevnaker, Lunner  Skog 

Lamyra Naturreservat 
(Ramsarområde) 

 Gjengrodd 
meander, kalkmyr 

Juveren Naturreservat 
(Ramsarområde) 

 Våtmarksområde 

Synneren Naturreservat 
(Ramsarområde) 

 Våtmarksområde 

Averøya Naturreservat 
(Ramsarområde) 

Hole Våtmarksområde 

Karlsrudtangen Naturreservat  Våtmarksområde 

Grønknuten Naturreservat Modum Skog 

Haverstingen Naturreservat Krødsherad, Flå Skog 

Hurumåsen/Burudåsen Naturreservat Hole Skog 
Områder merket med rødt er ikke omfattet av tilbudet om å overta forvaltningsmyndighet 

  

 
Beskrivelse av saken 
Om dagens forvaltning av verneområder: Verneområder har sin egen verneforskrift som 

blant annet regulerer muligheter for dispensasjon og slår fast formålet med vernet. 

Forvaltningsmyndighet for dette i dag er Fylkesmannen. Denne verneforskriften gjelder i 

tillegg til andre lovverk, slik plan- og bygningsloven, Forurensningsloven mm. Det vil si at 

det ved f eks et byggetiltak i et verneområdet må søkes etter plan- og bygningsloven til 

kommunen og for dispensasjon fra verneforskriften til Fylkesmannen.  

Ringerike kommune har, på lik linje med alle andre kommuner i Norge fått tilbud om å 

overta forvaltningsansvaret for verneområder i kommunen. Tilbudet omfatter ikke områder 

som er omfattet eller vurdert etter Ramsar konvensjonen og heller ikke områder vi deler med 

andre kommuner.  

I brevet fra Miljødirektoratet er det påpekt at kommuner som ønsker å overta 

forvaltningsansvaret for verneområder må nødvendig kapasitet og kompetanse og et robust 



fagmiljø med nødvendig fagkompetanse utvikles. I tillegg må det avsettes nødvendige 

ressurser til administrasjon og saksbehandling.  

 

Kommuner som takker nei til tilbudet vil kunne takke ja på et senere tidspunkt.  

 

Hvilke oppgaver innebærer forvaltningsansvar for verneområdene konkret: 

- Sørge for at merking, skilting og informasjon er ok (samarbeid med SNO) 

- Behandle eventuelle søknader om dispensasjon fra verneforskriften og 

naturmangfoldloven 

- Vurdere om verneformålet er truet, vurdere om det er behov for skjøtsels- eller 

tilretteleggingstiltak 

- Søke direktoratet om midler til skjøtsel 

- Sørge for gjennomføring av skjøtsel(samarbeid med SNO).  

- Eventuelt sette i gang overvåking av tilstanden i reservatet. 

- Vurdere om det er behov for forvaltningsplaner, og i tilfelle utarbeide 

forvaltningsplan etter mal fra Miljødirektoratet (Miljødirektoratet kan bevilge 

midler). 

- Følge med på om det skjer brudd på verneforskriften og anmelde overtredelser 

(samarbeid med SNO). 

- Årlig rapportering til Miljødirektoratet og oppdatering av data om verneområdet i 

fagsystem/Naturbase (truethet, tiltak mm) 

- Rapportering til miljøvedtaksregisteret 

  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 
 

Saken må ses i sammenheng med Kommunal - og moderniseringsdepartementets rapport om 

forenklingen av utmarksforvaltningen, saksnummer14/4113. Det kan se ut til at tilbudet om 

å overta forvaltningsmyndighet for naturreservatene er blant annet en følge av denne 

rapporten. 

 

Også tidligere har Ringerike fått tilbud om å ta over forvaltningsansvaret for enkelte 

verneområder. Siden det heller ikke den gang var snakk om økonomisk godtgjørelse for 

disse oppgavene takket kommunen nei. 

  



 

Økonomiske forhold 
Rådmannen anslår at en overtakelse av forvaltningsansvaret vil utløse behov for minimum 

0,5 årsverk. Dette vil ha en kostnadsramme på ca 400 000.-   

Dersom Ringerike skal kunne ta over forvaltningsansvaret for disse verneområdene må dette 

tilføres som nye 0,5 årsverk. 

 

Alternative løsninger 

Det er mulig å takke ja til tilbudet, dersom det kan sikres finansiering for å øke bemanning 

slik at oppgavene kan utføres på god måte. Et alternativt vedtak kan i så fall se slik ut: 

 

1. Hovedkomiteen ønsker at Ringerike kommune utreder om det kan finnes økonomisk 

handlingsrom til å takke ja til tilbudet om å overta forvaltningsmyndighet for 7 

naturreservater og 2 landskapsvernområder i kommunen. 

2. Dette forutsetter at det finnes finansiering til å opprette en ny stilling på ca. 0,5 

årsverk som er øremerket arbeid med forvaltning av verneområdene. 

3. Saken sendes videre til Formannskapet.  

4. Rådmannen kommer tilbake med ny sak når plan om finansiering er på plass 

 

Rådmannens vurdering 
Å takke ja til tilbudet om å overta forvaltningsansvar vil innebære et mer eller mindre nytt 

fagområde for kommuneforvaltningen. Områdene har meget spesifikke verneformål som 

krever stor kunnskap om økosystemer og verdier. I tillegg er tiltak i disse områdene gjerne 

beheftet med motstridende interesser og både grunneiere og ideelle organisasjoner er obs på 

det som skjer i områdene. Det betyr at rådmannen må ha god kompetanse på området 

miljøvern/økologi, i tillegg til kompetanse på et helt nytt lovverk.  Tilbudet omfatter pr dags 

dato 9 områder. Faren er at det vil være såpass få tilfeller av saksbehandling i disse 

områdene at det er vanskelig å opparbeide den nødvendige rutinen i behandlingen.  

Mye av jobben med forvaltning av områdene består av administrasjon og vurdering av 

behov for skjøtsel, skjøtselsplaner og utarbeidelse av forvaltningsmål. Rådmannen anser det 

som uhensiktsmessig å overta et forvaltningsansvar hvis vi ikke har muligheten til å følge 

opp ansvaret i nødvendig grad.  

Rådmannen kan se at en endring av forvaltningsmyndighet vil kunne føre til en forenkling 

av søknadsprosessen for innbyggerne, siden vedkommende ikke trenger å sende søknad til 

Fylkesmannen i tillegg til kommunen. Samtidig omfatter tilbudet såpass få områder, at 

forbedringen vil være marginal og for et svært lite antall saker i året. I tillegg vurderer 

rådmannen av det, med bakgrunn i ovennevnte argumenter vil være vanskelig å opprettholde 

god nok kvalitet på saksbehandlingen for å ta vare på områdenes verdier.  

 

Rådmannen vurderer at det i dag ikke er den nødvendige kapasiteten til å overta 

forvaltningsansvaret. Å takke ja til tilbudet vil derfor utløse et behov for minimum 0,5 ekstra 

årsverk.  

 

Miljødirektoratet opplyser i sitt brev at det vil være mulig å takke ja til tilbudet på et senere 

tidspunkt, selv om kommunen takker nei nå. 

Rådmannen anbefaler å takke nei til tilbudet på nåværende tidspunkt.  



  

Vedlegg 

 
1. Tilbud om å overta forvaltningsansvar for verneområder - brev fra Miljødirektoratet 

4.12.2014 

 

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, 23.02.2015 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Arne Hellum 

 

saksbehandler: Astrid Ehrlinger 
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Kommuner etter liste

Trondheim, 04.12.2014

Deresref.: Vår ref. (besoppgitt ved svar): Saksbehandler:
2014/13895 Tone LiseAlstad Eid

Tilbud om å overta forvaltningsansvar for verneområder

Miljødirektoratet oversendermed dette tilbud til kommuneneom å overta forvaltningsansvarfor
verneområder som i dag forvaltes av Fylkesmannen. Miljødirektoratet er ibrev av 8.9.2014 fra

Klima~og miljodepartementet bedt om å gi kommuneneet slikt tilbud. Tilbudet gis på vissevilkår.

Tilbudet om å overta forvaltningsmyndighet omfatter i denne omgang verneområder som ligger

innenfor én kommuneog sompr. i dag ikke forvaltes av nasjonalpark-/verneområdestyrer.For

verneområder som strekker seg over flere kommuner, vil aktuelle kommuner få tilbud om

forvaltningsmyndighetnår det er tatt stilling til fremtidig kommunestrukturgjennom regjeringens
arbeid med kommunereformen.

Tilbudet om forvaitningsmyndighet omfatter heller ikke verneområder som er innmeídt til eller ført

opppådeninternasjonalevåtmarkskonvensjonenslisteoverspesieltverdifullevåtmarksområder
(Ramsarområder).l disseområdenehar nasjonalstatenet særlig ansvarfor at verneverdiene blir
ivaretatt i tråd med internasjonaie mål og kriterier.

Forvemeområder som ligger i tilknytning til verneområdersomi dag forvaltes avet nasjonalpark-
lverneområdestyre, er det gjort en vurdering av om det er mest hensiktsmessigat ogsåslike
verneområder kan forvaltes av styret.

Dersom kommunen ikke ønsker å ha forvaltningsmyndighet, skal myndigheten fortsatt ligge hos

Fylkesmannen.

Forutsetningenfor at kommuneneskal kunneoverta oppgavensomforvaltningsmyndighet,er at de
har nødvendigkapasitet og kompetanse.For kommunersomi dag ikke har nødvendigkapasitet og
kompetanse for å overta en slik oppgave, vil eventuell delegering vurderes på nytt ved eventuell ny

kommunestruktur.

For kommunersomtakker ja til tilbudet ogaksepterervilkårene, tar Miljødirektoratet sikte på å
gjennomføre delegering av forvaltningsmyndighetiløpet av 2015. -

Postadresse: Postboks5672,Sluppen,7485Trondheim l Telefon: 0340017353 O500 lFaks: 73 58 05 O1
E-post: post@miljod:'r.no1 Internett: www.miljc5direktoratet.no i Organisasjonsnummer: 999601391
Besøksadresser:Brattorkaia 15, 7010Trondheim I Strømsveien96, 0663Oslo]
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Miljødirektoratet vil, i samarbeidmed Fylkesmannen,gjennomførenødvendigopplæring av
kommunersomfår delegert forvaltningsmyndighet for verneområder.

Verneområder som omfattes av tilbudet om forvaltningsansvar
Oversikt over verneområderi den enkelte kommunefinnes i Miljodirektoratets databasefor
kartfestet informasjon om natur- og friluftslivsomràder www.naturbase.no

Verneområderi den enkelte kommunefinnes ved å benytte «Enkeltsøki Naturbase».Kommunenvil
da få opp en liste verneområder med navn på verneområde, verneforrn, vernedato og hvem som er

forvaltningsmyndighet for verneområdeti dag. Oversikteni Naturbaseviser alle verneområderi
kommunen.

Tilbudet om forvaltningsmyndighet gjelder: .
o verneområder som i sin helhet ligger innenfor kommunen, og som i dag forvaltes av

vedkommendeFylkesmann.

o Tilbudet gjelder ikke Ramsaromrâdereller verneområdersomer innmeldt til
Ramsarkonvensjonenliste over internasjonalt viktige vâtmarksomrâder.

o Tilbudet gjelder ikke verneområderhvor tilbud om forvaltningsmyndigheter sendt
nasjonalpark-lverneområdestyrer.Dersomnasjonalpark-/verneomrâdestyreneikke ønsker
forvaltningsmyndighetfor tilbudte områder, vil tilbudet til kommunenogsågjelde disse
områdene.

Områder hvor nasjonaipark-fområdestyrer er gitt tilbud om forvaltningsmyndighet følger av

vedlagte oversikt.

Tilbudet om delegering av forvaltningsmyndighet gis under følgende

forutsetninger:
o Kommunenmå si ja eller nei til å overta forvaltningsmyndighetforä verneområdersom

omfattes av dette tilbudet.

o Verneområderopprettet i medholdav naturmangfoldlovenog den tidligere naturvernloven
har nasjonaleverneinteresser, og skal forvaltes i samsvarmed verneformålet og statlige
retningslinjer for forvaltning av verneområder.

o Miljødirektoratet kan gi nærmere retningslinjer om utøvelse av forvaltningsmyndigheten.

o Kommunenekan ikke overføre/delegere avgjørelsesmyndighetetter verneforskriftene til
andre instansereller organisasjoner.

o Miljødirektoratet kan trekke vedtaket om delegering tilbake. Kommunenekan ogsåsi fra seg
~ansvaretsomforvaltningsmyndighet. - - - å - - ~ - f - ~

o Miljødirektoratet/Statens Naturoppsyn(SNO)har ansvaret for organiseringenav
oppsynsvirksomheteni verneområdene.
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Kommuneneskal ha nødvendigkapasitet og kompetanse,og et robust fagmiljø med
nødvendig fagkompetanse for å kunne løse oppgavene. Kommunene må også ha god

forvaltningskompetanse slik at oppgaver og henvendelser håndteres riktig.

Kommunen kan be Fylkesmannen om faglige råd og veiledning i forvaltningen.

Ansvaretsomforvaltningsmyndighet innebærer at kommunenmå avsette nødvendige
ressursertil administrasjonog saksbehandling.

Kommunenkan søkeom økonomiskemidler til gjennomføringav skjøtsel og tiltak i
verneområderinnenfor de rammer somhvert år blir fastsatt av Stortinget. Søknadom
midler skal sendes til Fylkesmannen innen nærmere fastsatt frist.

Forvaltningsmyndighetens oppgaver og komp etanse:

Myndighetsutøvelse

Forvaltningsmyndighetenhar ansvarfor forvaltningen av verneregler fastsatt i
verneforskriften. Myndigheten er begrenset til den rådighet som er direkte hjemlet i

verneforskriften.

Skjøtsel og tilrettelegging

Somforvaltningsmyndighet skal kommunenevurdere behovog nødvendiggjennomføringav
skjøtsel og tilrettelegging i verneområdene.Plan for skjøtsel og eventuell tilrettelegging bør
inngå i en godkjent forvaltningsplan.

Gjennomføringav skjøtsels-og tilretteleggingstiltak avtales med lokait SNOgjennomden
årlige bestillingsdialogenom behov for midler ogarbeidskraft i verneområder.

Forvaltningsplan

Kommunenkan utarbeide et utkast til forvaltningsplan for verneområdetlverneområdene.
Forvaltningsplanenskal godkjennesav Fylkesmannen.

Dispensasjonfra verneforskriften

Kommunene har myndighet til å treffe vedtak om dispensasjon i henhold til den enkelte

verneforskrift eller naturmangfoldlovenâ48. Verneforskriftene har egne
dispensasjonsbestemmelser som setter rammer for hvilke dispensasjoner som kan gis.

Naturmangfoldloven§ 48 er en generell dispensasjonsbestemmelsesomåpner for å-gi
dispensasjon dersom vilkårene i bestemmelsen er oppfylt.

Kopiav alle vedtak somtreffes av kommunenskal sendestil Fylkesmannen,Statens
naturoppsyn og Miljødirektoratet. l tillegg skal vedtak registreres i Miljøvedtaksregisteret.
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Miljødirektoratet er kiageinstans for vedtak som treffes av kommunen som

forvaltníngsmyndighet.

i dispensasjonssakerhvor kommunaleinstanserselv står somsøker!tiltakshaver, skai
Fylkesmannenbehandlesakensomførsteinstans.

o Merking og informasjon

Fylkesmannen har ansvar for gjennomføring av nødvendig grensemerking av verneområdene.

Kommunenskal somforvaltningsmyndighetvurdere behovet for særskilte
informasjonstiltak. Kommunen har også ansvar for kontakt med grunneiere,

rettighetshavere, brukere, aktuelle lag og organisasjonermv.

o Brudd på verneforskriften

Selvom SNOer etablert somkontroilmyndighet i verneområdene,har kommunensom
forvaltningsmyndighet iikevel et selvstendigansvarfor àpåseat brudd på reglene i
verneforskriften som kommunen får kjennskap til, blir anmeldt til politiet, eller rapportert

til FylkesmannenogMiijødirektoratet for eventuelle administrative sanksjoner.Kopi av
anmeldelseskal sendestil FylkesmannenogMiljødírektoratet.

Fylkesmannenhar delegert myndighetetter naturmangfoldlovenskap. IXom håndhevingog
sanksjoner.Kommunenmå derfor ha dialog med fylkesmannenom oppfølgingav ulovlige
forhold i verneornrådene.

o Rapportering om forvaltning

Kommunenhar ansvarfor å rapportere om forvaltningen avverneomrâdenetil
Fylkesmannen. Rapportering skal skje etter fastsatte frister.

Dersom forutsetningene for delegering av forvaltningsmyndighet endres vesentlig, plikter

kommunen å informere Fylkesmannen.

Særlig om naturoppsyn i verneområder
Statens naturoppsyn (SNO) har det overordnede ansvaret for tilsynet med verneområdene. SNOer

statlig myndighet med lovbestemt ansvarfor forebyggingav miljøkriminalitet ogkontroll med at
reglenei miljølovverket blir overholdt, jf. naturoppsynsloven §§ 1 og 2. I tillegg har SNOet ansvar

for informasjon og veiledning om regelverket og bruken av verneområdene.

For ivaretakelseav verneformålet kan kommunenbestille registrerings, dokumentasjons-og
skjøtselsarbeid av SNO.SNOvil prioritere slike oppgaver innen rammen av sine ressurser, og

arbeidet somutføres vil være gratis for kommunen.
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Frist for tilbakemelding
Kommuner som ønsker delegert forvaltningsmyndighet, må gi tilbakemelding til Miljødirektoratet.

I tilbakemeldingen ber vi om at kommunen konkret omtaler og vurderer hvilken kapasitet og

kompetanse kommunen har for å overta forvaltningsansvaret for verneområdene.

Frist for tilbakemelding er 1. april 2015.

Hilsen
Míljødirektoratet

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og hor derfor ingen signatur

Berit Lein Knut Fossum
Direktør naturavdelingen seksjonsleder

Vedlegg:

Oversikt over verneområder hvor nasjonalpark-/verneområdestyrer er gitt tilbud om

forvaltningsmyndighet

Kopi til:
Alle Fylkesmann

Klima- og miljødeparteinentet
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Verneomréiderhvor nasjonalpark-/verneomrâdestyrerer gitt tilbud om

forvaltningsmyndighet

Nasjonaipark~/verneomrédestyrer

Varangerhalvøya nasjonalparkstyre

Verneomrâdestyret for Lyngsalpan
landskapsvernområde

Verneomrâdestyret for Nordkvaløya-
Rebbenesøyalandskapsvernområde

Midtre Nordland nasjonalparkstyre

Biåfjella-Skjaekerfjella-Lierne
nasjonal parkstyre

Nasjonalparkstyret for Forollhogna

Nasjonalparkstyret for Skarvan og
Roltdalen og Sylan

Tilbudte verneområder

Ytre Syltevíkanaturreservati Båtsfjordkommune
Sandfjordneset naturreservat i Båtsfjord
kommune

Faueldalen naturreservat i Tromsø kommune

Måsværnaturreservat i Karlsøykommune
Flatvær naturreservat í Karlsøykommune
Breivika naturreservat i Karlsøykommune

Langvassdalen-Ruffedalen naturreservat i
Gildeskålkommune
Blakkådalen naturreservat i Ranakommune
Semska-Stødi naturreservati Saltdal kommune
Junkerdalsura naturreservat i Saltdal kommune
Stor-Graddis naturreservat i Saltdal kommune
Dypen naturreservat i Saltdal kommune

Arvasslia naturreservati Lierne kommune
Holdestia naturreservat i Lierne kommune
Guslia naturreservat i Grongkommune

Skaumsjøen naturreservati Rennebu kommune
Henddalen naturreservat i Midtre Gauldal
kommune
Ledalen naturreservat i Holtålen kommune

Rangeldalen naturreservat i Meråker kommune
Stråsjøen-Prestøyannaturreservati Selbu

- kommune



Nasjonalparkstyret for Femundsmarka
og Gutulia

Verneområdestyret for Salen
landskapsvernområde

Dovrefjell nasjonalparkstyre

Breheimen nasjonalparkstyre

Nasjonalparkstyret for Reinheimen

Rondane-Dovrenasjonalparkstyre

Verneområdestyret for Trollheimen

Verneområdestyret for Geiranger-
Herdalen

Folgefonna nasjonalparkstyre

Verneområdestyret for SetesdalVesthei,
Ryfylkeheiane og Frafjordheiane

Grøvelsjøennaturreservati Engerdalkommune

Fuggdalennaturreservat i Rendalenkommune
Steinfjellet naturreservati Rendalenkommune

Bjørndalen naturreservat i Folldal kommune
Stakkengfonna naturreservat i Nesset kommune
Jutneset naturreservat i Nesset kommune
Nordre Snøfjelltjørn naturreservat i Oppdal
kommune

Honnsrøvenaturreservat i Skjåkkommune

Muldalslia naturreservat i Norddal kommune
Slettsvaet naturreservat i Rauma kommune
Vermedalen naturreservat i Rauma kommune
Einstullie naturreservat i Skjåkkommune

Hovdsjømyrenenaturreservat i Stor-Elvdal
kommune

Gjørahaugennaturreservati Sunndalkommune

Hyskjet naturreservat i Stranda kommune

Langebuclalennaturreservat i Etne kommune

Lislevatn naturreservati Bykle kommune
Hovden landskapsvernområde i Bykle kommune
Vídmyr naturreservat i Byklekommune
Hisdalnaturreservat i Bykle kommune
Ørestø naturreservat i Gjesdal kommune
Migaren naturreservat i Gjesdal kommune
Øyastøl naturreservat i Hjelmeland kommune
Nordstølhei naturreservati Hjelmeland kommune
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Skjøringen naturreservat i Mandalkommune
Verneområdestyret for Slettingen naturreservat i Mandalkommune
Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord Store Vengelsholmen naturreservat i Mandal
landskapsvernomrâcler kommune

SøndreEggværnaturreservat i Mandalkommune
Kjeliingen naturreservat i Mandal kommune
Valløy naturreservat i Mandal kommune
Herøyanaturreservat i Søgnekommune
Songvaar, Hellersøya og Kubbøya naturreservat i
Søgne kommune
Store Lyngholmen naturreservati Søgne kommune
Oksø naturreservati Kristiansand kommune

Ytre Hvaler nasjonalparkstyre Hvaler prestegårdsskognaturreservat i Hvaler
kommune

   Mme-
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Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 

Formannskapet 

 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 15/337-5   Arkiv:   

 

Kistefos-museet - oppstart av planarbeid  

 

Forslag til vedtak: 
1. Kommunen anbefaler oppstart av 0605_406 detaljregulering for Kistefos-museet. 

2. Forslagsstiller kan selv varsle oppstart av planarbeidet, og vise til dette vedtaket.  

3. Det skal som en del av arbeidet med revisjon av kommuneplanens arealdel vurderes 

hvilket arealformål som er aktuelt for områdene i Ringerike kommune.  

 

Sammendrag 
Kistefos-Museet har behov for utvidelse av både infrastruktur og skulpturparkområder, og et 

ryddig og forutsigbart styringsverktøy for videreutvikling av Kistefos-området. 

Planavgrensningen berører arealer både i Jevnaker og Ringerike, og planarbeidet skjer 

derfor i samarbeid mellom kommunene. Forslagsstiller for planen er Kistefos Træsliberi AS 

og Kistefos-Museet. Planforslaget er ikke i tråd med gjeldende kommuneplan for Ringerike, 

og oppstartsaken legges derfor fram for hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning og 

formannskapet.  

 
Beskrivelse av saken 
 

Dagens situasjon 

Kistefos-Museet ligger ved Randselva, ca. 8 km oppstrøms fra koblingen mot Storelva ved 

fossen i Hønefoss sentrum. Området har adkomst fra E16 og Samsmoveien i nord, og fv. 

241 og Kistefossveien i sør. Kistefossveien er kommunal nesten ned til jernbanen.  

 

Arealene på Ringerikssida består i hovedsak av et beiteområde som også er registrert som et 

naturtypeområde. I tillegg er det registrert flere kulturminner i området. Her vil det fortsatt 

kunne gå beitedyr.  

 

Utviklingsbehov og mulige planformål 

Kistefos-museet har behov for en reguleringsplan som har formål og bestemmelser som gir 

en viss fleksibilitet når det gjelder etablering av installasjoner (skulpturer o.l.). Aktuelle 

arealformål må vurderes i planprosessen. Det er trolig aktuelt med kombinert formål, f.eks. 

annen privat tjenesteyting / fornøyelsespark. 



 

Forslagsstiller beskriver bakgrunnen for planarbeidet slik:  

Stiftelsen Kistefos-Museet har siden 1996 jobbet med å ivareta og videreutvikle de 

verneverdige industribygningene som står igjen etter A/S Kistefos Træsliberi ved 

Randselva. Gjennom årene har bygningsmassen blitt renovert, og huser nå en solid 

industrihistorisk samling, kunsthall for samtidskunst og nødvendige fasiliteter for 

galleri- og museumsdrift. I områdene rundt byggene har Skandinavias største 

skulpturpark for samtidskunst vokst frem, med nye avdukinger hvert år. Museet er i 

stadig vekst, og har behov for utvidelser av både infrastruktur, og skulpturparkområder.  

 

Eiendommene som er knyttet til Kistefos-museet ligger ved fylkesgrensa, delvis i 

Jevnaker kommune og delvis i Ringerike kommune. Dette medfører at en ofte må 

forholde seg til både to kommuner, og to fylkeskommuner med tilhørende offentlige 

instanser når det skal gjennomføres tiltak som krever tillatelse etter plan- og 

bygningsloven.  

 

Stiftelsen Kistefos-Museet og A/S Kistefos Træsliberi vil utarbeide en detaljplan som gir 

hjemmel for å videreutvikle museumsområdet innenfor egnede rammer. Arealene rundt 

de gamle industribyggene er i dag avsatt til erverv. En foreslår å regulere disse 

områdene til kombinert formål Fornøyelsespark/Privat tjenesteyting-Museum. Nylig 

ervervede arealer langs elva tas med i området med dette formålet. To av verkene i 

skulpturparken er plassert i Randselva, og det kan bli aktuelt med flere kunstverk i eller 

inntil elva. Derfor bør også elva gis et formål som gir rom for tiltak. Det foreslås å 

regulere arealet til kombinert formål Friluftsområde i vassdrag/ Fornøyelsespark/Privat 

tjenesteyting-Museum. En ønsker også å se på muligheten for å anlegge parkeringsplass 

og snuplass for buss øst for jernbanen, og har diskutert mulige løsninger med Statens 

vegvesen som jobber med reguleringsplan for ny E16. Foreslått planområde for 

detaljregulering av Kistefoss tar derfor med seg en del vegvesenets planområde, slik at 

en kan se nærmere på tilrettelegging for parkeringsplass inntil den planlagt omlagte 

Kistefossvegen. Aktuelle formål her vil være parkering og veg. På landbruksarealet 

mellom jernbanen og Randselva kan det bli aktuelt å plassere skulpturer og avstikkere 

fra tursti langs elva. Dette kan hjemles med reguleringsbestemmelser, og en foreslår å 

regulere jordet til landbruksformål.  

 

Oppstartsmøte 

Det ble avholdt et felles oppstartsmøte for planarbeidet 12.02.2015, hvor forslagsstiller med 

konsulent samt representanter for Jevnaker og Ringerike kommuner deltok. Det ble enighet 

om at det vil være hensiktsmessig med felles oppstartsvarsel til berørte parter og regionale 

myndigheter i begge kommuner/fylker, samt at COWI kan gjennomføre varslingen. Varsel 

om oppstart avventer politisk behandling i Ringerike kommune.  

 

Plantype og avgrensning  

Planen fremmes som en privat detaljregulering. Forslagsstiller for planen er Kistefos 

Træsliberi AS og Kistefos-Museet. Cowi AS bistår forslagsstiller i planarbeidet. 

Detaljeringsgrad av planen skal vurderes i det videre arbeidet.  

 

Planavgrensningen berører arealer både i Jevnaker og Ringerike, og planarbeidet skjer 

derfor i samarbeid mellom kommunene. Formelt behandler den enkelte kommune kun 

arealer innenfor egen kommune, men av planhensyn er det hensiktsmessig å se området som 



en helhet. Plankartet vil deles i to ut fra kommunegrensa, og det vil være et plannummer for 

hver del (nasjonal arealplan ID).  

 

Planavgrensninga kan bli innsnevra seinere i planprosessen, med bakgrunn i innspill som 

kommer. Foreslått avgrensning er bevisst romslig for å holde muligheter åpne, samt for å 

unngå å varsle ny oppstart av planarbeidet.   

 

Eiendomsforhold 

I Ringerike berører planavgrensningen følgende eiendommer: gnr/ bnr 120/1, 120/5, 120/7, 

120/13 og 4000/8.  

 

Grunneiere her er i hovedsak Karl Ivar Blyberg. Kistefos Træsliberi AS eier gnr/bnr 120/13 

som de kjøpte av Blyberg i 2014, se overskrifta "Tidligere behandlinger og vedtak" for mer 

informasjon. Viul Kraft AS er hjemmelshaver for Randselva. I tillegg ligger det en enebolig 

innenfor planavgrensningen.  

 

Konsekvensutredning 

Forskrift om konsekvensutredninger § 2 bokstav d, fastslår at reguleringsplaner på mer enn 

15 dekar som omfatter nye områder til utbyggingsformål, skal behandles etter forskriften.  

Planområdet er på mer enn 15 daa. Områdene som i dag er avsatt til LNF er imidlertid ikke 

planlagt regulert til utbyggingsformål i tradisjonell forstand. Hensikten er å tilrettelegge for 

utvidelse av skulpturpark. Forslagsstiller vurderer foreløpig at planen ikke faller inn under 

tiltak som må konsekvensutredes etter forskrift om konsekvensutredninger. Det er derfor 

ikke nødvendig å utarbeide planprogram.  

 

Planens virkninger skal likevel vurderes i planbeskrivelsen, og det skal utarbeides en ROS-

analyse. Aktuelle utredningstemaer:  

- Barn og unge 

- Bebyggelse; kvalitet på arkitektur og materialbruk.  

- Kulturminner 

- Landbruk 

- Landskapsvirkninger  

- Naturmangfold; herunder vurdere tiltaket etter naturmangfoldloven §§ 8-12.  

- Samferdselsanlegg: trafikk, adkomst, gang- og sykkelforbindelser, parkering og 

kollektivtilbud.  

- Teknisk infrastruktur; ledningsnett, vann- og avløp.  

- Universell utforming 

 

Planer under arbeid i området – E16 Eggemoen-Olum 

Statens vegvesen har i februar 2015 oversendt Detaljregulering for E16 Eggemoen-Olum til 

sluttbehandling i kommunene Jevnaker og Ringerike. Planen vil trolig sluttbehandla i 

kommunene i løpet av mars. Dette planarbeidet påvirker også planen for Kistefos-museet.  

 

Kistefossveien skal oppgraderes og delvis legges om i forbindelse med bygging av ny E16, 

da veien skal nyttes som anleggsvei. Ny E16 skal krysse Randselva og jernbanen i en bru 

som strekker seg fra Eggemoplatået til Aslaksrud (sørvest for Kistefos). Brua vil bli synlig 

fra deler av museumsområdet.  

 



I planavgrensninga for Kistefos-museet er det foreslått å ta med deler av arealet som inngår i 

E16-planen. Kistefos-museet ønsker å se på mulighetene for å etablere parkering og 

snuplass for buss i dette området, som ligger øst for jernbanen. Det har vært og vil være 

dialog med Statens vegvesen om dette.  

 

 

Forholdet til overordnede planer 
 

Gjeldende kommuneplan 

I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.07 er området avsatt til landbruks-, natur- og 

friluftsformål. I kommuneplanbestemmelsene § 5 er det byggeforbud i 100-metersbeltet 

langs vann og vassdrag, med mindre annet er bestemt i vedtatt reguleringsplan. Området er i 

dag uregulert.  

 

Revidering av kommuneplanens arealdel 

Dersom det vedtas å anbefale oppstart av planarbeidet vil det også betraktes som et innspill 

til kommuneplanens arealdel, som er under revisjon. Planarbeidet vil kunne gå parallelt med 

kommuneplanrevisjonen. Kommuneplanbestemmelser om byggeforbud langs vann og 

vassdrag må ses i sammenheng med planarbeidet for Kistefos-museet, hvor tiltak i og langs 

elv blir en sentral problemstilling.  

 

 

Juridiske forhold  
 

Oppstart av planarbeid 

Når et planarbeid starter opp skal berørte offentlige organer og andre interesserte varsles. 

Det er krav om oppstartsmøte med kommunen når forslagsstiller er en annen enn 

planmyndigheten selv. Kommunen kan gi råd om hvordan planen bør utarbeides, og kan 

bistå i planarbeidet. Dette iht. plan- og bygningsloven § 12-8.  

 

Ved en politisk behandling av oppstartsaken gir kommunen en anbefaling om å starte opp 

planarbeidet. Dette er ikke et enkeltvedtak, og kan ikke påklages. Forslagsstiller kan selv 

velge å varsle oppstart av et planarbeid, selv om kommunen ikke anbefaler dette. Ved 

politisk behandling av oppstartsaken er det kommunen som varsler oppstart.  

 

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. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 



30.01.2014 godkjente Ringerike kommune fradeling av om lag 5 daa fra gnr/bnr 120/1 for 

bygging av gangbro med tilhørende gangsti/kulturpark i museets nærområde. 

Bygningsmyndigheten vurderte dispensasjonen slik:  

Etter en helhetsvurdering finner bygningsmyndigheten å kunne gi dispensasjon da 

omsøkte fradeling ikke forventes å føre til drifts- eller miljømessige ulemper for 

landbruket i området. Vi kan heller ikke se at tiltaket er til vesentlig ulempe for 

landskap-, natur eller friluftsverdier i området, eller at tiltaket nevneverdig vil øke 

den samlede belastningen i området.  

 

Se vedlagt delegasjonssak. 

 

Økonomiske forhold 
Forslagstiller skal bekoste de aktuelle utredningene og undersøkelsene. Planen utløser trolig 

ingen økonomiske belastninger for Ringerike kommune. Planen fremmes som en privat 

detaljregulering. Dette innebærer at forslagsstiller blir fakturert for et saksbehandlingsgebyr. 

 

 

Rådmannens vurdering 
 

Planavgrensning 

Foreslått planavgrensning virker å være hensiktsmessig for å se helheten i området, samt 

holde mulighetene åpne videre i planarbeidet.  

 

Konsekvensutredning 

Rådmannen støtter forslagsstillers vurdering i at tiltaket ikke faller inn under tiltak som må 

konsekvensutredes etter forskriften. Den delen av planområdet som er i Ringerike kommune 

vil bli behandla som et innspill til kommuneplanen, parallelt med reguleringsplanarbeidet.  

 

Samla vurdering 

Næringsutvikling er et satsingsområde i kommunens planarbeid, og utvikling av 

besøksnæringer som Kistefos-museet bidrar til et godt omdømme for Ringeriksregionen. 

Med bakgrunn i dette ser rådmannen svært positivt på en videreutvikling av Kistefos-

museet.  

 

Vedlegg 
1. Oversiktskart som viser forslag til planavgrensning 

2. *Delegasjonssak nr. 32/14 – godkjenning av deling av eiendom gnr/bnr 120/1 

 
 

Vedlegg med stjerne er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De foreligger på 

Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for papirutskrift. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 17.02.2015 

 

 

 



 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Enhetsleder miljø- og arealforvaltning: Heidi Skagnæs  

Leder areal – og byplankontoret: Grethe Tollefsen 

Saksbehandler: Guro Skinnes 
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344 Områderegulering for Kilemoen sanduttak -  

1. gangsbehandling  

 

Forslag til vedtak: 
1. Forslag til områderegulering for Kilemoen sanduttak sendes på høring og legges ut til 

offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10. 

 

2. Rådmannen skal før 2. gangsbehandling kvalitetssikre planen når det gjelder innhold og 

framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 

 

3. Ved vedtak av områdereguleringen tas det sikte på å oppheve de deler av 

reguleringsplan nr. 171 Nedre Kilemoen vedtatt 29.08.2002, som overlappes av ny plan.   

 

Sammendrag 
Områderegulering for Kilemoen sanduttak legges nå fram for 1. gangsbehandling. 

Planforslaget består av plankart, bestemmelser og planbeskrivelse med 

konsekvensutredning. Planforslaget er i tråd med overordna planer. Planområdet er på 953 

daa og omfatter eksisterende virksomhet og framtidig uttaksområde. Levetiden for uttaket er 

anslått til 150 år. Virksomhetens art tilsier at det er svært viktig å ha et langsiktig perspektiv 

på uttaket. Planforslaget innebærer å ta ut den gjenværende delen av ressursen, men å la 

skråning mot øst forbli urørt. Dette vil skjerme for innsyn til bruddet fra øst, samt dempe 

miljøulemper som støvflukt og støy.  

 

Beskrivelse av saken 
Dagens situasjon 

Kilemoen ligger ca. 6 km nordøst for Hønefoss, på vestsiden av Begna. Store deler av 

planområdet består i dag av uttak og virksomheter tilknytta driften. Resten av området 

karakteriseres av en flat furumo. I vest avgrenses planområdet av fv. 172, i øst av skråning 

som skal forbli urørt, og i nord mot skogsområder. Områdene i sør og sørøst er prega av 

industri.  

 

Svelviksand AS har tatt ut sand på Kilemoen siden 1967, og det er i dag 13 ansatte tilknytta 

sandtaket på Kilemoen. Sand- og grusforekomsten har en god bergarts- og 

mineralsammensetning, og er spesielt godt egna til betongformål og som mørteltilslag. 

Kilemoen er en av Østlandets største sandforekomster, og er kategorisert som nasjonalt 

viktig i NGUs grus- og pukk database.  



 

Planforslaget 

Forslag til områderegulering for Kilemoen midtre er mottatt fra Asplan viak AS på vegne av 

Svelviksand. Planforslaget som foreligger til behandling består av  

- Plankart i målestokk 1:1000, merka "1. gangs behandling".  

- Forslag til reguleringsbestemmelser, merka "1. gangs behandling". 

- Planbeskrivelse med konsekvensutredning etter forskrift om konsekvensutredninger, 

datert 15.01.2015.  

 

Hensikten med planarbeidet er:  

1. Å sikre sand- og steinressurser samt gi rammer for drift av uttaket.  

2. Ivareta miljø- og samfunnsinteresser.  

3. Sikre gjennomføring av tiltak for å dempe konsekvenser av uttaket.  

 

Planområdet er 953 daa. Uttaksområdet tilsvarer et volum på ca. 28 mill. m
3
 (ca 50 mill 

tonn). Nedre uttaksnivå i reguleringsplanen er kote 145. Med et årlig uttak på 330 000 tonn 

gir dette en levetid på ca. 150 år. Levetiden er anslått ut fra et stipulert årlig uttak, og vil 

derfor være usikker. Svelviksand forventer ikke vesentlig økt uttakshastighet, og antyder 

knapt 10 % mer enn uttaket for 2012.  

 

Plantype, avgrensning og eiendomsforhold 

Planen fremmes som en områderegulering jf. plan- og bygningsloven § 12-2. Planen grenser 

mot flere gjeldende reguleringsplaner, samt en plan som er under utarbeidelse. Det skal være 

sømløse grenser mot disse. Grunneiere i planområdet er Stange Eiendom AS og Ole Erik 

Kihle.  

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Størsteparten av området er i dag uregulert. Områdereguleringa berører deler av gjeldende 

reguleringsplan nr. 171 "Nedre Kilemoen", vedtatt 29.11.1984 (vedlegg 6). Det aktuelle 

området er her regulert til industri og grusuttak. Den delen av reguleringsplan 171 som blir 

overlappa vil oppheves ved vedtak av områdereguleringa (jf. vedtak ved oppstart). I tillegg 

grenser planområdet til følgende reguleringsplaner:  

Plan nr og navn Vedtatt Reguleringsformål 

308 Vestsiden pukkverk 15.12.2005 Steinbrudd/masseuttak, parkbelte, 

sivilforsvarsanlegg, landbruk og 

trafikkområder. 

275 Nedre Kilemoen 3 29.08.2002 Industri/lager og trafikkområder.  

226 Nedre Kilemoen, nord 22.11.2004 Grustak, industri, trafikkområder og 

parkbelte.  

354 Ringerike vannverk Under utarbeidelse  

 

Ringerike vannverk 

Nord for planområdet ligger Ringerike vannverk, som er et kommunalt grunnvannsanlegg 

som forsyner ca. 25 000 personer i Hønefoss-området. Reguleringsplan for Ringerike 

vannverk er under utarbeidelse. Det har vært tett dialog med Teknisk forvaltning Utbygging 

i Ringerike kommune, som ansvarlig for Ringerike vannverk. Grunnvann er et eget tema i 

konsekvensutredningen.  

 

Gjennomføring og istandsetting 



Iht. planprogrammet skal ikke reguleringsplanen ta stilling til hva området skal brukes til 

etter at masseuttaket er avsluttet. Bakgrunnen for dette er den lange tidshorisonten (ca. 150 

år). Grunneier og tiltakshaver ønsker at etterbruken blir industriformål.  

 

Uttak vil gjennomføres ved at ressursen tas ut i to nivåer. Høyden på hvert nivå er 30 m. 

Laveste uttaksnivå er på kote 145. Deler av uttaksområdet kan settes i stand under 

driftsfasen. Det er forutsatt at området skal ryddes og at skråningene skal revegeteres med 

stedegen vegetasjon. 

 

Konsekvensutredning 

Tabellen nedenfor viser sentrale temaer i konsekvensutredningen.   

 

Tema Beskrivelse av verdi, omfang og konsekvens 

Landskaps-

bilde 

Samlet vurderes området å ha middels til liten landskapsverdi. Tiltaket 

berører deler av moreneryggen som et viktig landskapselement, men østre 

side av den karakteristiske moreneryggen i øst bevares. Denne ryggen er 

viktig å bevare for å etterlate spor av det kvartærgeologiske landskapet. 

Ryggen fungerer også som en visuell skjermingssone sett fra øst, slik at 

tiltaket ikke blir synlig sett fra bebyggelsen på Hen og Nedre Hen.  

Tiltakets eksponeringsgrad varierer avhengig av avstand og hvor man 

befinner seg i forhold til planområdet. Fra nord er uttaket mindre synlig 

enn fra sør/øst hvor terrenget er høyere.  Eksponeringen mot 

boligområdene i Åsbygda og Haugsbygd vil øke noe fordi de ligger høyere 

i terrenget. Uttaket vil ikke eksponere seg mot E16, fv. 172 eller 

boligområdene på Hen på grunn av skjermende vegetasjon og fordi 

områdene ligger på nivå med, eller lavere enn, selve uttaksområdet. 

Tiltaket vil innebære et ytterligere inngrep i Kilemoen med en senkning av 

terrenget. Etter avbøtende tiltak slik som naturlig revegetering av 

skråningene, vil uttaksområdet bli mindre eksponert mot omgivelsene og 

på sikt gli inn som en naturlig del av den skogkledde åssiden sett fra 

avstand. Oppsummert vil tiltaket få middels negativt omfang for 

landskapsbildet som gir middels til liten negativ konsekvens. 

Nærmiljø og 

friluftsliv 

Planområdet vurderes til å ha middels til stor verdi. Dette begrunnes med 

at deler av planområdet brukes svært ofte/av svært mange og at området er 

særlig godt egnet til friluftsliv, spesielt orienteringsidrett. En del av 

planområdet er imidlertid ikke egnet til friluftslivsaktiviteter (eksisterende 

masseuttak), og dette trekker verdien noe ned. Influensområdet brukes hele 

året til turgåing, trening, orientering, plukking av bær eller sopp og til 

skiturer. Influensområdet vurderes samlet til å ha middels til stor verdi. 

 

Støyberegninger viser at all bebyggelse og mesteparten av influensområdet 

blir liggende utenfor støysonene fra aktivitet tilknyttet sandtaket, og 

støybidraget vil ikke påvirke bruken av området i betydelig grad.  

 

Oppsummert vil tiltaket få stort negativt omfang for friluftsliv i selve 

planområdet da et viktig område for friluftsliv på sikt går tapt. I 

influensområdet vil tiltaket få middels til stort negativt omfang for 

friluftsliv fordi tilgjengelig areal for friluftsliv på Kilemoen gradvis 

reduseres i størrelse, og på sikt vil påvirke bruken av området. Kilemoen 



vil ikke lenger bli like attraktiv for orienteringsidretten. Det finnes arealer 

for friluftsliv i Oppenåsen/Heggen og Rognerud, men her er terrenget 

mindre lettgått og har lavere bruksfrekvens. Konsekvensgraden er vurdert 

som stor negativ i planområdet og middels til stor negativ i 

influensområdet. 

Naturmiljø Konsekvensgraden er vurdert som middels til stor negativ, da en stor andel 

av en C-lokalitet med verdifull sandfuruskog ødelegges av tiltaket. 

Kulturminner  Arkeologisk registrering iht. kulturminnelovens § 9 er gjennomført.  Det 

ble funnet tre automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet 

(kullgroper). Det vil bli søkt om frigivelse av disse.   

Forurensning 

(støy, støv) 

Det registreres generelt lav konsentrasjon av mineralsk støvnedfall ved 

begge målestasjonene for de måleperiodene som er gjennomført. Basert på 

de utførte støvmålingene forventes det at støvnedfallsproblematikken ikke 

blir betydelig forverret for fremtidig situasjon sammenlignet med dagens 

situasjon.  

 

Eksisterende støyømfintlig bebyggelse blir liggende utenfor de beregnede 

støysonene for LDEN fra Kilemoen sandtak med over 5 dB margin for 

situasjonene som er beregnet. Støysonenes utbredelse fra aktiviteten 

tilknyttet sandtaket er størst mot sør og sørøst der det er åpent og lite 

skjerming fra terreng. Bruddkanten bidrar effektivt til å begrense avgitt 

støy til omgivelsene. Forskjellen mellom dagens situasjon og fremtidig 

sitasjon blir hovedsakelig at de mobile støykildene driftes lenger inn i 

bruddet mot nord, nordvest og nordøst, samt får en lengre transportvei. 

Nærmeste nabo sør for produksjonsområdet vil ha en tilnærmet tilsvarende 

støybelastning for en fremtidig driftssituasjon som for dagens situasjon 

forutsatt at de dominerende stasjonære støykildenes plassering innenfor 

produksjonsområdet beholdes.  

Grunnvann Planlagt masseuttak innenfor planområdet kan gjennomføres uten å påvirke 

grunnvannsuttaket og den delen av grunnvannsmagasinet som per i dag 

forsyner Ringerike vannverk Kilemoen. Planlagt masseuttak vil ikke 

direkte påvirke grunnvannsmagasinet som ligger innenfor planområdet. 

Indirekte påvirkning omfatter redusert naturlig beskyttelse og noe større og 

raskere grunnvannsfluktuasjoner ved fjerning av det meste av umettet sone. 

Gjenværende beskyttelse er akseptabel og tiltaket bør kunne aksepteres. 

Også endringene i grunnvannsfluktuasjoner bør kunne aksepteres. Denne 

vurderingen er basert på at nedre del av umettet sone og øvre del av 

grunnvannsmagasinet består av sand/finsand med gode 

beskyttelsesegenskaper og begrenset mulighet for uttak av store mengder 

grunnvann. 

 

Planlagt masseuttak innenfor planområdet kan gjennomføres uten at 

muligheten framtidig uttak av grunnvann innenfor området begrenses 

forutsatt at grunnvannet gis tilstrekkelig beskyttelse i driftsfasen (må 

avklares i egen ROS-analyse).  

Transport og 

trafikk 

Krysset Fv.172-Follummoveien har i dag en biltrafikk på 960 biler ÅDT 

300 biler ÅDT, som gir lav belastning i dag.  Generell trafikkvekst på 28 % 

frem til 2033 gir en beregnet trafikk på 1.230 biler ÅDT og 380 biler ÅDT 

på de to vegene.  Trafikkavviklingen er fortsatt god, og krysset kan ta 



betydelig trafikkvekst. Krysset Rv172-E16 har i dag en biltrafikk på 8.900 

biler ÅDT og 370 biler ÅDT, som gir lav belastning i dag.  Generell 

trafikkvekst på 28 % frem til 2033 gir en beregnet trafikk på 11.400 biler 

ÅDT og 470 biler ÅDT på de to vegene.  Beregnet kapasitetsutnyttelse på 

tilfartene i krysset er fortsatt lav, men forsinkelsen for biler fra Fv.172 øker 

fra 24 sek pr bil til 44 sekunder pr bil.  Med redusert fartsgrense i 

kryssområdet fra dagens 80 km/t til 60 km/t kan forsinkelsen for trafikk fra 

Fv172 reduseres til ca 20 sekunder pr bil. 

Samfunns-

messige 

konsekvenser 

Det er 13 ansatte knyttet til sandtaket på Kilemoen. Selskapet forventer 

ikke vesentlig økt uttakshastighet fra det utvidede uttaksområdet, og antall 

sysselsatte vil neppe øke. Selskapet har en sunn økonomi med overskudd 

på driften og høy egenkapitalandel. Virksomheten gir ikke noe stort bidrag 

til sysselsettingen, men inngår i underskogen av små og mellomstore 

bedrifter som samlet sett gir et stort bidrag til verdiskapningen og 

skatteinntektene i regionen. Det er flere virksomheter i umiddelbar nærhet 

av sandtaket som er direkte avtakere av sandtakets produkter og som drar 

fordel av beliggenheten nær sandforekomsten. Uten fremtidig drift i 

sandtaket kan disse virksomhetene bli tvunget til å flytte til annen 

beliggenhet i nærheten av et annet sandtak.  

 

 

Forholdet til overordnede planer 
Planforslaget er i tråd med overordna planer. I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.07 er 

området hovedsakelig avsatt til masseuttak nåværende og masseuttak framtidig. En mindre 

del av planområdet er avsatt til industri, og det er her tørrmørtelfabrikken ligger. Se figur i 

konsekvensutredningen på side 19 (vedlegg 4).   

 

Juridiske forhold  
Mineralloven 

Mineralloven trådte i kraft 01.01.2010, og stiller krav om driftskonsesjon ved samla uttak på 

mer enn 10 000 m
3
 masse. Det har vært en overgangsordning for igangværende drift (pr. 

01.01.2010), hvor fristen for å søke om driftskonsesjon var 01.01.2015. Direktoratet for 

mineralforvaltning er konsesjonsmyndighet.  

 

Tiltakshaver har søkt om driftskonsesjon. Kommunen er uttalepart til konsesjonssøknaden, 

og vil uttale seg om forholdet til plan- og bygningsloven. Kilemoen sanduttak er avklart 

gjeldende kommuneplan, og reguleringsplan er under utarbeidelse. Med bakgrunn i dette 

anbefaler rådmannen at det gis en positiv uttalelse når det blir aktuelt.  

 

Naturmangfoldloven 

De miljørettslige prinsippene §§ 8 – 12 i naturmangfoldloven, av 19.06.09, skal legges til 

grunn ved alle enkeltvedtak, herunder vedtak av områdereguleringer. Det skal i saken 

fremgå hva slags kunnskap om naturmangfold beslutningen bunner i.  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 
Bygging av mørtelfabrikk:  



 26.03.2010 fikk Svelviksand rammetillatelse for bygging av mørtelfabrikk innenfor 

planområdet. Dette er en midlertidig dispensasjon som gjelder fram til 

områdereguleringen er vedtatt (delegasjonssak 114/10).  

 Nødvendige igangsettingstillatelser for mørtelfabrikken ble gitt i løpet av 2010 og 

2011. Fabrikken er oppført og har vært i drift fra månedsskiftet mars/april 2011.  

 

Reguleringsplan:  

 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning (HMA) vedtok 21.03.11 sak 44/11 

oppstart av planarbeidet, samt å legge forlag til planprogram ut til offentlig ettersyn.  

 Planprogrammet var på høring og offentlig ettersyn våren 2011. Det kom inn 

merknader fra 15 ulike parter. Hovedtrekkene i uttalelsene er referert og kommentert 

i konsekvensutredningens kapittel 5.1 (vedlegg 4).  

 Planprogrammet ble fastsatt av hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning i møte 

31.10.11, sak 114/11 (vedlegg 5).  

 

Framdriften i planarbeidet er forsinka i forhold til framdriftsplanen som er vist i 

planprogrammet kapittel 7.11. Her er det anslått sluttbehandling av planen i 1. kvartal 2013. 

Det er ikke uvanlig at planprosesser tar lenger tid enn det som var antyda ved oppstart av 

planarbeidet.  

 

Politisk 1. gangsbehandling 

Da planforslaget er i tråd med overordna plan og planprogrammet ble fastsatt av 

hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning (HMA) legges saken fram for 1. 

gangsbehandling i HMA.  

 

Økonomiske forhold 
Planen fremmes som en områderegulering, som er en kommunal plantype. Det vil si at 

kommunen ikke kan ta saksbehandlingsgebyr for planen. Planen utløser trolig ingen 

økonomiske belastninger for Ringerike kommune. 

 

Behov for informasjon og høringer 
Kapittel 7.12 i planprogrammet beskriver planer for informasjon og medvirkning i 

planprosessen. Det er avholdt et arbeidsmøte med grunneiere, naboer og representanter for 

idrett og friluftsliv i forbindelse med utarbeidelse av planprogram.  

 

Iht. planprogrammet skal det være en god dialog med vannverket når det gjelder 

planavgrensning mot nord, slik at nordlig uttaksgrense blir sammenfallende med 

områdereguleringa for vannverket. Dette er ivaretatt i planforslaget.  

 

Rådmannens vurdering 
Idrett og friluftsliv 

Hovedutfordringene i saken er forholdet til friluftsliv og idrett. Ved oppstart av planarbeidet 

kom det mange innspill som dreide seg om idrett og friluftsliv. Som en følge av dette ble det 

i planprogrammet lagt stor vekt på at forholdet til idrett og friluftsliv skal utredes. 

Medvirkning fra idrett og friluftsliv er spesielt viktig i denne planprosessen. Det er satt krav 

til at representanter fra idrett og friluftsliv skal inkluderes spesielt i prosessen med å komme 

fram til hvilke formål områdene i ettertid skal istandsettes til.  

 



Iht. planprogrammet vil ikke reguleringsplanen ta stilling til hva området skal brukes til etter 

at masseuttaket er avsluttet. Bakgrunnen for dette er den lange tidshorisonten (ca. 150 år). 

Etterbruk må avklares i senere planprosesser.  

 

Konsekvensutredning og ROS-analyse 

Rådmannen anser at utredningsplikten er oppfylt, herunder at samtlige utredninger og 

vurderinger beskrevet i planprogrammet er tilfredsstillende gjennomført iht. fastsatt 

planprogram. I konsekvensutredningen er naturmiljø et eget utredningstema, og de 

miljørettslige prinsippene §§ 8-12 i naturmangfold loven anses som oppfylt.  

 

Samla vurdering 

Rådmannen er positiv til regulering av uttaksområdet i tråd med kommuneplanens arealdel. 

Områdereguleringen gir et bedre grunnlag for videre drift og senere istandsetting, samt 

konsesjonssøknad etter mineralloven. Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler 

rådmannen at planforslaget sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. 

 

Vedlegg 
1.  Oversiktskart med planavgrensning. 

2.  Forslag til plankart, merka "1. gangs behandling".   

3.  Forslag til reguleringsbestemmelser, merka "1. gangs behandling".   

4.  Planbeskrivelse med konsekvensutredning, datert 15.01.2015.  

5.  *Planprogrammet, fastsatt 31.10.2011 

 
Vedlegg med stjerne er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De foreligger på 

Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for papirutskrift. 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 06.02.2015 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

Enhetsleder miljø- og arealforvaltning: Heidi Skagnæs  

Leder areal – og byplankontoret: Grethe Tollefsen 

Saksbehandler: Guro Skinnes 
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RINGERIKE KOMMUNE 

Miljø- og arealforvaltning, Areal- og byplankontoret 

 

REGULERINGSBESTEMMELSER  
0605_344 områderegulering for  

Sanduttak på Kilemoen 
 

Utarbeidet av Asplan viak AS  

Sist revidert av Ringerike kommune 18.02.2015.      

1. gangsbehandling 

 

1.gangs behandling i hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning DATO, sak SAKNR og 

Formannskapet DATO, sak SAKNR.  

Høring og offentlig ettersyn DATO - DATO. 

2.gangs behandling i hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning DATO, sak SAKNR 

Formannskapet  DATO, sak SAKNR 

Vedtatt av kommunestyret DATO, sak SAKNR 

 

 

Endringsliste: 

Nr  endring  dato  sign 

01    

    

Reguleringsformål 
Formålet med reguleringsplanen er:  

• Sikre grusressursen og gi rammer for drift av masseuttaket.  

• Sikre at det gjennomføres tiltak for å dempe de landskapsmessige konskvensene av 

tiltaket.  

 

Området som er regulert er innenfor den reguleringsgrense som er vist på plankartet. 

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

• Bebyggelse og anlegg 

Råstoffutvinning (BSM 1 og BSM2)     

• Grønnstruktur   

Vegetasjonsskjerm (GV) 

• Hensynssoner, faresone høyspenningsanlegg (H_370) 

 

 

§ 0. Fellesbestemmelser 

§ 0.1 Kulturminner 
Dersom det under anleggsarbeider treffes på automatisk fredete kulturminner, eksempelvis i 

form av brent leire, keramikk, flint, groper med trekull og/eller brent stein etc., skal arbeidet 

øyeblikkelig stanses og kulturminnemyndigheten varsles, jf. kulturminneloven § 8.  
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§ 1. Bebyggelse og anlegg  
 
§ 1.1 Bebyggelse og anlegg – råstoffutvinning (BSM 1 og 2)  

1. Formål 

Innenfor områdene BSM 1 og 2 kan det foretas uttak og lagring av grus og sand.  

2. Uttaksdybder 

I område BSM1 skal massene ikke tas ut under kote 145.  

I område BSM2 skal massene ikke tas ut under kote 160. 

Bebyggelse 

I område BSM1 kan det oppføres midlertidige bygninger og anlegg for industriell 

virksomhet tilknyttet masseuttaket. Bygninger og anlegg skal fjernes når masseuttaket 

avsluttes. 

I område BSM2 kan det oppføres bygninger og anlegg for behandling av grus og sand 

og for knusing av stein. Det kan også oppføres bygninger for service, lager, garasjer, 

kontorer og sosiale rom tilknyttet driften av anlegget.  

3. Byggehøyde 

Maksimal mønehøyde i område BSM1 er 15,0 m.  

Maksimal mønehøyde i område BSM2 er 40,0 m.  

4. Skråning 

Endelig skråning mot omkringliggende terreng skal ikke være brattere enn 30 grader 

(1:1,73). Skråningene skal revegeteres med stedegen vegetasjon. 

5. Støy 

Støy fra virksomheten skal ligge innenfor rammer beskrevet i kapittel 30 i 

forurensingsforskriften.  

6. Vanningsanlegg 

Grus- og sandtaket skal ha installert vanningsanlegg for å dempe støv.  

 

§ 2. Grønnstruktur 
 
§ 2.1 Vegetasjonsskjerm 

1. Formål 

Området skal fremstå som uberørt natur.  

Eventuelle rester etter masseuttak skal revegeteres med stedegen vegetasjon.  

2. Bebyggelse 

Det tillates ikke oppført bygninger i området.  

 
§ 3. Hensynssoner 
 

§ 4.1 Faresone høyspenningsanlegg (H_370) 
Innenfor hensynsonen tillates ikke oppført nye bygninger og anlegg, eller legges virksomheter 

som er i strid med Forskrift for elektriske forsyningsanlegg. For eventuelle andre 

konstruksjoner eller virksomheter skal det søkes om tillatelse etter plan- og bygningsloven, og 

søknaden skal forelegges kraftlinjens eier før godkjenning av tiltaket.   
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FORORD 

Svelviksand AS, et datterselskap av Stange Gruppen AS, ønsker å sikre areal for fremtidige 
sand- og steinressurser som i kommuneplanen er satt av til nåværende og fremtidig 
masseuttak.   Arealet sikres ved at det fremmes reguleringsplan for eksisterende virksomhet 
og fremtidig uttaksområde.  Planen fremmes som områderegulering. 

Det ble i 2011 utarbeidet forslag til planprogram som beskriver rammer for 
reguleringsarbeidet og avklarer hvilke konsekvenser for miljø og samfunn som må utredes. 
Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid ble kunngjort 28. mars 2011, samtidig som 
planprogrammet ble lagt ut til offentlig ettersyn. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 
fastsatte planprogrammet 31. oktober 2011. 

Forslaget til planprogram ble utarbeidet av Asplan Viak AS i samarbeid med Svelviksand AS 
og Ringerike kommune. Grunneier har også vært involvert i arbeidet. 

Asplan Viak AS har vært engasjert av Svelviksand AS for å bistå i arbeidet med 
planprogram, reguleringsplan og konsekvensutredning for Kilemoen. Fra Asplan Viak har 
følgende medarbeidere deltatt i plan- og utredningsarbeidet: Hjalmar Tenold 
(naturressurser), Tiffany Nygård (friluftsliv og landskap), Jan Martin Ståvi (risiko og 
sårbarhet), Lars Erik Furu (samfunnsmessige konsekvenser), Sturle Stenerud (støv og støy), 
Per Kraft (grunnvann), Hans Ola Fritzen (trafikk), Kent André Ringstad (3D-modeller) og Rolf 
Rømsvik (kartproduksjon). Kartlegging av automatisk fredede kulturminner er gjennomført av 
Buskerud fylkeskommune. 

Hjalmar Tenold har vært oppdragsleder og fagansvarlig for reguleringsarbeidet. 

 

Sandvika, 27. november 2014 

 

 

Asplan Viak AS     Svelviksand AS  

 

Hjalmar Tenold     Cecilie Hagby 
Oppdragsansvarlig     Daglig leder 
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SAMMENDRAG 

Svelviksand AS tatt ut sand på Kilemoen siden 1967. Sand- og grusforekomsten på 
Kilemoen har en god bergarts- og mineralsammensetning. Sand og grus fra forekomsten er 
spesielt godt egnet til betongformål og som mørteltilslag.    

Forekomsten på Kilemoen rangeres som nasjonalt viktig i NGUs pukk- og grus database.  

Hensikten med reguleringsplanen er: 

• Sikre sand- og grusressurser for Kilemoen grusuttak samt gi rammer for drift av 
masseuttaket 

• Ivareta miljø- og samfunnsinteresser 

• Sikre gjennomføring av tiltak for å dempe konsekvenser av uttaket 

Uttaksområdet i planforslaget tilsvarer et volum på ca. 28 mill. m3 (ca. 50 mill. tonn). 
Planforslaget har et nedre uttaksnivå begrenset til kote 145. Med et årlig uttak på 330 000 
tonn gir dette en levetid på ca. 150 år. Levetiden er et anslag ut fra stipulert årlig uttak og vil 
derfor være usikker. 

Området er avsatt til nåværende og fremtidig grustak i kommuneplanens arealdel. 
Planområdet er i hovedsak uregulert, men deler av arealet er regulert til grustak og industri.   

Planforslaget omfatter: 
• Område for råstoffutvinning/masseuttak    801 daa 

• Grønnstruktur - vegetasjonsskjerm   152 daa 
Totalt areal        953 daa 

Konsekvenser av planen 

Landskapsbilde  
Samlet vurderes området å ha middels til liten landskapsverdi. 
 
For områdene som blir direkte berørt, vil tiltakets dimensjon være dårlig tilpasset 
omgivelsene og i liten grad være tilpasset linjene i landskapet ved at de i større grad deler 
opp en enhetlig terrengform (furumoen på Kilemoen).  
Tiltaket berører deler av moreneryggen som et viktig landskapselement, men østre side av 
den karakteristiske moreneryggen i øst bevares. Denne ryggen er viktig å bevare for å 
etterlate spor av det kvartærgeologiske landskapet. Ryggen fungerer også som en visuell 
skjermingssone sett fra øst, slik at tiltaket ikke blir synlig sett fra bebyggelsen på Hen og 
Nedre Hen.  
Tiltakets eksponeringsgrad varierer avhengig av avstand og hvor man befinner seg i forhold 
til planområdet. Fra nord er uttaket mindre synlig enn fra sør/øst hvor terrenget er høyere.  
Eksponeringen mot boligområdene i Åsbygda og Haugsbygd vil øke noe fordi de ligger 
høyere i terrenget. Uttaket vil ikke eksponere seg mot E16, fv. 172 eller boligområdene på 
Hen på grunn av skjermende vegetasjon og fordi områdene ligger på nivå med, eller lavere 
enn, selve uttaksområdet. 
 
Tiltaket vil innebære et ytterligere inngrep i Kilemoen med en senkning av terrenget. Etter 
avbøtende tiltak slik som naturlig revegetering av skråningene, vil uttaksområdet bli mindre 
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eksponert mot omgivelsene og på sikt gli inn som en naturlig del av den skogkledde åssiden 
sett fra avstand. Oppsummert vil tiltaket få middels negativt omfang for landskapsbildet som 
gir middels til liten negativ konsekvens (--/-). 
 
Nærmiljø og friluftsliv 
Planområdet vurderes til å ha middels til stor verdi. Dette begrunnes med at deler av 
planområdet brukes ofte/av mange og at området er særlig godt egnet til friluftsliv, spesielt 
orienteringsidrett. En del av planområdet er imidlertid ikke egnet til friluftslivsaktiviteter 
(eksisterende masseuttak), og dette trekker verdien noe ned. 
 
Influensområdet brukes hele året til turgåing, trening, orientering, plukking av bær eller sopp 
og til skiturer. Influensområdet vurderes samlet til å ha middels til stor verdi. 
Det registreres generelt lav konsentrasjon av mineralsk støvnedfall ved målestasjonene.  

Oppsummert vil tiltaket få stort negativt omfang for friluftsliv i selve planområdet da et viktig 
område for friluftsliv på sikt går tapt. I influensområdet vil tiltaket få middels til stort negativt 
omfang for friluftsliv fordi tilgjengelig areal for friluftsliv på Kilemoen gradvis reduseres i 
størrelse, og på sikt vil påvirke bruken av området. Kilemoen vil ikke lenger bli like attraktiv 
for orienteringsidretten. Det finnes arealer for friluftsliv i Oppenåsen/Heggen og Rognerud, 
men her er terrenget mindre lettgått og har lavere bruksfrekvens. Eggemoen og Hensmoen 
er store områder som benyttes til friluftsliv.   

Konsekvensgraden er vurdert som stor negativ i planområdet og middels til stor negativ i 
influensområdet. 

Naturmiljø 
Den ubebygde delen av planområdet består hovedsakelig av tørr furuskog. Løsmassene i 
planområdet er dominert av et tykt lag med sand og grus som ble avsatt av en breelv under 
siste istid. Området er veldrenert og tørt da løs-massene har en høy porøsitet. Derfor finnes 
bare tørketålende vegetasjonstyper i planområdet. Tresjiktet domineres av furu men det er 
også innslag av gran og bjørk. Karplantefloraen i planområdet består av arter som er 
tilpasset næringsfattige og veldrenerte og tørre voksesteder. Blant de vanligste artene er 
blåbær, tyttebær, røsslyng, blokkebær, hårfrytle og krekling. Området har et potensiale, 
muligens stort, for til dels sjeldne og truede sopparter. Under befaringen den 5.10.2011 ble 
det registrert 29 forskjellige arter- noen truede. Området er et kjent beiteområde for elg. 
Fuglelivet i området antas å være typisk for skogsmiljøet i Buskeruds furuskoger med 
forekomster av hovedsakelig trivielle arter. Det er ikke kjent hekkeforekomster av truede arter 
i dette området. 
 
Det er registrert én naturtypelokalitet; Kalkskog (verdi A). Sandfuruskog med rik soppflora. 
Skogen har trolig et potensiale for flere artsfunn av sopp utover de to rødlisteartene som ble 
påvist i forbindelse med konsekvensutredningen (blåfot storpigg, VU og furufåresopp, NT). 
Middels verdi. 

Tiltakets konsekvens er vurdert som stor negativ, da en stor andel av en A-lokalitet med 
verdifull sandfuruskog ødelegges av tiltaket slik det er planlagt per i dag. Forekomsten av 
blåfot storpigg (VU) kommer til å utgå. Mye av arealene på Kilemoen ligger utenfor 
planforslaget og vil bestå slik de er i dag. 
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Naturressurser  

 

Kulturmiljø og kulturminner 
Buskerud fylkeskommune utførte i september/oktober 2010 arkeologisk registrering i henhold 
til kulturminneloven § 9.  Det ble funnet tre automatisk fredete kulturminner innenfor det 
foreslåtte planområdet i planprogrammet.  Alle tre funn er kullgroper. Det forutsettes at 
kulturminnene vil bli frigitt. Buskerud fylkeskommune vil sende søknad om frigivelse til 
Riksantikvaren. 
 
Forurensning (støy, støv) 

Støv 

Det er registrert generelt lav konsentrasjon av mineralsk støvnedfall ved begge 
målestasjonene for de måleperiodene som er gjennomført. Med unntak av en liten 
overskridelse ved målestasjon 1 i mars 2013 er alle målte verdier lavere enn grenseverdien i 
forurensningsforskriften, dvs. < 5 g/m2/30d. Boligen Follummoveien 8 er relativt nær 
Follummoveien og følgelig utsatt for oppvirvlet støv fra vegen.  Enkle tiltak for å begrense 
støvnedfall ved boligen kan vurderes innført. 

 
Basert på de utførte støvmålingene forventes det at støvnedfallsproblematikken ikke blir 
betydelig forverret for fremtidig situasjon sammenlignet med dagens situasjon. Med 
utgangspunkt i den foreslåtte reguleringsplanens avgrensning og uttaksplanen fremgår det at 
avstanden mellom nabo og uttaksområdet øker etter hvert som en graver ut masser lenger 
inn i området, mot nord, for fremtidig situasjon. Avstand mellom nærmeste bolig og 
produksjonsområdet forventes å være nokså lik for dagens situasjon og fremtidig 
uttakssituasjon. Måling av støvnedfall kan utføres for å avdekke de faktiske forhold etter 
hvert som dette evt. skulle være nødvendig/aktuelt. 
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Støy 

Beregningsresultatene viser at eksisterende støyømfintlig bebyggelse blir liggende utenfor 
de beregnede støysonene for LDEN fra Kilemoen sandtak med over 5 dB margin for 
situasjonene som er beregnet. Ved svært ugunstige forhold støymessig og utvidet drift inn i 
kveldsperioden vil marginen bli mindre, men beregningsresultatene viser at det ikke er fare 
for overskridelse basert på produksjon og aktivitet med dagens maskinpark og driftsrutiner.   

 
Støysonenes utbredelse fra aktiviteten tilknyttet sandtaket er størst mot sør og sørøst der det 
er åpent og lite skjerming fra terreng. Bruddkanten bidrar effektivt til å begrense avgitt støy til 
omgivelsene. 

 
Forskjellen mellom dagens situasjon og fremtidig sitasjon blir hovedsakelig at de mobile 
støykildene driftes lenger inn i bruddet mot nord, nordvest og nordøst, samt får en lengre 
transportvei.  

 
Nærmeste nabo sør for produksjonsområdet vil ha en tilnærmet tilsvarende støybelastning 
for en fremtidig driftssituasjon som for dagens situasjon forutsatt at de dominerende 
stasjonære støykildenes plassering innenfor produksjonsområdet beholdes. Reduksjon i 
støynivå som følge av at de mobile støykildene driftes lenger inn i bruddområdet blir liten. 
Grunnen til dette er at bidrag fra kilder med lavere avgitt støynivå (mobile kilder) enn de 
dominerende støykildene blir lite relativt til det totale støybidraget fra produksjonsområdet. 
Logaritmisk summering av to støykilder med eksempelvis 8 dB forskjell i avgitt støynivå gir et 
bidrag på 0,6 dB relativt til om kilden som avgir lavest støynivå ikke var i drift. 
 

Grunnvann 
Planlagt masseuttak innenfor planområdet kan gjennomføres uten å påvirke 
grunnvannsuttaket og den delen av grunnvannsmagasinet som per i dag forsyner Ringerike 
vannverk Kilemoen.  
 
Planlagt masseuttak vil ikke direkte påvirke grunnvannsmagasinet som ligger innenfor 
planområdet. Indirekte påvirkning omfatter redusert naturlig beskyttelse og noe større og 
raskere grunnvannsfluktuasjoner (variasjoner på grunnvannsnivået) ved fjerning av det 
meste av umettet sone.  Gjenværende beskyttelse er akseptabel og tiltaket bør kunne 
aksepteres. Også endringene i grunnvannsfluktuasjoner bør kunne aksepteres. Denne 
vurderingen er basert på at nedre del av umettet sone og øvre del av grunnvannsmagasinet 
består av sand/finsand med gode beskyttelsesegenskaper og begrenset mulighet for uttak av 
store mengder grunnvann. 

Planlagt masseuttak innenfor planområdet kan gjennomføres uten at muligheten framtidig 
uttak av grunnvann innenfor området begrenses forutsatt at grunnvannet gis tilstrekkelig 
beskyttelse i driftsfasen. Risiko for forurensing av grunnvannet i driftsperioden må avklares i 
egen ROS-analyse.  

Det er stor usikkerhet til verdien av grunnvannsforekomsten innenfor planområdet med 
hensyn på mulighet for uttak av større mengder grunnvann på en effektiv måte. Det 
avgjørende vil være forekomsten av godt sorterte grove masser og muligheten for etablering 
av produksjonsbrønner (filterbrønner). 
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Transport og trafikk 
Krysset Fv.172-Follummoveien har i dag en biltrafikk på 960 biler ÅDT 300 biler ÅDT, som 
gir lav belastning i dag.  Generell trafikkvekst på 28 % frem til 2033 gir en beregnet trafikk på 
1.230 biler ÅDT og 380 biler ÅDT på de to vegene.  Trafikkavviklingen er fortsatt god, og 
krysset kan ta betydelig trafikkvekst. 
 
Krysset Fv.172-E16 har i dag en biltrafikk på 8.900 biler ÅDT og 370 biler ÅDT, som gir lav 
belastning i dag.  Generell trafikkvekst på 28 % frem til 2033 gir en beregnet trafikk på 
11.400 biler ÅDT og 470 biler ÅDT på de to vegene.  Beregnet kapasitetsutnyttelse på 
tilfartene i krysset er fortsatt lav, men forsinkelsen for biler fra Fv.172 øker fra 24 sek pr bil til 
44 sekunder pr bil.  Med redusert fartsgrense i kryssområdet fra dagens 80 km/t til 60 km/t 
kan forsinkelsen for trafikk fra Fv172 reduseres til ca 20 sekunder pr bil. 

Samfunnsmessige konsekvenser – sysselsetting 
Det er 13 ansatte knyttet til sandtaket på Kilemoen. I tillegg er 5 knyttet til drift av 
tørrmørtelfabrikken på selskapets eiendom. Selskapet forventer ikke vesentlig økt 
uttakshastighet fra det utvidede uttaksområdet. Det antydes ca. 350 000 tonn per år, knapt 
10 prosent mer enn dagens uttak (2012). Dette vil øke antall sysselsatte med 1 årsverk. 

Selskapet har en sunn økonomi med overskudd på driften og høy egenkapitalandel. 
Selskapet betalte foretaksskatt til staten med 2,3 mill.kr. i 2011 Samlet lønnskostnad var 
samme år 14,3 mill.kr. Med fradrag av arbeidsgiveravgift til staten og pensjonskostnader er 
de lokale lønnsutbetalinger fra bedriften ca. 12,1 mill.kr. Av dette må ca. 50 % - 6,1 mill.kr. 
antas å gjelde virksomheten på Kilemoen, hvor de fleste ansatte trolig skatter til Ringerike 
kommune (og noen til omegnskommunene innenfor pendlingsomlandet). Regional 
kommune- og fylkesskatteinntekt kan på det grunnlag beregnes til 1,6 mill.kr. i 2012. 

Ca. 20 prosent av de som har ansettelse på Ringerike, pendler fra omkringliggende 
kommuner. Når vi også trekker fra fylkeskommunens andel, blir antatt skatteinntekt til 
Ringerike kommune ca. 1 mill.kr.  Et eventuelt økt uttak med 10 prosent kan gi Ringerike 
kommunes skatteinntekter et lite løft på kanskje ca. 0,5 mill.kr. 

I 2011 var det iht. SSB sysselsatt 14 042 personer i Ringerike kommune. Virksomheten gir 
således ikke noe stort og betydelig bidrag til sysselsettingen (ca. 0,1 prosent), men inngår i 
underskogen av små og mellomstore bedrifter som samlet sett gir et stort bidrag til 
verdiskapningen og skatteinntektene i regionen.  

Det er flere virksomheter i umiddelbar nærhet av sandtaket som er direkte avtakere av 
sandtakets produkter og som drar fordel av beliggenheten nær sandforekomsten. Uten 
fremtidig drift i sandtaket kan disse virksomhetene bli tvunget til å flytte til annen beliggenhet 
i nærheten av et annet sandtak. Vi har ikke kunne tallfeste en slik eventuell tilleggseffekt. 

Gjennomføring og istandsetting 
Uttaksområdet gjennomføres ved at ressursen tas ut i to nivåer.  Høyden på hvert nivå er 30 
meter.  Laveste uttaksnivå er på kote 145.  Deler av uttaksområdet kan settes i stand under 
driftsfasen.  Det skal søkes om driftskonsesjon til Direktoratet for mineralforvaltning.  Samme 
myndighet skal føre tilsyn med driften i henhold til utarbeidet driftsplan.  Avslutningsplanen, 
som er en del av driftskonsesjonen, skal utarbeides i henhold til krav gitt i reguleringsplanen. 
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1 BAKGRUNN FOR TILTAKET 

1.1 Bakgrunn  

Bakgrunn for planarbeidet er behovet for å sikre fremtidige ressurser for drift av sanduttaket 
og sikre råstoff til mørtelfabrikken. Sand og grus brukes i all bygge- og anleggsvirksomhet, 
samt som tilslag til mørtel og betongproduksjon. Det er av stor betydning for de ulike 
aktørene i det lokale og regionale markedet å ha lett tilgang på sand og grus. 

Virksomhetens art tilsier at det er svært viktig å ha et langsiktig perspektiv på ressursuttaket.  

 

Figur 1: Oversiktskart som viser planområdets beliggenhet 
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1.2 Geologisk ressurs - kvalitet 

Et mål i forvaltningen av grus- og pukkforekomstene er å sikre tilgangen til ressursene i 
framtida og hindre at viktige forekomster båndlegges av arealbruk som utelukker framtidig 
utnyttelse. For å skille mellom forekomstene, og gi et faglig grunnlag for kommunens 
behandling av grus og pukk i arealplanarbeidet, har NGU vurdert forekomstene og foretatt en 
klassifisering etter hvor viktige de er i forsyningen av byggeråstoff. Forekomstene er 
klassifisert som meget viktige, viktige, lite viktige og ikke vurdert. 

Forekomsten har en god bergarts- og mineralsammensetning. Sand og grus fra forekomsten 
er spesielt godt egnet til betongformål og som mørteltilslag. Forekomsten på Kilemoen 
rangeres som nasjonalt viktig av NGU. 

 

Figur 2: Fra NGU’s grus- og pukkdatabase. Forekomsten på Kilemoen vurderes som nasjonalt viktig. 
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2 BESKRIVELSE AV EKSISTERENDE VIRKSOMHET 

2.1 Svelviksand og Kilemoen grusuttak 

Svelviksand AS ble etablert i 1915, og er en betydelig leverandør av sand til bygge-industrien 
i Østlandsområdet. Avdelingen på Hønefoss ligger på Kilemoen og er en av Østlandets 
største sandforekomster. Sanden er definert som ikke reaktiv og er således svært velegnet til 
bruk i betong.   

Kilemoen er landets største leverandør av tørket sand til mørtelindustrien. Andre 
anvendelsesområder for sandproduktene (råsand – ikke tørket sand) er til puss- og 
murarbeider, oppbygging av golf- og fotballbaner samt støtsand og sandkassesand til 
barnehager.  I 2009 leverte Svelviksand AS 170.000m3. I 2013 leverte Svelviksand 278.000 
tonn. 

I prosessen med sikting av sanden sorteres det ut singel (stein mindre enn 16 mm).  Et 
mindre volum stein, større enn 16 mm, knuses også ned til singel.  I 2010 utgjorde salget av 
utsortert singel og knust stein 28000 tonn. I 2013 leverte utsortert singel og knust stein 
50.000 tonn. 

Rullestein/elvestein blir sortert ut i ulike fraksjoner og solgt i løs vekt eller i sekker.  For 2010 
var tonnasjen på om lag 2300 tonn og i 2013 var leveransen 3000 tonn.  Denne delen av 
produksjonen er et voksende marked. 

Antall årsverk knyttet til virksomheten på Kilemoen grustak, mørtelproduksjonen, er 13 
årsverk og 5 i mørtelfabrikken.  I tillegg til dette er det mange årsverk (ikke tallfestet, -anslag 
5 til10) knyttet til transport av varer inn og ut av området.  Grustaket generer dessuten 
leveranser til annen industri. Området er i hovedsak uregulert.  
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Figur 3: Oversikt over dagens uttaksområde og tilhørende produksjonsenheter og naboer

2.2 Grus - og sandprodukter som byggeråstoffer

Stein har vært, er, og vil være et av de viktigste materialene ved etablering og vedlikehold av
våre samfunnsstrukturer. Byggeråstoffer av sand, grus og pukk fordeles anslagsvis med ca.
40 % til samferdselsformål, ca. 30 % til betongproduksjon mens den resterende del går til
andre formål (anleggsområder, fundamentering, grøfter, tildekking av rørledninger osv.). De
siste år har det gjennomsnittlige forbruket av byggeråstoffer pr. innbygger ligget på mellom
10 og 12 tonn. Knapphet på sand- og grusforekomster fører til at en stadig større andel knust
fjell (pukk) må erstatte disse fraksjonene.
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3 BESKRIVELSE AV PLAN-/ OG INFLUENSOMRÅDE 

 

Figur 4: Oversiktskart over planområdet som er omtrentlig angitt med sort stiplet strek. Den fysiske avgrensningen 
for influensområdet vil variere for de ulike utredningstemaene i konsekvensutredningen. 

Planområdet ligger sør i Ringerike kommune, ca. 6 km nordøst for Hønefoss på vestsiden av 
elva Begna.  

Store deler av planområdet består i dag av grusuttak og virksomheter tilknyttet driften. 
Gjenværende deler av planområdet som ikke er berørt av uttaket karakteriseres av en flat 
furumo.  

I vest avgrenses planområdet av fv. 172, i øst avgrenses planområdet av skråningen ned 
mot Begnamoen og i nord avgrenses området av skogsområder. Områdene sør-sørøst for 
planområdet er preget av industri.  Bedrifter som Asak, Unicon (foreløpig ikke utnyttet) og 
Kolo Veidekke er nærmeste naboer. 

Influensområdet er områder som vil bli berørt av det planlagte tiltaket, og den fysiske 
avgrensningen vil variere for de ulike temautredningene i konsekvensutredningen.  
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Figur 5: Flyfoto som viser planens avgrensning
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Figur 6: Planområdet grenser til eksisterende industriområde i sørøst. Skissen viser eiendomsforhold og bruk av
sentrale omkringliggende områder
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4 FØRINGER FOR PLANARBEIDET 

4.1 Overordnede lover, forskrifter og retningslinjer  

4.1.1 Lover 

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

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

Forurensningsloven ivaretar utslipp til luft, jord og vann. 

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

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

4.1.2 Forskrifter 

• Forskrift om konsekvensutredninger 

• Forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) 

• Forskrift til mineralloven omhandler driftskonsesjonen 

• Forurensningsforskriften, kapittel 30, sikrer miljøoppfølging i driften. 
 

4.1.3 Retningslinjer 

• T-1442 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging 

• Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, 
fastsatt ved kgl. res. av 26.09.2014 

• T-2/08 Rikspolitiske retningslinjer for barn og unges interesser i planleggingen 

• Den europeiske landskapskonvensjonen 

• St.meld, nr. 34 (2006-2007), Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging  

• Energi- og klimaplanen for Ringerike 

• Folkehelsemelding 2012-2030, vedtatt av Ringerike kommunestyre 21.02.2013 
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4.2 Regionale planforutsetninger

4.2.1 Regional plan strategi for Buskerud 2013-2016

Regional planstrategi ble vedtatt av fylkestinget 06.12.2012. Dette er en strategisk plan som
fokuserer på 8 temaområder, blant annet satsingsområder for næringsutvikling. Her er det
planer om å lage en interkommunal utviklingsplan for Ringeriksregionen.

Strategien sier også at det skal utarbeides en regional areal- og transportstrategi i denne
perioden.

Planstrategien for Buskerud gir ingen direkte føringer for bergverksindustrien, men generelt
påpekes at gode rammebetingelser er viktig for næringsutvikling.

4.3 Kommuneplanens arealdel 2007-2019

I kommuneplanen for Ringerike er det aktuelle planområdet avsatt dels til nåværende og
fremtidig masseuttak, dels til industri der tørrmørtelfabrikken ligger. Området nord for
fremtidig uttaksområde er satt av til LNF-område – område for grunnvann.

Figur 7: Utsnitt av kommuneplanen for område for masseuttak på Kilemoen. Stiplet linje viser planområdet.

LNF-område for grunnvann

Masseuttak-fremtidig

Masseuttak-nåværende

Industri-nåværende
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4.4 Forhold til eksisterende reguleringsplaner 

Eiendom 51/13 eies av Stange Eiendom, og er omfattet av reguleringsplan 171 Nedre 
Kilemoen vedtatt i kommunestyret 29.11.1984. Reguleringsformålene er industri, grustak, 
jord- og skogbruksområde og veg. Eiendom 51/13 er regulert til grustak. Resten av 
planområdet er uregulert. Planområdet grenser til følgende reguleringsplaner:  

• 308 Vestsiden pukkverk, vedtatt 15.12.2005.  
• 275 Nedre Kilemoen 3, vedtatt 29.08.2002.  
• 226 Nedre Kilemoen, nord, vedtatt 22.11.2004. 
• 354 Ringerike vannverk på Kilemoen som er under utarbeidelse.  

 

 

Figur 8: Utsnitt av reguleringsplan for Nedre Kilemoen. Område for grustak er sirklet inn. 
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4.5 Ringerike Vannverk Kilemoen

Nord for planområdet ligger Ringerike vannverk Kilemoen som er et kommunalt
grunnvannsanlegg og som forsyner ca. 25 000 personer i Hønefoss og omegn.

Det er utarbeidet en klausuleringsplan med beskyttelsesbestemmelser for influensområdet til
vannverkets produksjonsbrønner. Dette er en plan for klausulering som også brukes i
pågående regulering av vannverksområdet. Restriksjoner med hensyn på ulik arealbruk og
aktiviteter er knyttet til fire soner (0 – III) med underinndeling som vist på figuren nedenfor.
Planområdet for sanduttaket på Kilemoen ligger utenfor definert influensområde til Ringerike
vannverk og grenser til sone III i nord.

Figur 9: Beskyttelsessoner for Ringerike vannverk rundt brønnområder i Dødisgropa og ved Tjorputten (revidert
6.3.2014)
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5 PLANPROSESS OG MEDVIRKNING 

5.1 Offentlig ettersyn av planprogram og innkomne merknader 

Forslag til planprogram ble lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 28.03.2011-13.05.2011 med 
utvidet høringsfrist for enkelte parter som ble uteglemt ved første varsling. I løpet av 
høringsperioden for planprogrammet ble det mottatt 17 merknader. Nedenfor er en 
sammenstilling av disse merknadene med kommentarer fra tiltakshaver. 

Offentlige instanser 

Fylkesmannen i Buskerud 13.05.11 
Norges vassdrags- og energidirektorat  30.05.11 
Jernbaneverket 04.04.11 
Statens vegvesen 11.05.11 
Mattilsynet 27.05.11 
Eiendomsforvaltningen, Ringerike kommune 30.03.11 
Eiendomsforvaltningen, Ringerike kommune 23.05.11 
Miljørettet helsevern, Ringerike kommune 13.05.11 
Direktoratet for mineralforvaltning 28.09.11 
 
Organisasjoner og næringsliv 

Ringerike O-lag 11.04.11 
Ringerike O-lag 24.05.11 
Ringerike Idrettsråd 16.05.11 
Ringerike Venstre 25.11.11 
 
Private 

John Myrvang A.S 31.03.11 
Inger Helene Oppen Grundhus og Ellen Oppen 08.05.11 
Mary Blikken Gravdahl 27.05.11 
Berit Fredriksen og Helge Grønvold 26.05.11 
 
Offentlige instanser 

Fylkesmannen i Buskerud  Tiltakshavers kommentarer 
Det bør fremkomme av planprogrammet at det i 
konsekvensutredningen skal gjøres spesielt rede for 
forholdet til nasjonale miljømål, retningslinjer og 
bestemmelser, og hvordan planforslaget har tatt hensyn til 
disse.  
 
Fylkesmannen anser at forslaget til planprogram i stor 
grad sikrer utredninger av de viktigste natur- og 
miljømessige forholdene knyttet til våre ansvarsområder. 
Det bes om at konsekvensutredningen avklarer om det er 
behov for eventuelle oppfølgende undersøkelser før tiltak 
kan gjennomføres. 

 
Tas til etterretning. 
Implementeres i kapittel 6. 
 
 
 
 
 
 
Avklares gjennom planarbeidet. 
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Transport og trafikk 
Det bes om at det blir vurdert hvordan planforslaget følger 
opp rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og 
transportplanlegging og hvordan nasjonale føringer knyttet 
til klima og energi blir fulgt opp. Det vises til St.meld, nr. 
34 (2006-2007), Statlig planretningslinje for klima- og 
energiplanlegging og kommunens mål i energi- og 
klimaplanen for Ringerike.  
 
Landskap, naturmangfold og friluftsliv 
Fylkesmannen ber om at videre planarbeid legger stor 
vekt på å ivareta landskapsmessige forhold, blant annet 
gjennom føringer for utforming av bygninger og inngrep, 
etappevis istandsetting og innregulering av tilstrekkelige 
skjermingssoner. 
Fylkesmannen ser det som viktig at planprogrammet 
fastsetter at arealer der massene er ferdig tatt ut skal 
tilbakeføres til landbruk og at det skal utarbeides driftsplan 
som viser etappevis uttak og istandsetting, også er forhold 
som må innarbeides i reguleringsplanen.  
Det bes også om at Den europeiske 
landskapskonvensjonen blir nevnt som en overordnet 
føring i kapittel 5 i forslag til planprogram. 
 
Fylkesmannen ber om at planprogrammet angir konkret at 
det som en del av konsekvensutredningen skal gjøres 
spesielt rede for hvordan de miljørettslige prinsippene for 
offentlig beslutningstaking i §§8-12 i naturmangfoldloven 
er vurdert og fulgt opp. 
Det bes også om at det blir gjort rede for eventuelle 
kvartærgeologiske verdier i området. Deler av Kilemoen-
Hensmoen er tidligere kartlagt som et interessant 
kvartærgeologisk område med iskontaktdelta, morenerygg 
og dødislandskap.  
Fylkesmannen ser positivt på at friluftsliv er foreslått som 
et utredningstema.  
 
Forurensning 
Fylkesmannen viser til at eksisterende støyømfintlig 
bebyggelse må sikres tilfredsstillende støyforhold, både ut 
fra virksomheten i planområdet og med tanke på 
trafikkstøy fra atkomstvei. Konsekvensene av 
støybelastning i friluftsområder må også utredes. Det 
forutsettes at eventuelle støytiltak blir innarbeidet i 
planforslaget. 
 
Det bes videre om at det fastsettes vilkår om begrensning 
av støv samt driftstider for anlegget. 
 
Det er viktig at det gjennom utredningen skal settes fokus 
på grunnvannskilden innenfor plan- og influensområdet. 
Fylkesmannen ber også om at forhold knyttet til eventuelt 
fare for forurensning av grunnvannet blir belyst. 
 
Barn og unges interesser 

 
Spesifiseres i kapittel 7.8 - 
transport og trafikk.  
 
Implementeres i kapittel 6 om 
overordnede føringer. 
 
 
 
Reguleringsplanen skal vurdere 
etappemessige uttak og 
istandsetting, se kap. 7.10. For 
grus er det viktig med store 
områder for å kunne blande 
ulike kvaliteter til forbrukerne. 
 
Minerallovens § 43 sikrer 
driftsplan og tilsyn med driften. 
 
 
Den europeiske 
landskapskonvensjonen nevnes 
som en overordnet i kapittel 5. 
 
§ 8-10 implementeres i kapittel 
7.3 Naturmiljø, § 11 i forordet 
og § 12 i kapittel 7.10 
Gjennomføring/istandsetting. 
 
Ivaretas i kapittel 7.4 
Naturressurser 
 
 
 
 
 
 
 
Spesifiseres i kapittel 7.6.4  
 
Konsekvensene av 
støybelastning i friluftsområder 
må utredes og fremkommer av 
kap. 7.2.3 
 
Forurensningsforskriftens § 30 
legges til grunn for vurdering og 
tiltak. Spesifiseres i kapittel 
7.6.4. 
 
Spesifiseres i kapittel 7.7.4 om 
grunnvann. 
 
 
Tas til etterretning.  



 

Sanduttak på Kilemoen – forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning 24 
 

Fylkesmannen ber om at forholdet til barn og unges 
interesser også blir vurdert i planarbeidet i den grad det 
anses som relevant. Stikkord kan være trafikksikkerhet ifm 
skolevei, bruk av planområdet. Det vises til de rikspolitiske 
retningslinjene for barn og unges interesser i 
planleggingen. 
Norges vassdrags- og energidirektorat  Tiltakshavers kommentarer 
Tiltak som medfører endringer i grunnvann eller 
overflatevann kan være konsesjonspliktige etter 
vannressurslovens §§ 8 og 45, dersom tiltakene kan 
medføre skader eller ulemper for allmenne interesser. 
NVE kan fastsette at tiltak som er godkjent i 
reguleringsplan ikke trenger konsesjon, jf 
vannressurslovens § 20 om samordning. Dette forutsetter 
at tiltaket er godt nok beskrevet og at hensynene i 
vannressursloven blir ivaretatt. Ved utarbeidelse av 
reguleringsplan skal det fremkomme tilstrekkelige 
opplysninger til å vurdere virkningene for 
grunnvannsmagasin og vassdrag. Gjennom arbeidet må 
det klarlegges at tiltaket ikke vil medføre nevneverdige 
ulemper for slike allmenne interesser som 
vannressursloven skal ivareta, evt at planbestemmelsene 
sikrer hensynet til allmenne interesser i nødvendig 
utstrekning. 
Det må foretas en faglig (hydrologisk) vurdering av 
grunnvannsmagasinets kapasitet og eventuelle virkninger 
tiltaket vil ha på grunnvannsmagasinet. Det er generelt 
viktig at det tidlig settes i gang målinger av 
grunnvannsstand i det aktuelle området. 

Tiltaket medfører ikke endringer 
i grunnvannsstanden da det 
skal tas ut sand ned til ca kote 
160. Grunnvannsnivået i 
brønnområdet er ca kote 147, 
og det bør tas høyde for 
grunnvannsstigning til kote 150. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tas til etterretning. 
Implementeres i kapittel 7.7.4 
 

Jernbaneverket Tiltakshavers kommentarer 
Jernbaneverket har ingen merknader til planen.  

 
Statens vegvesen Tiltakshavers kommentarer 
Tilknytningspunktene på fv. 172 og E 16 har 
tilfredsstillende utforming i forhold til den trafikken som er i 
området i dag. Dersom det i forbindelse med planarbeidet 
avdekkes behov for utredninger av tilknytningspunktene 
på fylkesvegen eller Europavegen, må dette tas inn som 
et rekkefølgekrav før planen legges ut til offentlig ettersyn. 
En eventuell manglende vurdering av fremtidig 
trafikkbelastning, vil kunne føre til innsigelse til planen. 

 
Er ivaretatt i planprogrammets 
kap 7.8. 
 
 
 
 
 

Mattilsynet Tiltakshavers kommentarer 
Mattilsynet er opptatt av at grunnvannsreservoaret på 
Kilemoen bevares og beskyttes mot alle typer 
forurensning, og minner om drikkevannsforskriften § 4 
hvor det fremgår at det er forbudt å forurense 
vannforsyningssystem. 
Gjeldende klausuleringsbestemmelser for Ringerike 
vannverk må overholdes. 
Mattilsynet er kjent med at det pågår arbeid med å 
etablere nye produksjonsbrønner på Kilemoen og at det 
derfor gjøres undersøkelser og vurderinger i forhold til om 
kildenes tilsigsområde vil endre seg. Dette må hensyntas i 
planarbeidet til Svelviksand. 

Det vises til kommentar til NVEs 
merknad samt Fylkesmannens 
merknad ang forurensning. 
 
 
Det legges til grunn en tett 
dialog med vannverket. 
Planarbeidet berører ikke 
eksisterende eller fremtidige 
brønner.  
 
Dette vil ivaretas i kommunens 
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I de tilsendte dokumentene savnes avmerking av 
brønnene og klausuleringsområdet med soneinndelingen 
til Ringerike vannverk. 
Mattilsynet påpeker viktigheten av at det etableres rutiner 
for å følge opp klausuleringsbestemmelsene for 
vannverket, eksisterende og eventuelt endrede, for å 
kunne sette opp nye brønner i produksjon. Hva slags 
systemer vil kommunen og vannverkseier utarbeide for å 
sikre at ikke masseuttakene går utover det som er 
forsvarlig og utover det som kan tillates, og hvordan vil 
disse følges opp til enhver tid? 

planarbeid for vannverket som 
ligger nord for foreslått 
uttaksområde. 
 

Eiendomsforvaltningen Tiltakshavers kommentarer 
Uttalelse datert 30.03.11: Ringerike kommune opplyser at 
de er i forhandlinger med eier av 51/1, Ole Erik Kihle, for 
kjøp av grunn til nytt vannbehandlingsanlegg. Området 
ligger utenfor planområdet. Er det hensiktsmessig å utvide 
planen til også å gjelde dette området? 
 
Uttalelse datert 23.05.11 omfatter mulig utvidelse av grunn 
til nytt vannbehandlingsanlegg. 

Kommunen utarbeider en egen 
reguleringsplan for å sikre 
vannverkets interesser. 
 
 
 
 
 

Miljørettet helsevern Tiltakshavers kommentarer 
Miljørettet helsevern imøteser utredningen av tiltakets 
virkning på folks helse i forhold til støv, støy og sikkerhet i 
henhold til forslag til planprogram. 

Støy, støv og sikkerhet er tema 
som inngår i planarbeidet. 
 
 

Direktoratet for mineralforvaltning Tiltakshavers kommentarer 
• En utvidelse av dagens masseuttak vil skje 

innenfor grensene for området avsatt til fremtidig 
råstoffområde i arealplanen. Det omsøkte området 
vil være grunnlaget for søknad om driftskonsesjon. 
Driftskonsesjon må være innvilget senest ved 
utgangen av 2014, jf. Mineralloven § 69.6. 
Samme lovbestemmelse tilsier at driftsplan skal 
foreligge for igangværende drift i dagens 
masseuttak. Direktoratet for mineralforvaltning kan 
ikke se at dette kravet er oppfylt. 

• Istandsetting og sikring etter avsluttet drift 
forutsetter en avklaring om etterbruk av området. 
Tillatt minimumsdybde for uttaket vil være 
bestemmende for driftsplanen og for beregning av 
forekomstens teoretiske volum. 

• I kapittel 7.10 kan man lese at «Mineralloven med 
direktoratets tilsyn sikrer naturmangfoldlovens § 
12». Direktoratet forutsetter at forholdet til 
naturmangfoldloven § 12 i det alt vesentlige er 
avklart gjennom planprosessen før drift startes opp 
i området avsatt til fremtidig råstoffområde. 
Gjennom direktoratets tilsyn vil det påses at driften 
foregår i overenstemmelse med vedtatt 
reguleringsplan og godkjent driftsplan. 

Driftskonsesjon for det omsøkte 
tiltaket oversendes Direktoratet 
for mineralforvaltning når 
reguleringsplanen er vedtatt. 
 
 
Driftsplan for igangværende drift 
tas opp med direktoratet som 
egen sak. 
 
Forholdene er ivaretatt i 
planprogrammets kapittel 7.10 
og 3.3. 
 
 
Forholdet til 
naturmangfoldlovens § 12 vil i 
det alt vesentlige avklares 
gjennom planprosessen. 
 

 

Organisasjoner og næringsliv 
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Ringerike O-lag (ROL) Tiltakshavers kommentarer 
Uttalelse 11.04.11: 
ROL ber om at konsekvensene for idrett, spesielt 
orienteringsidrett, blir omtalt og vurdert som en egen 
interesse under kapittel 6 «Viktige hensyn og 
utredningsbehov».  
 
Hele planområdet omfattes av orienteringskartet 
Kilemoen-Oppenåsen fra ca 1981, og er etter 
Kulturdepartementets forskrift om spillemidler til 
idrettsanlegg å regne som idrettsanlegg. 
Orienteringskartet er nå under revisjon med sikte på 
utgivelse sommeren 2011.  
 
Området har de siste 30 årene vært hyppig brukt til et 
bredt spekter av orienteringsaktivitet; 
nybegynneropplæring, trening, tur-orientering og 
konkurranser (opptil 1000 deltakere). Det nye kartet skal 
brukes til 2-dagers løp i august 2011, og Norges 
orienteringsforbund vurderer området som aktuelt for VM 
uttakingsløp for seniorer i 2012. 
 
Kilemoen er spesielt attraktivt for orienteringsidrett fordi 
den flate moen i kombinasjon med dødisgroper i nord og 
det kuperte skogsområdet i Oppenåsen i vest gir unike 
variasjoner som alt fra orienteringseliten til tur-orientering. 
I tillegg til orientering opplyses det at området brukes til 
terrengløp og de populære null-løpene. Det er et rikt nett 
av gode stier som brukes av mange både til turgåing og 
trening. Stinettet vil fremgå av det nye kartet som 
kommunen får tilgang til. 
 
Orienteringsidrettens interesser er i hovedsak 
sammenfallende med friluftslivsinteressene, men det bes 
om at orienteringsinteressene omtales spesifikt og at 
konsekvensene av planene for o-idretten vurderes. ROL 
mener det planlagte tiltaket vil ha store negative 
konsekvenser for både friluftsliv og o-idrett. 
 
Det stilles krav om avbøtende tiltak dersom tiltaket 
gjennomføres. Uttaket bør skje etappevis slik at inngrep i 
nye områder gjøres etappevis. Det må settes krav om 
tilbakeføring til friluftsområder etter hvert som uttak 
sluttføres på deler av området. 
Uttalelse 24.05.11 
Det vises til høringsuttalelse datert 10.04.11. Det 
vedlegges også utsnitt av foreløpig utgave av det nye o-
kart Kilemoen-Oppenåsen som viser stinettet på 
Kilemoen. 

 
Ivaretas i kapittel 7.2 Nærmiljø 
og friluftsliv. 
 
 
 
Arealet er avsatt til fremtidig 
grustak i kommuneplanens 
arealdel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Krav om avbøtende tiltak tas inn 
i planprogrammet kapittel 7.2.4. 
Reguleringsplanprosessen skal 
gi svar på hvilke formål ulike 
deler av området skal 
istandsettes til.  
 
 
 
 
 

Ringerike Idrettsråd Tiltakshavers kommentarer 
Ringerike Idrettsråd anmoder kommunen å vurdere de 
konsekvenser reguleringsplanen kan få for 
orienteringsidretten og friluftslivet i kommunen.  
Det er gitt spillemidler for orienteringskart for området, og 
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må derfor ses på som et idrettsanlegg. Det minnes om at 
kommunen har gitt tilskudd til kartene og ifølge 
bestemmelsene for tilskudd fra Kulturdepartementet at 
Dersom den fremtidige drift av anlegget er truet, skal 
anleggseier uten ugrunnet opphold orientere 
departementet om dette. Denne plikten påhviler også 
kommunen. 
Området er mye brukt, og det er viktig at det legges 
begrensninger slik at uttak skjer etappevis. 

 
 
 
 
 
 

Det vises til kommentar til 
fylkesmannens merknad ang. 
landskap. 

Ringerike Venstre Tiltakshavers kommentarer 
Avisinnlegg i Ringerike Blad 26.05.11 vedlegges som 
høringsuttalelse. 
Kilemoen er et kjent og populært rekreasjons- og 
friluftsområde for turgåere, mosjonister, hundeklubber og 
O-lag. Orienteringslag har godt merkede løyper i området, 
og det er holdt stevner med ca 200 deltakere her fra tidlig 
på 80-tallet. De siste 2-3 årene har det ikke blitt arrangert 
o-løp i dette området da grunneier uttrykte misnøye med 
at parkeringen av mange biler i tilknytning til 
arrangementet hindret ham i å ferdes med traktor. 
 
Det finnes et rikt nett av stier innenfor planområdet, og det 
blir derfor feil når Stange Eiendom AS bemerker i 
saksfremlegget sitt at «Det er ingen skiløyper eller 
merkede fotruter innenfor planområdet» 
 
Fortsatt masseuttak i området vil være en viktig nærings- 
og inntektskilde for kommunen. Det vil imidlertid også ha 
store konsekvenser for landskapsbilde, nærmiljø og 
friluftsliv, naturmiljø, fugleliv/fauna og vegetasjon, 
kulturminner/miljø, forurensning, støy, støv, grunnvann 
osv. Det må stilles spørsmål om hvor mye masser som 
kan tas ut, over hvor stort areal, tempo og fremdrift. 
Utbygging og planlagte aktiviteter innskrenker arealer og 
forringer verdien for friluftsliv, rekreasjon og idrett. Fortsatt 
masseuttak må ha som premiss at dette skjer på en 
forsvarlig måte. Inngrep og uttak i nye områder må skje 
etappevis, og settes i stand/tilbakeføres til friluftsområde  

 
 
Arealet er avsatt til fremtidig 
grustak i kommuneplanens 
arealdel. 
 
 
 
 
 
 
Tas til etterretning og rettes i 
planprogrammets kap. 7.2.3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reguleringsplanprosessen skal 
gi svar på hvilke formål ulike 
deler av området skal 
istandsettes til.  

 
Private 

John Myrvang a.s Tiltakshavers kommentarer 
John Myrvang har ingen merknader, men opplyser at de 
har en avtale om uttak av grus fra grunneier Ole E Kihles 
eiendom av 6/9-1958, hvor det er startet uttak. Dette 
uttaksområdet ligger i nær tilknytning til planområdet. 

Tas til etterretning. 

Inger Helene Oppen Gundhus og Ellen Oppen Tiltakshavers kommentarer 
Det forutsettes at reguleringsplanen ikke på noen måte 
innskrenker en fremtidig utnyttelse av gnr 52 bnr 9. det 
bes om at denne forutsetning blir inntatt i planen 

Planen vil ikke innskrenke 
fremtidig utnyttelse av gnr 52 
bnr. 9. 

Mary Blikken Gravdahl Tiltakshavers kommentarer 
Saksbehandling og forvaltning 
Undertegnede finner det beklagelig at det er ulik fremdrift 

Dette er en beslutning som 
kommunen har tatt. 
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for planene rundt masseuttak og vannverket sine arealer, 
og at det opereres med separate planer 
 
Berørte interesser innenfor idrett og friluftsliv 
Kilemoen er et kjent og populært rekreasjons- og 
friluftsområde for turgåere, mosjonister, hundeklubber og 
O-lag. Orienteringslag har godt merkede løyper i området. 
Det blir derfor feil når Stange Eiendom AS bemerker i 
saksfremlegget sitt at «Det er ingen skiløyper eller 
merkede fotruter innenfor planområdet». Punkt 6.2 
Nærmiljø og friluftsliv må vies mer plass og hensyn i 
utredningsprosessen, og gis mulighet til medvirkning hele 
veien.  
Det må stilles spørsmål om hvor stort areal, hvor mye 
masse som kan tas ut, tempo og fremdrift. Fortsatt 
masseuttak må ha som premiss at inngrep og uttak i nye 
områder skjer etappevis, og hvor uttak er sluttført, må 
området settes i stand/tilbakeføres som friluftsområde. 
Planprogram og fremdriftsplan må inneholde både 
tidsangivelse for og metode på hvordan uttaksområdet 
skal settes i stand igjen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tas til etterretning og rettes i 
planprogrammets kap. 7.2.3. 
 
 
Arealet er avsatt til fremtidig 
grustak i kommuneplanens 
arealdel. 
 
Reguleringsplanprosessen skal 
gi svar på hvilke formål ulike 
deler av området skal 
istandsettes til. 
Reguleringsplanen skal vise 
hvordan uttaksområdet skal 
settes i stand. 

Berit Fredriksen og Helge Grønvold Tiltakshavers kommentarer 
Kilemoen benyttes av mange til rekreasjon og trening fordi 
det er sentralt og lett tilgjengelig i forhold til byen. 
Kilemoen har utallige stier og merkede løyper på mykt og 
skånsomt underlag. Områdereguleringsplan for Kilemoen 
midtre vil gradvis forringe et populært turområde og bidra 
til at det ødelegges og forsvinner. Eggemoen er likeledes 
mye brukt til tilsvarende aktiviteter, og under sterkt press 
når det gjelder videre utbygging. Byens befolkning 
risikerer derfor å miste to av sine mest brukte områder til 
rekreasjon og fysisk aktivitet. 

Arealet er avsatt til fremtidig 
grustak i kommuneplanens 
arealdel. 
 

 

5.1.1 Fastsetting av planprogrammet og oppfølgende medvirkningsmøte 

Planprogrammet ble fastsatt av hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning den 31.10.2011, 
sak 114/11. Allmennheten, naboer og berørte parter ble invitert til et orienteringsmøte 19. 
mars 2012. Fra Ringerike kommune -planavdelingen møtte to representanter, fra 
Svelviksand AS og Asplan Viak AS (plankonsulent) møtte 6 personer og øvrige fremmøtte 
var 12 personer.  Det ble orientert om eksisterende drift av sandtaket, status i planprosessen 
samt en orientering fra Ringerike vannverk.  Fra de fremmøtte var det fokus på om det var 
mulig med etappevis drift (unngå å «åpne» større område enn nødvendig), etappevis 
istandsetting samt at det var viktig å opprettholde muligheter for friluftsliv. 

5.1.2 Behandling etter mineralloven 

Tiltakshaver har søkt Direktoratet for mineralforvaltning om driftskonsesjon i henhold til 
mineralloven.  I denne sammenheng vises til på gående arbeid med reguleringsplanen og 
den vedtatte kommuneplanen. Det er Direktoratet for mineralforvaltning som gir konsesjon 
og vil ha ansvar for tilsyn med virksomheten.   
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6 BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET

6.1 Generelt

Planforslagets formål er primært å sikre sand og grusressurser til Østlandsregionen. Forslag
til reguleringsplan fremmes som områderegulering (pbl. §12-2). Det er gjort avtale med
Ringerike kommune at Svelviksand AS skal utarbeide forslag til områderegulering og dekke
kostnadene med planarbeidet.

Planforslaget vil i sin helhet ligge innenfor areal som er avsatt til formålet i kommuneplanen.
Planforslaget gir mulighet for å ta ut ca. 28 mill. m3 masser. Det forventes en langsiktig drift
på ca. 150 år gitt et årlig uttaksvolum på 330 000 tonn (dagens tonnasje).

6.2 Hovedgrep

Planforslaget innebærer å ta ut den gjenværende del av grusressursen, men å la ryggen mot
Begnamoen i vest forbli urørt. Denne ryggen vil skjerme for innsyn til bruddet fra øst, og også
dempe miljøulemper som støvflukt og støy. Det etableres en 50 meters inngrepsgrense mot
fv. 172 i vest.

Uttaket drives som hovedprinsipp nordover ned til kote 160. For å finne riktig gradering er det
imidlertid aktuelt å gå dypere enn kote 160 i noen områder. Deretter går uttaksretningen mot
sør, og det tas ut sand ned til kote 145 frem til dagens uttaksområde (driftsområde på
illustrasjonen nedenfor). Dagens uttaksområde beholdes på nåværende nivå (kote 160) og
skal benyttes som driftsområde som i dag, og med virksomheter knyttet til sand som råvare.

Figur 10: Hovedprinsipp for driften. Det tas ut sand nordover ned til kote 160 (etappe 1 og 2). Deretter tas det ut
sand sørover ned til kote 145 (etappe 3).

Etappe 1 gir ca. 9,4 mill m3 sand som tilsvarer en levetid på ca. 50 år gitt et årlig uttak på 330
000 tonn (ca. 180 000 m3). Etappe 2, med et volum på 11,4 mill m3, har en levetid på ca. 60
år gitt samme årlige uttaksvolum, mens etappe 3 gir. ca. 7,4 mill m3 sand som tilsvarer en
levetid på ca. 40 år.
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Den sentrale delen av området vil stå igjen som en 450 dekar stor slette på kote 145. I 
henhold til planprogrammet, og på grunn av den lange tidshorisonten med drift av sand- og 
grustaket (ca. 150 år), tas det ikke stilling til etterbruk i planforslaget. Det er imidlertid 
forutsatt at området skal ryddes og at skråningene skal revegeteres med stedegen 
vegetasjon. Både grunneier og tiltakshaver ønsker i dag at etterbruken blir industriformål.  
Det er en lang tidshorisont med dagens arealbruk før etterbruken kan fastsettes ved ny 
planbehandling i både kommuneplan og etterfølgende ny reguleringsplan.  

Sand som byggeråstoff forutsetter bestemte krav til fordeling av kornstørrelse. På grunn av 
at det er forskjellig kornstørrelser i ulike deler av morenen, må man ta ut sand i ulike felt 
samtidig. De ulike fraksjonene sorteres og blandes i et blandeverk sentralt i anlegget. På 
grunn av dette, vil det som i dag bli parallelt uttak både østover og vestover i anlegget, samt 
at området vil ha varierende uttaksdybde (dog ikke dypere enn kote 145). 

 

Forslag til reguleringsplan for Kilemoen grustak  

6.2.1 Adkomstløsninger  

Atkomst til området vil bli fra eksisterende atkomst fra Follummoveien (kommunal veg). 
Området knytter seg til hovedvegsystemet via fv. 172 og E16. 

6.2.1 Eiendomsforhold 

Grunneiere i planområdet er Marthe Kihle og Stange Eiendom AS.  
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6.3 Arealer  

Tabell 1: Areal- og volumoversikt 

Område kode Areal (m2) Uttaksvolum (mill m3) 

Råstoffutvinning BSM1 1200 681400 - 

Råstoffutvinning BSM2 1200 119 600 28 

Vegetasjonsskjerm 3060 151 500 - 

SUM  952 500 28 

 

6 KONSEKVENSUTREDNING 

6.4 Krav om konsekvensutredning av planen 

For reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det som 
ledd i varsling av planoppstart utarbeides et planprogram som grunnlag for planarbeidet 
(plan- og bygningsloven § 4-1). Reguleringsplanen skal inneholde planbeskrivelse og 
konsekvensutredning av planens virkninger for miljø og samfunn.  

I Forskrift om konsekvensutredninger (§ 2 bokstav f og vedlegg 1) beskrives tiltak som alltid 
skal konsekvensutredes etter forskriften: ”Uttak av malmer, mineraler, stein, grus, sand, leire 
eller andre masser dersom minst 200 dekar samlet overflate blir berørt eller samlet uttak 
omfatter mer enn 2 millioner m3  masse”.  

Planforslaget faller inn under dette kriteriet ved at utvidelsesarealet for uttaksområdet er ca 
680 daa og at volumet er anslått til ca. 28 millioner m3. 

Planprogrammet ble fastsatt av hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 31.10.2011.  

6.5 Metode 

Formålet med en konsekvensutredning er å klargjøre vesentlige konsekvenser for miljø, 
naturressurser eller samfunn av tiltaket. Konsekvensutredninger skal sikre at disse 
virkningene blir tatt i betraktning under planlegging av tiltaket og når det tas stilling til om, og 
eventuelt på hvilke vilkår, tiltaket kan gjennomføres. I det følgende foreligger 
konsekvensutredning av de enkelte tema i henhold til det fastsatte planprogrammet. Aktuelle 
problemstillinger og utredningsbehov fra planprogrammet står beskrevet innledningsvis i en 
blå tekstboks i hvert kapittel.  

Metodisk bygger konsekvensutredningen på Statens vegvesen håndbok 140 (Statens 
vegvesen, 2006). Håndbok 140 er det grunnleggende metodeverktøyet som benyttes i 
forbindelse med konsekvensutredninger i Norge. Konsekvensutredningen består grovt av 
følgende deler: 

• Del 1 består av å beskrive og vurdere områdets karaktertrekk og verdi for det enkelte 
tema. Verdien blir fastsatt langs en trinnløs skala som spenner fra liten til stor verdi. 
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• Del 2 består av å beskrive og vurdere tiltakets omfang (påvirkning).  Omfang er en 
vurdering av hvilke endringer tiltaket antas å medføre for de ulike temaene. Omfanget 
vurderes i forhold til 0-alternativet som er dagens situasjon inkludert forventet endring 
i analyseperioden (inkludert vedtatte planer). 

• Del 3 består av å kombinere verdien av området og tiltakets omfang for å få den 
samlede konsekvensvurderingen. Konsekvenser er de fordeler og ulemper et tiltak 
medfører i forhold til 0-alternativet.  Den samlede konsekvensvurderingen vurderes 
langs en glidende skala fra meget stor positiv konsekvens (++++) til meget stor 
negativ konsekvens (- - - -). 

For utredningstemaer som transport og trafikk, støy, støv, naturressurser og grunnvann er 
ikke håndboken fulgt metodisk, men konsekvensene er utredet. Temaene er videre å finne 
igjen i ROS-analysen.  

Konsekvensene for alle deltema og avbøtende tiltak er oppsummert og sammenstilt i kapittel 
8. 

6.5.1 Alternativ 0 - grunnlag for sammenligning 

Alternativ 0 er referansen som tiltaket skal sees i forhold til. Alternativ 0 er dagens situasjon. 
Uttaksområdet ligger i hovedsak i et uregulert område.  
 

6.6 Landskapsbilde 

 

 

6.6.1 Innledning 

Temaet landskap omtales i denne konsekvensutredningen som visuelle og estetiske 
opplevelsesverdier i landskapet.  

De visuelle virkningene av terrenginngrepet omtales under tema landskap.  Endring av 
utearealenes funksjonelle kvaliteter i forhold til støy støv og luftforurensing samt stedets 
sosiale liv og betydning for de som bor eller bruker området omtales under nærmiljø og 
friluftsliv.  

Aktuelle problemstillinger  

Området er i dag preget av sanduttak og industrivirksomhet. For å vurdere nær- og 
fjernvirkning bør det undersøkes hvordan tiltaket ser ut fra bestemte standpunkter 
(E 16 og Follummoveien samt en enkel vurdering av fjernvirkning fra 
Haugsbygd/Åsbygda). Det skal også vurderes om deler av området bør settes i 
stand suksessivt/etter hvert. 

Utredningsbehov  

Det må utarbeides en landskapsanalyse som viser nær- og fjernvirkning i 
driftssituasjonen og ved planlagt etterbruk. Mulige avbøtende tiltak skal beskrives, 
for eksempel buffersoner/vegetasjonssoner. 
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6.6.2 Metode  

Arbeidet er utført med bakgrunn i befaring, kartmateriale, flyfoto og bilder, samt annet 
tilgjengelig bakgrunnsmateriale. 3D-modell av foreslått uttaksområde har i tillegg vært et 
viktig grunnlag for å vurdere omfang i forhold til tema landskap. Konsekvensutredningen 
bygger på metoden beskrevet i Statens vegvesens håndbok 140, Konsekvensanalyser.  

Verdivurdering av landskapet beskrives ut fra en regional vurdering. Utgangspunktet for 
vurderingen er at typisk landskap i regionen har middels landskapsverdi.  

Omfanget beskriver hvor store positive eller negative endringer tiltaket antas å medføre for 
landskapsbildet i det berørte området. Omfanget er en kombinasjon av inngrep, 
synlighet/fjernvirkning og virkninger av foreslåtte avbøtende tiltak. Omfanget skal vurderes i 
forhold til 0-alternativet (referansealternativet) som er dagens situasjon.  

Konsekvens for landskapet vil være fordeler og ulemper tiltaket vil ved å sammenholde verdi 
og omfangsvurderingene.   

Definisjon av plan- og influensområdet 

Planområdet består av områder som blir direkte påvirket eller berørt av det planlagte tiltaket, 
dvs. selve uttaksområdet, atkomst-/driftsveger inklusive fyllinger/sideareal samt arealer til 
buffersoner.  

Influensområdet er arealer utenfor det definerte planområdet som kan bli påvirket av det 
planlagte tiltaket ved at tiltaket eksponerer seg mot området. Dette gjelder for eksempel 
Haugsbygd og Åsbygda som ligger 7-8 km øst for planområdet i høyereliggende områder.  

 

Figur 11: Plan- og influensområdet preges av ulike typer arealbruk og terrenginngrep; blant annet grustak, 
pukkverk og industriområde 

Kilemoen 
grusuttak 
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6.6.3 Dagens situasjon (0-alternativet) 

Overordnet landskapskarakter 

Landskapet i plan- og influensområdet inngår i landskapsregion 08, Innsjø- og silurbygdene 
på Østlandet (NIJOS, 2005). Regionen har en manglende enhetlig hovedform, men ulike 
lave dalformer er det mest karakteristiske. Ringerike kan betraktes som en gjennomgangsdal 
med vid dalbunn med jord- og skogbrukslandskap.  

Landskapet i plan- og influensområdet 

Elva Begna meandrerer i dalbunnen øst for planområdet. Vest for Begna har 
breelvavsetninger dannet 2 karakteristiske parallelle rygger. Mellom ryggene er et 
sletteliknende landskap, isranddelta. Isranddelta markerer trinn i breens tilbaketrekning og 
karakteriseres av store, flate sand- og grusavsetninger i terrenget med skrånende kant mot 
siden. I dag kalles isranddeltaene gjerne for moer. Kilemoen ligger på det øverste platået ca. 
195 m.o.h.   

Det er ofte forekomster av dødisgroper på deltaoverflaten, dette er også tilfellet på Kilemoen. 
Dødisgroper er dannet etter siste istid ved at isklumper eller større isrester ble begravd i 
løsmasser (løsmaterialet isolerer og hindrer rask smelting). Når de begravde isklumpene 
seinere smeltet ble det liggende tilbake en grop i overflata. 

Det store innholdet av sand og grus i jordsmonnet gjør at furua trives her. Landskapet kalles 
ofte for furumolandskap og karakteriseres av få landskapselementer og liten variasjon, men 
med god sammenheng og inntrykksstyrke. Lav bunnvegetasjon og små terrengvariasjoner 
gir et åpent preg uten en tydelig visuell avgrensning 

 

Figur 12: Åpen sandig furuskog karakteriserer planområdet som ennå ikke er benyttet til masseuttak. 

Nord for det karakteristiske furumolandskapet går landskapet over i et ravinelandskap. I vest 
danner Oppenåsen den visuelle avgrensningen. I øst ligger Begna og isranddeltaet på 
Hensmoen.  

Plan- og influensområdet preges av ulike typer arealbruk og det er flere typer masseuttak 
innenfor influensområdet som har dannet terrenginngrep. I Oppenåsen ligger et steinbrudd, 
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på østsiden av Begna ligger et grustak på Hen. I selve planområdet driver Svelviksand 
eksisterende grustak. Langs Follummoveien ligger et industriområde.  

 

Figur 13: Eksisterende grustak på Kilemoen sett mot sør 

6.6.1 Verdivurdering 

Området karakteriseres som et furumolandskap som er vanlig i regionen, men området er 
berørt av inngrep, både steinbrudd, masseuttak og industriområde. Dette gir noe redusert 
landskapsverdi og bryter opp helhetspreget i landskapet.  

Samlet vurderes området å ha middels til liten landskapsverdi. 

6.6.2 Vurdering av omfang 

Synlighetsanalyse 

Tiltaket innebærer et stort landskapsinngrep og en senkning av terrenget på opptil 50 meter i 
selve uttaksområdet. Det er utarbeidet 3D-modell for følgende situasjoner: 

• Dagens situasjon (0-alternativet) 

• Etappe 4: Ferdig uttak med revegeterte skråninger 
 

For å dokumentere tiltakets nær- og fjernvirkning er det tatt utsnitt/stillbilder fra 3D-modellen. 
Tiltakets eksponering vil reduseres ved vegetasjonsetablering i skråningene og på 
uttaksflaten. I utsnittene fra 3D-modellen er det «tatt bilder» uten høyere vegetasjon. 
Skråningene i masseuttaket skal suksessivt revegeteres/beplantes for å dempe den visuelle 
virkningen, men dette er ikke vist i bildene fra 3D-modellen.  

Standpunktene er valgt ut i fra steder uttaksområdet vil eksponere seg mot eller områder der 
folk i stor grad befinner seg. Følgende ståsteder er visualisert (fotostandpunktnummer vist i 
parantes):  
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• E16 (1) 

• Fv. 172 (2) 

• Follummoveien (3) 

• Friluftsområdet på Kilemoen (4) 

• Boligområde på Hen (5) 

• Boligområde på Nedre Hen (6) 

• Boligområde på Nymoen (7)  

I tillegg gjøres en overordnet vurdering av fjernvirkning fra Haugsbygd (8) og Åsbygda (9) i 
henhold til planprogrammet. 

 

Figur 14: Oversikt over de ulike ståstedene som inngår i synlighetsanalysen. 

Fotostandpunkt 1: E16 
Uttaksområdet vil i liten grad være synlig fra E16 fordi veien ligger lavere enn uttaksområdet 
samt at tett vegetasjon skjermer for innsyn. Tiltaket innebærer små endringer i forhold til 
dagens situasjon/referansealternativet forutsatt at skogen mellom E16 og tiltaksområdet blir 
bevart. Dersom skogen fjernes vil ferdig uttak eksponere seg mindre enn 
referansealternativet fordi bakveggen i uttaksområdet ligger lengre vekk. 
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Figur 15: E16 ved avkjøringen fra fv.172 sett nordover (østover)(Kilde: Google Earth) 

 

Figur 16: Fotostandpunkt 1: Eksisterende situasjon. E16 ved avkjøringen til fv.172 sett nordover. Høyere 
vegetasjon er ikke vist 

 

Figur 17: Fotostandpunkt 1: Etappe 4. Grusuttaket ferdig tatt ut og skråningen vist grønn. Høyere vegetasjon er 
ikke vist. Uttaksskråningen kommer lenger vekk, og er knapt synlig i 3D-modellen fra dette standpunktet. 
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Figur 18: Fotostandpunkt 1: Dagens situasjon sett fra E16 lenger nord. Uttaksskråningene er synlig, men i praksis 
vil foranliggende terreng og vegetasjon skjerme for innsyn fra dette standpunktet. 

 

 
Figur 19: Grusuttaket ferdig tatt ut. Kun fabrikk-bygninger vil være synlig fra dette standpunktet. I praksis vil ikke 
uttaksområdet være synlig pga. foranliggende terreng og vegetasjon. 

 
Fotostandpunkt 2: fv. 172 
Det er i overkant av 50 meter mellom fv.172 og endelig uttaksgrense. Dersom det bevares 
en vegetasjonsbuffer i denne sonen, vil ikke tiltaket eksponere seg mot veien. 
 

 
Figur 20: Fotostandpunkt 2: fv.172 sett mot nord. Fv.172 ligger på nivå med Kilemoen og en vegetasjonsbuffer 
mot uttaksområde vil dempe den visuelle eksponeringen. Tiltaket ligger øst for veien. (Kilde: Google Earth) 
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Figur 21: Fotostandpunkt 2: dagens situasjon uten høyere vegetasjon. Uttaksområdet er synlig, men i praksis vil 
eksisterende vegetasjon mellom uttaksområdet og fv. 172 redusere/eliminere eksponeringen. 
 

 
Figur 22: Fotostandpunkt 2: sanduttaket ferdig tatt ut med grønne skråninger uten høyere vegetasjon. Den 
visuelle eksponeringen er tilnærmet lik dagens situasjon, men revegeterte skråninger vil dempe inntrykket i 
forhold til dagens situasjon. 
 
Fotostandpunkt 3: Follummoveien 
Dagens uttaksområde er synlig fra Follummoveien. Vegetasjon på nabotomten demper 
eksponeringen av uttaksskråningen. Industribebyggelse bidrar også til å redusere 
uttaksområdets skala og underordner seg helheten i landskapet.  
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Figur 23: Fotostandpunkt 3: dagens uttaksområde sett nordover fra Follummoveien. Skogsområdet lengre nord 
på Kilemoen danner silhuettlinjen mot himmelen. 

 

Figur 24: Fotostandpunkt 3: utsnitt fra 3D-modell som viser dagens uttaksområde sett nordover fra 
Follummoveien, uten høyere vegetasjon 

 

Figur 25: Fotostandpunkt 3: utsnitt fra 3D-modell som ferdig uttaksområde med grønne skråninger sett nordover 
fra Follummoveien, uten høyere vegetasjon. Uttaksskråningen er lengre fra, og bidrar til at bakveggen er lavere 
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Fotostandpunkt 4: friluftsområdet på Kilemoen 
Uttaksområdet vil utvides ca. 650 meter nordover på den furukledde moen og bli 
dominerende i landskapet. Moen har høy bruksfrekvens, og benyttes av befolkningen til 
rekreasjon og friluftsliv. 
 

 

Figur 26: Fotostandpunkt 4: uttaksområdet sett sørover fra den endelige uttakskanten. Masseuttaket vil utvides 
ca. 650 meter nordover på den furukledde moen og terrenginngrepet vil bli dominerende i landskapet. Fra dette 
standpunktet sees i dag bare skog. 

Fotostandpunkt 5: boligområde på Hen 
Uttaksområdet vil ikke eksponere seg mot boligområdet på Hen. Tiltaket ligger inne på moen 
og viktige morenerygger er bevart for å skjerme mot innsyn sett fra områder på vestsiden av 
Begna. 
 

 

Figur 27: Fotostandpunkt 5: utsyn fra boligområdet på Hen i retning mot tiltaksområdet. Uttaksområdet ligger inne 
på moen, og vil ikke eksponere seg mot boligområdet. 

  

Uttaksområde 
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Fotostandpunkt 6: boligområde på Nedre Hen 
Tiltaket vil ikke være synlig fra dette standpunktet. Tiltaket ligger skjermet bak moreneryggen 
som ligger øst for uttaksområdet.  
 

 

Figur 28: Fotostandpunkt 6: tiltaksområdet ligger bak moreneryggen som skal bevares, og vil ikke eksponere seg 
mot boligområdet på Nedre Hen. 
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Fotostandpunkt 7: boligområde på Nymoen 
Moreneryggen øst for uttaksområdet og vegetasjon vil skjerme for innsyn til uttaksområdet 
sett fra Nymoen. Vegetasjon bidrar til at kun siloen og tørrmørtelfabrikken så vidt skimtes. 
 

 

Figur 29: Fotostandpunkt 7: boligområdet på Nymoen sett mot uttaksområdet i etappe 4 uten høyere vegetasjon. 

 

Figur 30: Fotostandpunkt 7: vegetasjon bidrar til at kun siloen og tørrmørtelfabrikken så vidt skimtes fra 
boligområdet på Nymoen. 
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Fotostandpunkt 8: Haugsbygd 
Kilemoen grusuttak er godt synlig fra enkelte boligområder, gårder og veier i Haugsbygd som 
ligger om lag 7 km fra uttaksområdet i luftlinje. En utvidelse av uttaksområdet i henhold til 
foreslått reguleringsplan vil øke den visuelle eksponeringen, men tiltaket vil ikke bryte 
silhuettlinjen og underordner seg helheten i landskapet. Den bevarte moreneryggen øst for 
uttaksområdet og istandsetting/revegetering av uttaksskråningene vil i stor grad dempe 
eksponeringen. 
 

 

Figur 31: Fotostandpunkt 8: Haugsbygd - boligområde Blåveissvingen sett mot dagens uttaksområde 

 

Figur 32: Fotostandpunkt 8: Løken gård med utsyn mot dagens uttaksområde som ligger om lag 7 km unna 
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Figur 33: Fotostandpunkt 8: Linnerudveien med utsyn mot dagens uttaksområde 

Fotostandpunkt 9: Åsbygda 
Åsbygda ligger lengre fra uttaksområdet. Dagens og fremtidig uttaksområde vil i liten grad 
eksponere seg mot området. Den lange avstanden mellom planområdet og Åsbygda 
reduserer den visuelle virkningen av tiltaket. 
 

 

Figur 34: Fotostandpunkt 9: Åsbygda. Askilsrudveien med utsyn mot dagens uttaksområde 
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Figur 35: Fotostandpunkt 9: Åsbygda. Aurdalsveien med utsyn mot dagens uttaksområde 

Avbøtende tiltak/istandsetting 

Endelig skråning mot omkringliggende terreng skal ikke være brattere enn 30 grader 
(1:1,73). Skråningene skal revegeteres med stedegen vegetasjon. Dette gjøres fortløpende 
etter hvert som bunnivå i uttaksområdet er nådd slik at vegetasjonen kan etableres 
suksessivt. Vegetasjonen i skråningene vil etter hvert som den vokser til dempe den visuelle 
virkningen.  

Istandsetting av område etter endt drift vil bli sikret i driftsplanen. For å sikre at det 
opprettholdes vegetasjon rundt uttaksområdet reguleres det inn en sone med 
skjermvegetasjon rundt uttaksskråningene. Etter naturlig revegetering vil uttaket bli mindre 
eksponert mot omgivelsene. 

6.6.3 Konsekvensvurdering 

Nærvirkning 

For områdene som blir direkte berørt, vil tiltakets dimensjon være dårlig tilpasset 
omgivelsene og i liten grad være tilpasset linjene i landskapet ved at de i større grad deler 
opp en enhetlig terrengform (furumoen på Kilemoen der det ikke er uttak i dag). Deler av 
planområdet og området rundt er allerede i dag preget av inngrep. Sammenliknet med 
dagens situasjon/0-alternativet omfatter tiltaket en utvidelse av dagens uttak i lengde, bredde 
og dybde og vil i større grad bryte skalaen i landskapet.  
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Fjernvirkning 

I det store landskapsrommet vurderes tiltaket å berøre deler av moreneryggen som et viktig 
landskapselement. Imidlertid vil østre side av den karakteristiske moreneryggen i øst 
bevares. Denne ryggen er viktig å bevare for å etterlate spor av det kvartærgeologiske 
landskapet samt at den fungerer som en visuell skjermingssone sett fra øst slik at tiltaket 
ikke blir synlig fra bebyggelsen på Hen og Nedre Hen.  

Tiltakets eksponeringsgrad varierer avhengig av avstand og hvor man befinner seg i forhold 
til planområdet. Fra nord er uttaket mindre synlig enn fra sør/øst høyere oppe i terrenget.  
Eksponeringen mot boligområdene i Åsbygda og Haugsbygd vil øke noe fordi de ligger 
høyere i terrenget. Uttaket vil ikke eksponere seg mot E16, fv. 172 eller boligområdene på 
Hen på grunn av skjermende vegetasjon og fordi områdene ligger på nivå med, eller lavere 
enn, selve uttaksområdet. 

Tiltaket vil innebære et ytterligere inngrep i Kilemoen med en senkning av terrenget. Etter 
avbøtende tiltak slik som naturlig revegetering av skråningene, vil uttaksområdet bli mindre 
eksponert mot omgivelsene og på sikt gli inn som en naturlig del av den skogkledde åssiden 
sett fra avstand. Reguleringsplanen sikrer at det blir bevart terreng og vegetasjon som en 
buffersone rundt området.  
 
Plan- og influensområdet er gitt middels til liten verdi og middels negativt omfang som gir 
middels til liten negativ konsekvens (--/-). Landskapet endres totalt på selve furumoen, og 
vil lokalt gi store negative konsekvenser for landskapet. I forhold til eksponering mot der folk 
bor, ferdes eller kjører, vil landskapet ikke bli radikalt endret.  
 

Konsekvenser i anleggs- og driftsfasen 

Driftsperioden for uttaksområdet er anslått til å være ca. 100-150 år forutsatt dagens 
uttaksvolum. 

Konsekvenser for landskapet i anleggs- og driftsperioden er knyttet til endret 
landskapskarakter i masseuttaket og eksponering mot omgivelsene. Anleggsperioden vil 
medføre større negative konsekvenser for landskapet enn det fremtidige anlegget som er 
revegetert og kan tilbakeføres til LNF-område eller benyttes til andre formål. Vegetasjon og 
markdekke må fjernes og eksponeringen av uttaksområdet vil øke gradvis. For å begrense 
de visuelle virkningene er det viktig at anleggsområdet ikke omfatter mer enn nødvendig 
areal, at uttaksskråningene revegeteres, og at ryggen i øst bevares slik at den kan fungere 
som en visuell skjermingssone sett fra øst.  
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6.7 Nærmiljø og friluftsliv 

 

6.7.1 Innledning 

Temaet friluftsliv defineres som opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden med sikte på 
miljøforandring og naturopplevelse. Nærmiljø defineres som samspillet mennesker imellom 
og mellom mennesker og deres omgivelser.  

Områdets betydning for trivsel, samvær og fysisk aktivitet skal vurderes under nærmiljø og 
friluftsliv. Områdets visuelle kvaliteter behandles under tema landskapsbilde.  

Reduksjon av utearealenes funksjonelle kvaliteter og bruk på grunn av luftforurensning, 
støynivå og/eller støytiltak behandles under tema nærmiljø og friluftsliv. Lydnivå er en 
objektiv faktor som kan dokumenteres ved målinger og beregninger, og som myndighetene 
har satt grenseverdier til. Opplevelse av lyd er imidlertid en subjektiv faktor, som vil oppleves 
forskjellig fra person til person. Normalt defineres en endring i støynivå på 3 dB som en 
merkbar endring i støynivået. 

Nasjonale, regionale og lokale mål og retningslinjer 

Det er et overordnet politisk mål at alle skal ha mulighet til å utøve helsefremmende, 
trivselsskapende og miljøvennlig friluftsliv og fysisk aktivitet i det daglige livsmiljøet og i 
omkringliggende naturområder. Disse føringene er gitt i Stortingsmelding 23 (2001-2002) 
Bedre miljø i byer og tettsteder og Stortingsmelding 39 (2000-2001) Friluftsliv – en veg til 
høgare livskvalitet. Barn og unge har et særskilt fokus i politiske målsetninger gjennom 
rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen.  

Ringerike kommune har satt i gang et arbeid med å kartlegge bynære friluftsområder og 
Kilemoen er en av 18 områder som inngår i undersøkelsen. Formålet med kartleggingen er å 
skaffe oversikt over hvilke områder som brukes til friluftsliv, hvor mye hvert område brukes 
og hvilke aktiviteter som utføres i de ulike områdene. Denne kunnskapen skal bidra til å 
danne et beslutningsgrunnlag i politiske avgjørelser.  

Aktuelle problemstillinger  

Området benyttes mye i friluftslivssammenheng, og er spesielt attraktivt for 
orienteringsidrett fordi den flate moen i kombinasjon med dødisgroper i nord og det 
kuperte skogsområdet i Oppenåsen i vest gir unike variasjoner. Det finnes et rikt 
nett av stier og merkede fotruter innenfor planområdet som brukes av mange både 
til turgåing og trening. Et mindre areal blir disponibelt til friluftsliv, idrett og 
orientering etter gjennomføring av tiltak. Temaet må sees i sammenheng med 
utredningstema om støy, vibrasjoner og støv.  

Utredningsbehov  

Det er behov for å gjøre registreringer med tilhørende analyse.  Eventuelle 
foreninger og/eller idrettslag kontaktes for å avklare mulig bruk. Avbøtende tiltak må 
vurderes. 
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6.7.2 Metode  

Metodisk bygger utredningen på Statens vegvesen Håndbok 140 Konsekvensutredninger 
(Statens Vegvesen 2006) og DN-håndbok 18-2001 - Friluftsliv i konsekvensutredninger etter 
plan- og bygningsloven (DN 2001). Verdivurderingen for nærmiljø og friluftsliv er knyttet til 
kriterier som tilgjengelighet, bruksfrekvens, brukere, egnethet, funksjon, 
opplevelseskvaliteter, symbolverdi, kunnskapsverdier, tilrettelegging, utstrekning og graden 
av inngrep. 

Registreringene er gjort på bakgrunn av befaring i området, bruk av kartmateriale, flyfoto, 
bilder og 3D-modell, samt annet tilgjengelig bakgrunnsmateriale og høringsuttalelser. 
Kommunen har også bidratt med informasjon på bakgrunn av arbeidet med kartlegging av 
bynære friluftsområder i Hønefoss.  

Plan- og influensområde 

Planområdet omfatter området som blir direkte berørt av uttaksområdet med tilhørende 
anlegg. Influensområdet er områder som kan bli berørt av tiltaket med for eksempel endret 
miljøbelastning i form av støy og støv, endret opplevelseskvalitet eller endret tilgjengelighet, 
se figur nedenfor. 

 
 
Figur 36: Utsnitt O-kart Oppenåsen-Kilemoen 2011, Ringerike O-lag. Planområdet er angitt med rød stiplet strek 
Influensområdet for friluftsliv er vist med lilla flate. 
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6.7.3 Dagens situasjon 

Deler av planområdet består av det eksisterende sand- og grustaket. Den ubebygde delen 
av planområdet består hovedsakelig av tørr furuskog. Terrenget er lettgått og flatt med lite 
bunnvegetasjon.  

Det ligger en bolig langs Follummoveien, ellers er det ikke støyfølsom bebyggelse i 
nærheten av planområdet. Brukere av skogsområdet nord for uttaksområdet kommer i 
hovedsak med bil fra andre steder i kommunen. 

Hele området dekkes av et orienteringskart utgitt av Ringerike O-lag (utsnitt forrige side). På 
kartet er det avmerket flere stier og skogsbilveger med god fremkommelighet. Det er ikke 
tilrettelagt turparkering eller merkede stier innenfor planområdet. Det er imidlertid mulig å 
parkere langs skogsbilveger i området. 

Kilemoen er et av områdene som Ringerike O-lag bruker mest, og er godt egnet til 
orienteringsaktiviteter, både nybegynneropplæring, trening, tur-orientering og konkurranser i 
tillegg til turer og rekreasjon i området.  

Området er del av et større sammenhengende område (Oppenåsen/Heggen og Rognerud) 
som er en viktig kvalitet for friluftslivet generelt og for orienteringsidrett. Området byr på et 
variert landskap med raviner og dødisgroper nord på Kilemoen, den flate furumoen sentralt 
og mer kupert skogsli med blandingsvegetasjon i vest (Oppenåsen/Heggen og Rognerud). 

 

Figur 37: Det finnes et rikt nett av stier og grusveger innenfor planområdet 

Alternative friluftsområder 

Det finnes alternative friluftsområder nord og vest for planområdet, det vil si resten av 
Kilemoen samt Rognerud og Oppenåsen/Heggen. Ifølge Ringerike O-lag (ROL) kan 
orienteringsidretten «relativt enkelt flytte organisert trening og konkurranser til andre og nye 
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områder, men for den daglige aktiviteten og treningsturen, er lett tilgang til friluftsområder i 
nærmiljøet avgjørende». ROL påpeker imidlertid at det er viktig for orienteringsidretten at det 
finnes moer på Ringerike av en slik størrelse at de kan brukes til orientering.  

Ringerike kommunes kartlegging av 18 bynære friluftsområder 

I Ringerike kommunes kartlegging av 18 bynære friluftsområder svarte 26,3 % (av 813 svar) 
at de bruker Kilemoen som friluftsområde. Kilemoen er det området som fikk 4. flest svar i 
undersøkelsen. Dette underbygger at dagens bruksfrekvens på Kilemoen er stor. Kilemoen 
er i kommunens kartlegging klassifisert som et B-område (område med store friluftsverdier). 

Rognerud og Oppenåsen/Heggen er friluftsområder som ligger i nærheten av Kilemoen. I 
Ringerike kommunes kartlegging svarte 18,6 % at de bruker Rognerud som friluftsområde, 
mens 13,5 % svarte at de brukte Oppenåsen/Heggen som friluftsområde. Områdene 
benyttes til turgåing, trening, orientering (kun Kilemoen og Oppenåsen/Heggen), plukking av 
bær eller sopp og til skiturer. Områdene brukes hele året. Bruksfrekvensen er vesentlig 
høyere på Rognerud enn Oppenåsen/Heggen.  

6.7.4 Verdivurdering 

Ved verdisetting av plan- og influensområdet vurderes planområdet og influensområdet hver 
for seg og samlet. Det tas utgangspunkt i vurderingskriterier gitt i DN Håndbok 25-2004.  

Tabell 2: Oppsummering av planområdets verdi for friluftsliv (tabell jf. DN Håndbok 25-2004) Tallene fra 1 til 5 er 
en gradering/skala av kriteriene fra lite (fra 1) til mye (til 5). 

Kriterier   1 2 3 4 5  Merknad 

Bruk Hvor stor er dagens 
brukerfrekvens? 

Liten 

 

   x  Stor 35 % bruker 
planområdet 2-8 
ganger i mnd, 30 % 
bruker området 1-2 
i mnd. 35 % bruker 
området mer enn 8 
ganger i mnd. 
(totalt 214 svar, 
spørreus. Ringerike 
kommune). 
Eksisterende 
masseuttak er ikke 
tilgjengelig for 
friluftsliv. 

Deler av 
planområdet er en 
av de mest brukte 
områdene til ROL 
(ukentlig).  

Regionale/nasj
onale brukere 

Brukes området av 
personer som ikke er lokale 

Aldri   x   Ofte Brukes i størst grad 
av 
lokalbefolkningen. 
Brukes av folk i 
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hele regionen ved 
orienteringsarrang-
ementer (årlig eller 
sjeldnere).  

Opplevelses-
kvaliteter 

Har området spesielle 
natur- eller kulturhistoriske 
opplevelseskvaliteter? 

Ingen   x 

 

 

 

 Mange Den inngrepsfrie 
delen av 
planområdet er 
ensartet åpen 
furuskog med 
innslag av 
dødisgroper, 
kullgroper 

 Har området et spesielt 
landskap? 

Lite   

 

 x    Svært 

 

Furomolandskap 
som er vanlig i 
regionen 

Symbolverdi Har området spesiell 
symbolverdi 

Ingen  

 

  x 

 

   

 

Ett av de mest 
brukte områdene 
for orientering av 
ROL 

Funksjon Har område en spesiell 
funksjon (adkomstsone, 
korridor, parkeringsplass 
el.)? 

Ingen 
spesiell 
funksjon 

  x 

 

  Spesi-
ell 
funk-
sjon 

Planlagt 
uttaksområde er en 
del av løypenettet 
på Kilemoen, og 
brukes blant annet 
til fotturer, 
(hunde)trening og 
orientering.  

Egnethet Er området spesielt godt 
egnet for en eller flere 
enkeltaktiviteter som det 
ikke finnes like gode 
alternative områder til? 

Dårlig 

 

  

 

x  

 

 Godt Området er meget 
godt egnet til blant 
annet orientering, 
men det finnes 
alternative områder 
i kommunen som 
allerede er i bruk, 
for eksempel 
Eggemoen. 

Tilrettelegging Er området tilrettelagt for 
spesielle aktiviteter eller 
grupper? 

Ikke 
tilrette-
lagt 

 

  x   Høy 
grad 
av til 
rettele
gging 

Innenfor 
planområdet finnes 
ett nett av ikke- 
merkede stier og 
grusveger. Brukere 
ønsker benker, 
grillplasser, skilting 
og en vei som 
brøytes. Området 
er tilrettelagt for 
orientering. 
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Kunnskaps-
verdier 

Er området egnet i 
undervisningssammenheng 
eller har området spesielle 
natur- eller 
kulturvitenskaplige 
kvaliteter? 

Få 

 

  

 

 

 x 

 

 

 Mange Kvartærgeologisk 
landskap med 
isranddeltaer og 
dødisgroper 

Inngrep Er området inngrepsfritt? Utbygd 

 

 x 

 

 

 

  Inngre
psfritt 

 

Deler av 
planområdet er 
allerede et 
masseuttak, 
området grenser til 
industriområde i 
sør. 

Utstrekning Er området stort nok for å 
utøve de ønskede 
aktiviteter? 

For lite 

 

  x 

 

 

 

 

  

 Stort 
nok 

2/3 av Kilemoen 
inngår i 
planområdet, 
resten inngår i 
influensområdet. 

Potensiell bruk Har området potensial 
utover dagens bruk? 

Liten    x  Stor Området er 
allerede godt egnet 
til ulike 
friluftsformål. 

Tilgjengelighet Er tilgjengeligheten god, 
eller kan den bli god? 

Dårlig 

 

  x 

 

  God 

    

Tilgjengeligheten 
kan bli bedre med 
for eksempel bedre 
parkeringsmulighet 
og merkede stier. 
75 % sier de bruker 
bil som 
tilkomstmiddel, 45 
% sykkel og 35 % 
til fots. 

 

Tabell 3: Oppsummering av influensområdets verdi for friluftsliv (tabell jf. DN Håndbok 25-2004) 

Kriterier   1 2 3 4 5  Merknad 

Bruk Hvor stor er dagens 
brukerfrekvens? 

Liten 

 

   x  Stor Nordre del av 
Kilemoen inngår i 
influensområdet 
som har høy 
bruksfrekvens, se 
tabell ovenfor. 

Regionale/nasj
onale brukere 

Brukes området av 
personer som ikke er lokale 

Aldri  x    Ofte Brukes mest av 
lokalbefolkningen.  
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Opplevelses-
kvaliteter 

Har området spesielle 
natur- eller kulturhistoriske 
opplevelseskvaliteter? 

Ingen    x 

 

 

 Mange Ensartet åpen 
furuskog. 
Dødisgroper, 
kullgroper 

 Har området et spesielt 
landskap? 

Lite   

 

   x  Svært 

 

Et variert landskap; 
Furomolandskap, 
ravinelandskap i 
nord og varierende 
skogsterreng/skråli 
med blandingsskog 
i vest.  

Symbolverdi Har området spesiell 
symbolverdi 

Ingen  

 

  x 

 

   

 

Ett av de mest 
brukte områdene 
for orientering av 
ROL 

Funksjon Har område en spesiell 
funksjon (adkomstsone, 
korridor, parkeringsplass 
el.)? 

Ingen 
spesiell 
funksjon 

   x 

 

 Spesie
ll 
funksjo
n 

Influensområdet er 
en del av 
løypenettet på 
Kilemoen og brukes 
blant annet til 
fotturer, trening, 
plukking av sopp og 
bær, skiturer.  

Egnethet Er området spesielt godt 
egnet for en eller flere 
enkeltaktiviteter som det 
ikke finnes like gode 
alternative områder til? 

Dårlig 

 

  

 

x  

 

 Godt Kilemoen er meget 
godt egnet til blant 
annet orientering, 
men det finnes 
alternative områder 
i kommunen som 
allerede er i bruk, 
for eksempel 
Eggemoen.  

Tilrettelegging Er området tilrettelagt for 
spesielle aktiviteter eller 
grupper? 

Ikke 
tilrette-
lagt 

 

  x   Høy 
grad 
av 
tilrettel
egging 

Et rikt nett av ikke- 
merkede stier og 
grusveger. Brukere 
ønsker økt 
tilrettelegging. 
Deler av området er 
tilrettelagt for 
orientering. 

Kunnskaps-
verdier 

Er området egnet i 
undervisningssammenheng 
eller har området spesielle 
natur- eller 
kulturvitenskaplige 
kvaliteter? 

Få 

 

  

 

 

x  

 

 

 Mange Kilemoen er et 
kvartærgeologisk 
landskap med 
isranddeltaer og 
dødisgroper 
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Inngrep Er området inngrepsfritt? Utbygd 

 

   

 

x 

 

 Inngre
psfritt 

 

Større 
skogsområder uten 
inngrep. Grenser til 
pukkverk i sør.  

Utstrekning Er området stort nok for å 
utøve de ønskede 
aktiviteter? 

For lite 

 

  x 

 

 

 

 

  

 Stort 
nok 

Influensområdet 
alene er ikke stort 
nok for å være 
egnet til orientering. 
Området grenser til 
andre 
friluftsområder som 
Rognerud og 
Oppenåsen/ 
Heggen. 

Potensiell bruk Har området potensial 
utover dagens bruk? 

Liten    x  Stor Området er 
allerede godt egnet 
til ulike 
friluftsformål. 

Tilgjengelighet Er tilgjengeligheten god, 
eller kan den bli god? 

Dårlig 

 

  x 

 

  God 

    

Tilgjengeligheten 
kan bli bedre. 
Brukerne av 
området er stort 
sett lokale, og 
adkomsten langs 
fv. 172 kan 
oppfattes som 
utrygg for gående 
og syklende. Det er 
relativt lik fordeling 
mellom dem som 
går, sykler eller 
bruker bil som 
tilkomstmiddel. 
Tilgjengeligheten 
kan bli bedre med 
fortau langs fv. 172, 
økt 
parkeringskapasitet 
og merkede stier. 

 
Planområdet: Kilemoen er det området som fikk 4. flest svar i Ringerike kommunes 
kartlegging av 18 bynære friluftsområder. Dette underbygger at dagens bruksfrekvens på 
Kilemoen er stor. I følge håndbok 25 vil områder som får en firer på kriteriet «Bruk» 
verdsettes som Svært viktig friluftslivsområde. Tiltakshaver har grunn til å tro at den 
pågående reguleringsplanprosess har hatt betydning for at flere har avgitt svar i 
spørreundersøkelsen samt at det var mulig for samme person til å avgi svart gjentatte 
ganger.  Man kan således anta at undersøkelsen kan være «farget» av denne 
planprosessen. 
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I følge kriteriene til Statens vegvesens håndbok 140 vurderes planområdet til å ha middels 
til stor verdi for friluftsliv. Dette begrunnes med at deler av planområdet brukes svært 
ofte/av svært mange og at området er særlig godt egnet til friluftsliv, spesielt 
orienteringsidrett. En del av planområdet er imidlertid ikke egnet til friluftslivsaktiviteter 
(eksisterende masseuttak), og dette trekker verdien noe ned. 

Influensområdet: Influensområdet benyttes i likhet med planområdet til turgåing, trening, 
orientering, plukking av bær eller sopp og til skiturer. Områdene brukes hele året. 
Influensområdet vurderes samlet som svært viktig med middels til stor verdi for friluftsliv. 

6.7.5 Vurdering av omfang 

Omfangsvurderingene er et uttrykk for hvor store negative eller positive endringer tiltaket vil 
medføre i plan- og influensområdet. Omfanget vurderes i forhold til 0-alternativet.  

Tabell 4: Omfangsvurdering i planområdet (i henhold til kriterier i håndbok 140) 

Kriterier Stort 
positivt 
omfang 

Middels 
positivt 
omfang 

Lite/intet omfang Middels 
negativt 
omfang 

Stort negativt omfang 

Bruksmuligheter     Tiltaket vil ødelegge 
bruksmulighetene for 
planområdet på grunn av 
arealbeslag. Det er 
imidlertid snakk om en 
lang tidshorisont (ca.100 
år) 

Barriere for ferdsel 
og opplevelse 

    Tiltaket vil på sikt 
medføre at planområdet 
er uegnet til friluftsliv på 
grunn av anleggsdrift og 
terrenginngrep. 

Attraktivitet      Tiltaket vil i stor grad 
redusere områdets 
attraktivitet. 

Identitetsskapende 
betydning 

    Planområdet vurderes 
ikke å ha noen direkte 
identitetsskapende 
betydning, men er et 
viktig område for 
rekreasjon og fysisk 
aktivitet som vil gå tapt. 
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Tabell 5: Omfangsvurdering i influensområdet (i henhold til kriterier i håndbok 140) 

Kriterier Stort 
positivt 
omfang 

Middels 
positivt 
omfang 

Lite/intet 
omfang 

Middels negativt 
omfang 

Stort negativt omfang 

Bruksmuligheter    Støy- og støvbidraget 
fra sandtaket vil trolig 
ikke påvirke bruken 
av området, men 
arealreduksjon på 
moen vil redusere 
bruken av området. 

 

Barriere for ferdsel 
og opplevelse 

   Eksisterende 
løypenett/forbindelser 
i influensområdet 
opprettholdes, men 
tilgjengelig løypenett 
på Kilemoen 
reduseres gradvis. 

 

Attraktivitet      Tiltaket vil gjøre 
området mindre 
attraktivt for tradisjonelt 
friluftsliv, og spesielt 
orienteringsidretten, 
fordi tilgjengelig areal til 
friluftsliv gradvis 
reduseres. 

Identitetsskapende 
betydning 

   Tiltaket vil kunne 
forringe 
influensområdets 
betydning som en 
viktig arena for 
rekreasjon og fysisk 
aktivitet. 

 

 
Beregningsresultatene viser at eksisterende støyømfintlig bebyggelse blir liggende utenfor 
de beregnede støysonene for LDEN fra Kilemoen sandtak med over 5 dB margin for 
situasjonene som er beregnet.  Det registreres generelt lav konsentrasjon av mineralsk 
støvnedfall ved målestasjonene jamfør grenseverdien i forurensningsforskriften. 

Oppsummert vil tiltaket få stort negativt omfang for friluftsliv i selve planområdet da et viktig 
område for friluftsliv på sikt går tapt. 

I influensområdet vil tiltaket få middels til stort negativt omfang for friluftsliv fordi 
tilgjengelig areal for friluftsliv på Kilemoen gradvis reduseres i størrelse, og på sikt vil påvirke 
bruken av området. Kilemoen vil ikke lenger bli like attraktiv for orienteringsidretten. Det 
finnes arealer for friluftsliv i Oppenåsen/Heggen og Rognerud, men her er terrenget mindre 
lettgått og har lavere bruksfrekvens.  
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6.7.6 Konsekvensvurdering 

Planområdet er vurdert å ha middels til stor verdi og tiltaket vurderes å gi stort negativt 
omfang. Dette gir i henhold til konsekvensviften i håndbok 140, stor negativ konsekvens.  

Influensområdet er vurdert å ha middels til stor verdi og tiltaket vurderes å gi middels til stort 
negativt omfang. Dette gir i henhold til konsekvensviften i håndbok 140, middels til stor 
negativ konsekvens.  

 

6.7.7 Avbøtende tiltak 

Det bør opparbeides en øst-vest-tverrforbindelse nord for planområdet som erstatter dagens 
tverrforbindelse i planområdet.  
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6.8 Naturmiljø 

 

6.5.1 Innledning 

I forbindelse med planer om utvidelse av eksisterende sand- og grustak ved Kilemoen er det 
gjennomført en konsekvensutredning av deltema naturmiljø innenfor planområdet. 

 

Figur 38: Eksisterende grustak ved Kilemoen (Foto: Rune Solvang). 

 

Aktuelle problemstillinger  

Det er ikke registrert noen prioriterte naturtyper innenfor planområdet på temakart 
for naturmiljø i kommunens kartdatabase, men det er behov for mer detaljerte 
avklaringer. Det kan være problemstillinger knyttet til omdisponering av 
naturområder. Området er registrert som beiteområde for elg. 

Utredningsbehov  

Det vil gjennomføres en kartlegging av naturverdier i planområdet basert på 
feltbefaring. Eksisterende dokumentasjon vil gjennomgås.  Det vil være spesiell 
fokus på eventuelle leveområder for truede arter. Utredningen skal dekke 
naturmangfoldlovens §§ 8-12. 
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6.5.2 Metode 

Kartlegging og verdisetting av naturmiljø/biologisk mangfold i planområdet er basert på 
nasjonal metodikk for naturtypekartlegging, dvs. kartlegging av spesielt viktige områder for 
biologisk mangfold (Direktoratet for Naturforvaltning 1996; Direktoratet for naturforvaltning 
2007); se for øvrig www.naturbase.no hvor kjente lokaliteter ligger ute. 
Naturtypekartleggingen er basert på DN-håndbok 13-2007 (oppdatert versjon) hvor 56 
prioriterte naturtyper av særlig verdi for biologisk mangfold er presentert, samt nye faktaark 
som kom i 2012 i forbindelse med revidering av DN-håndbok 13-2007. Lokaliteter som 
oppfyller kravene til naturtypelokalitet verdisettes etter kriterier til A, B og C-verdi, se tabell 
under. 

Tabell 6: Verdisetting basert på DN-håndbok 13 og Statens Vegvesen håndbok 140. 

Verdi1  

(DN-
håndbøkene) 

Verdi KU2  

(SVV håndbok 140) 

Nasjonal- 

lokal 
verdiskala 

Naturforhold 

A – svært viktig Stor verdi Nasjonal verdi Svært viktig natur 

B – viktig Middels til stor verdi Regional verdi Viktig natur 

C – lokalt viktig Middels verdi Høy lokal verdi Lokalt viktig natur 

Ingen verdisetting  Liten verdi  Ordinær øvrig natur 

 Ingen relevans for 
fagtemaet 

 Bebygde areal 

 

Begrepsbruken for verdi- og konsekvensutredning er benyttet i utredningen selv om 
konsekvensutredning ikke er etterspurt. Begrepsbruken er basert på Statens vegvesen sin 
håndbok 140 ”konsekvensanalyser”; (H140) revidert utgave 2006 (Statens vegvesen 2006). 
For nærmere informasjon om kriteriene for verdi-, omfangs – og konsekvensvurderingene 
vises det til Statens vegvesen (2006). Trinn 1 i en konsekvensutredning er kartlegging og 
karakteristikk av verdier, trinn 2 er omfangsvurdering og trinn 3 er konsekvensvurderingen. 
For rødlistearter henvises det til Kålås m. fl. (2010). 

Utredningen bygger på eksisterende dokumentasjon og feltarbeid. Feltarbeid ble gjennomført 
av Rune Solvang, Asplan Viak, 18.9.2011. Terje Spolén Nilsen, lokal soppekspert, ble også 
engasjert for å befare og vurdere området i forhold til jordboende sopp. Han befarte området 
5.10.2011. I tillegg ble i alle fall deler av planområdet besøkt av deltagere på Norsk sopp- og 
nyttevekstforenings «høstsopptreff» i 2013, jf. funn lagt ut på Artskart. Alle 
forvaltningsmessige interessante funn av sopp er lagt inn i Artsobservasjoner/Artskart. Kilder 
til informasjon er foruten egen kartlegging, Direktoratets for Naturforvaltning naturbase 
(www.naturbase.no), artskartdatabasen fra Artsdatabanken (www.artsdatabanken.no) samt 
dokumentasjon fra lokalkjente informanter.  
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6.5.3 Dagens situasjon 

Generell naturbeskrivelse 

Planområdet er delvis bebygd av anlegg knyttet til det eksisterende sand- og grustaket. Den 
ubebygde delen av planområdet består hovedsakelig av tørr furuskog, såkalt sandfuruskog.  

 
Løsmasser og berggrunn 

Løsmassene i planområdet er dominert av et tykt lag med sand og grus som ble avsatt av en 
breelv under siste istid. Området er veldrenert og tørt da løsmassene har en høy porøsitet. 
Derfor finnes bare tørketålende vegetasjonstyper i planområdet. Det finnes i dag et grustak 
som tar ut løsmasser og som gir grunnlag til sekundære åpne habitater. Berggrunnen i 
området består av forskjellige typer gneis (diorittisk gneis og øyegneis) eller grovkornet 
granitt (http://www.ngu.no/no/hm/Kart-og-data/). Berggrunnen har liten betydning for 
vekstforholdene i området på grunn av den store løsmasseoverdekningen uten nevneverdige 
kildeframspring.  

 

Figur 39: Løsmassekart for Kilemoen (kilde: http://geo.ngu.no/kart/losmasse/, 4.4.2013). 
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Flora og fauna 

Planområdet består av en relativt flat furumo. Tresjiktet domineres av furu men det er også 
innslag av gran og bjørk. Karplantefloraen i planområdet består av arter som er tilpasset 
næringsfattige og veldrenerte og tørre voksesteder. Blant de vanligste artene er blåbær, 
tyttebær, røsslyng, blokkebær, hårfrytle og krekling. Lodden vaniljerot ble registrert på to 
voksesteder. 

«Lavskog i lav-furu-utforming» (vegetasjonstype A1a i Fremstad 1997) er den mest vanlige 
vegetasjonstypen i området med vanlige lavarter som lys reinlav, islandslav og kvitkrull. I 
områder med mer sluttet vegetasjonsdekke finnes en tykk mosematte bestående 
hovedsakelig av furumose og etasjemose. Blåbær dominerer i feltsjiktet. Her klassifiseres 
vegetasjonstypen som «blåbærskog i blåbær-utforming» (vegetasjonstype A4a i Fremstad 
1997). 
 

Sandfuruskoger og sjeldne sopparter 

Sandfuruskoger på furumoer kan ha interessante naturverdier knyttet til jordboende sopper, 
dvs. sopp som lever på bakken og som lever i symbiose (sopprot) med trærne. I tillegg kan 
sandfuruskog ha verdi for enkelte karplanter som for eksempel mogop (NT). Det har relativt 
nylig blitt oppdaget at denne naturtypen kan ha store biologisk mangfoldverdier nettopp for 
jordboende sopp. Oppmerksomheten rundt dette temaet er så nytt, at sandfuruskog i dagens 
versjon av håndbok 13 om kartlegging og avgrensning av naturtypelokaliteter ikke er med 
som en av skogtypene som skal registreres. Den er heller ikke med i MIS-instruksen 
(Miljøregistreringer i skog, Baumann m. fl. 2002). For å bedre på kunnskapsmangelen ble det 
i februar 2013 publisert en rapport som heter «Verdifulle sandfuruskoger og 
sandfuruskogsopper. En foreløpig oversikt over viktige områder for biologisk mangfold» 
(Brandrud & Bendiksen 2012). Under kapittelet «Hva er verdifull sandfuruskog», heter det i 
denne rapporten bl.a. at: «Sandfuruskogen kan defineres som furuskog på sand, eller 
sand/grus-dominerte løsmasser. I hovedsak omfatter dette breelv-bresjøavsetninger, gjerne i 
form av mektige dalfyllinger (…). Som regel er disse sand/grus-forekomstene furudominert, 
og har ofte god bonitet. Løsmassene er gjerne fattige, men kan ha innslag av rikere 
mineralkorn, og noen har et betydelig kalk-innhold, eventuelt fra kalkrikt grunnvann. 
Vegetasjonen i feltsjiktet er gjerne fattig, dominert av nøysomme surbunnsarter som reinlav, 
furumose og lyngarter. Men blant de jordboende soppene er det ofte innslag av mer 
mineralkrevende arter. Ikke alle sandfuruskoger er like biologisk verdifulle. Sandfuruskogene 
oppviser i større grad enn beslektede skogtyper som kalkfuruskog en markert 
typemessig/regional variasjon som habitat for spesialisert og sjeldent biomangfold. Ut i fra 
dagens artskunnskap er det først og fremst de tørreste, kontinentale, lav eller 
lav/mosedominerte utformingene som er hotspot-habitat for sjeldent biomangfold. Særlig rike 
er områder med (i) tynn humus, (ii) godt sortert finsand (ofte tidligere flygesandområder) og 
(iii) (kalk)rikere mineralpartikler. Mange arter er også begunstiget av partier med åpen sand. 
Disse rike områdene kan man finne bl.a. på eskerrygger, terrasseskråninger, samt områder 
som tidligere hadde sandflukt (flygesandområder). Disse tørre, lavdominerte typene huser 
særlig mange habitatspesifikke, jordboende mykorrhizasopper. Enkelte sandelskende 
karplanter er også mest knyttet til noe rikere utforminger, som bittergrønn (EN, sterkt truet), 
grannjamne (EN) og mogop (NT, nær truet). Foreløpig vet man antageligvis for lite om 
artsinventar og utbredelse til skarpt og skille ut de typene/områdene med sandfuruskog som 
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har særlig verdi. I forvaltningen har man hittil hatt lite kartlegging og lite fokus på 
sandfuruskog. Med et økt kartleggingsfokus nå, bl.a. med inkludering av sandfuruskog i DN 
håndbok 13, vil antakeligvis utfordringen være å ”skille klinten fra hveten”, dvs. å skille de 
verdifulle fra de mindre verdifulle sandfuruskogene. Dette er ingen enkel oppgave, da 
sandfuruskogene ofte er svært likartede med hensyn til vegetasjon og skogstruktur. For å få 
til dette, er det behov for å gjennomføre mer artskartlegging, for å øke kunnskapsgrunnlaget 
om artsinnholdet i de ulike utformingene og de ulike regionene, samt effekter av ulik 
kulturpåvirkning og isolasjon/fragmentering (…). 

Basert på tilgjengelige kartleggingsdata, er det følgende tre områder/regioner som peker seg 
ut med mange velutviklede, rike sandfuruskoger av stor verdi for biomangfoldet i Norge: 1) 
Glomma-dalføret med sidedaler i Åmot-Elverum; 2) Øvre Sjoa-området i Vågå-Sel (NV-
Gudbrandsdalen) og 3) avsetninger langs Randselva-Storelva på Ringerike, samt sør for 
Krøderen i Modum. 

På Ringerike er det registrert flere verdifulle sandmoer langs Randselva-Storelva, først og 
fremst Eggemoen nord for Hønefoss, Prestmoen på vestsiden (nord for Juveren-Synneren) 
og Hvervenmoen og Helgelandsmoen-Mosmoen på østsiden av elva (Brandrud & Bendiksen 
2012). Sistnevnte hhv. i Hole og Jevnaker kommuner, de andre i Ringerike. Kilemoen mot 
Ådalen/Hallingby er en annen kjent forekomst. Disse moene kan antageligvis betegnes som 
middels godt kartlagt. Furumoene på Ringerike utmerker seg også ved flere forekomster av 
den truete karplanten bittergrønn (Chimaphila umbellata, EN), som har et av sine viktigere og 
mer livskraftige habitater her. Det utarbeides nå en egen handlingsplan for denne arten 
(Stabbetorp og Bratli 2012, in prep.). 

Alle de nevnte moene er karakterisert ved en mer eller mindre kalkpåvirkning, delvis 
gjennom noe rikere sedimenter, og stedvis gjennom påvirkning av kalkrikt grunnvann. Det 
sistnevnte er særlig påtagelig i brattskråningene omkring Eggemoen, der grunnvann presses 
fram over leirsedimenter, og en får en svært rik lågurtfuruskog. Av viktige arter som er funnet 
på Ringeriksmoene, kan nevnes gullslørsopp (Cortinarius aureofulvus, NT), slimsneglehatt 
(Limacella illinita, VU, sårbar), blåfotstorpigg (Sarcodon glaucopus, VU), lakrismusserong 
(Tricholoma apium, NT), samt svartgubbe (Sarcosoma globosum, CR, kritisk truet), 
sistnevnte riktignok i granskog nærmere flom-nivå mot elva. Det er funnet få av de typiske 
sandfuruskogslørsoppene her, og artsinventaret minner generelt mer om det som er 
registrert i Nordvest-Gudbrandsdalen enn det i Åmot-Elverum-området.» 

Registreringer utført i 2011 og 2013 bekrefter at området har klare verdier for til dels sjeldne 
og truede sandfuruskogssopparter.  

Området er et kjent beiteområde for elg. Fuglelivet i området antas å være typisk for 
skogsmiljøet i Buskeruds furuskoger med forekomster av hovedsakelig trivielle arter. Det er 
ikke kjent hekkeforekomster av truede arter i dette området. Befaringstidspunktet var for sent 
å kunne registrere hekkende arter. Under befaringen ble det registrert flaggspett, dompap, 
fuglekonge, blåmeis, svartmeis, granmeis, toppmeis, svarttrost og duetrost. 
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Spesielt viktige områder for biologisk mangfold 

Det er registrert én naturtypelokalitet basert på DN-håndbok 13-2007, dvs. spesielt viktig 
lokalitet for biologisk mangfold, i planområdet. Beskrivelsen er basert på standard mal for 
beskrivelser av lokaliteter etter DN-håndbok 13. Lokaliteten er gitt verdi A-svært viktig. 
Lokaliteten er beskrevet i avsnittet under. 

 
Rødlistearter og fremmede arter 

Seks rødlistede sopparter er registrert i planområdet, og i tillegg minimum én 
rødlistekandidat. Blåfotstorpigg (VU, sårbar) danner mykorrhiza med gran og furu og 
forekommer mest i kalkfuruskog men også i mindre baserik sandfuruskog. Arten er bare 
registrert i gammel skog og er kjent fra bare cirka 40 lokaliteter i Norge. Det antas at 
populasjonen har gått ned med over 30 % de siste 50 årene på grunn av skogsbruk og 
arealbeslag gjennom utbygging av kalkbarskoger. Blåfotstorpigg ble funnet med to adskilte 
forekomster nært det eksisterende grustaket i sør (UTM 32vNM6790574833 og UTM 
32vNM6790574812). 

 

Figur 40: Forekomst av blåfotstorpigg (Sårbar, store gule firkanter) og andre rødlistearter (i kategoriene nær trua 
og kunnskapsmangel) i følge Artskart. Den oransje mindre firkanten over funnet av blåfotstorpigg, er et funn fra 
1889 av planten mogop (nær trua). Plasseringen av dette er usikkert, da det på funnetiketten kun er oppgitt 
«Kilemoen». Dette betyr at det funnet ikke nødvendigvis ligger innenfor planområdet. Funnet over denne, er funn 
av furufåresopp (NT). Denne er også funnet utenfor planområdet. 
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Furufåresopp (NT, nær truet) har færre kjente lokaliteter i Norge enn blåfotstorpigg men 
mørketallet ligger betydelig høyere slik at det antas at arten har opptil 600 lokaliteter i landet. 
Arten danner mykorrhiza med furu og er mest utbredt i lågurtfuruskog og sandfuruskog 
(www.artsportalen.artsdatabanken.no). 

Av sjeldne karplantearter finnes et historisk funn av mogop (NT) fra 1889 av Ove Dahl. Et 
belegg ligger i herbariet ved Universitetet i Oslo – naturhistorisk museum. Arten er høyst 
sannsynlig utgått på lokaliteten. 

Ingen fremmede arter er registrert i området. 

 

Figur 41: Blåfotstorpigg (VU) registrert ved Kilemoen (Foto: Terje Spolén Nilsen). 
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6.8.1 Beskrivelse av naturtypelokaliteten i området  

Lokalitetsnr Naturbasen Kilemoen 

Naturtype  Kalkskog 
Utforming  Tørr kalkfuruskog  
Verdisetting Svært viktig (A)  

 

 

Figur 42: Sandfuruskog på Kilemoen med et utbredt nett av stier (foto: Rune Solvang). 

Innledning:  
Lokaliteten og avgrensningen er basert på kartlegging i forbindelse med 
konsekvensutredning for mulig utvidelse av eksisterende grustak på Kilemoen. Lokaliteten 
ble befart av Rune Solvang, Asplan Viak den 18.9.2011. Lokaliteten ble i tillegg befart av 
Terje Spolén Nilsen, den 05.10.2011 for å undersøke soppforekomster. Funn av sopp i 
forbindelse med registreringer i 2013 av Ringerike soppforening er inkludert. 
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Figur 43. Grov avgrensning av sandfuruskogen på Kilemoen.  

 
Beliggenhet og naturgrunnlag:  
Lokaliteten dekker store deler av Kilemoen som består av tykke løsmasseavsetninger nord 
og øst for det eksisterende grustaket. 
 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: 
Lokaliteten består av rik sandfuruskog hovedsakelig av «lavskog i lav-furu-utforming» 
(vegetasjonstype A1a i Fremstad 1997) med vanlige lavarter som lys reinlav, islandslav og 
kvitkrull. I områder med mer sluttet vegetasjonsdekke finnes en tykk mosematte bestående 
hovedsakelig av furumose og etasjemose. Blåbær dominerer i feltsjiktet. Her klassifiseres 
vegetasjonstypen som «blåbærskog i blåbær-utforming» (vegetasjonstype A4a i Fremstad 
1997). Sandfuruskoger har ikke fått sitt eget faktaark i DN håndbok 13 enda (er under 
utarbeidelse), og derfor er klassifiseringen foreløpig etter dette faktaarket. Tørr kalkfuruskog 
er den kategorien som pr i dag er mest passende selv om kalkinnholdet antakelig er 
forholdsvis lavt i løsmassene. 
 
Artsmangfold:  
Karplantefloraen i naturtypelokaliteten er fattig og trivielt med dominerende arter som furu, 
blåbær, krekling og røsslyng. Det er gamle registreringer av mogop (NT) av Ove Dahl (1889) 
på Kilemoen, men dagens status er usikker. Soppfloraen derimot er rik. Gjennom 
registreringer i 2011 ble det påvist 29 arter, inkludert de to rødlistede arter, blåfotstorpigg 
(VU) og furufåresopp (NT). Ellers ble det registrert følgende vanlige sopparter: 
Riddermusserong, brunkjøtt bukkesopp, sennepslørsopp, rustbrunpigg, 
rødskivekanelslørsopp, rødrandkjuke, vanlig svovelsopp, furuskjellpigg, furuskrubb, rødbrun 
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steinsopp, rimsopp, dråpemusserong, rødbrun pepperriske, seig kusopp, brungul 
musserong, rød stubbemusserong, vanlig lakssopp, meltraktsopp, fiolkjuke, furuskjellpigg, 
sleipslørsopp, fløyelspluggsopp, aprikosslørsopp, sotvokssopp, gullkjuke, flekkjuke og 
kantarell. I 2013 ble ytterligere rødlistede sopparter funn og andre sjeldne arter som ennå 
ikke er vurdert i rødlistesammenheng. Dette var moslørsopp (Cortinarius pinophilus VU; ett 
funn i nordre del, Furufåresopp (Albatrellus subrubescens NT; flere nye funn), 
Rosenfotkremle (Russula roseipes NT; flere steder), Lakrismusserong (Tricholoma apium 
NT; flere steder), Billeslørsopp (Cortinarius coleoptera DD; mange steder). I tillegg er det 
funnet (til dels større) forekomster av en del sjeldne og spesialiserte sandfuruskogsarter som 
slørsoppene Cortinarius pinigaudis, C. clarobrunneus, kremslørsopp (C. leucophanes), 
glødeslørsopp (C. odhinni), mørk moslørsopp (C. suberi), trevlesoppen Inocybe sambucina, 
ustripet kastanjemusserong (Tricholoma stans), blå brunpigg (Hydnellum caeruleum) og 
teglrød kragemusserong (Tricholoma focale). 
  
Fremmede arter: 
Ingen fremmede arter ble registrert. 
 
Bruk, tilstand og påvirkning:  
Lokaliteten grenser direkte mot det nåværende grustaket i sør og nord og er påvirket 
gjennom støv fra virksomheten uten at dette vurderes å være negativt. Flere turstier og 
skogsbilveier krysser gjennom lokaliteten. Turstier anses som positivt for naturverdiene da 
dette medfører blottet mineraljord. Skogstrukturen består overveiende av eldre skog, men 
det er lite død ved og biologisk gamle trær på grunn av utstrakt plukkhogst av eldre trær.  
 
Skjøtsel og hensyn:  
Skogen bør få lov til å utvikle seg fritt. Det er lite dødved i området og det ville være positiv 
om dødvedmengden økes over tid. Sjeldne sopparter i området lever i direkte tilknytning til 
furutrærne (gjennom mykorrhiza) slik at hogst av furutrær ved forekomstene av sjeldne 
sopparter kan ødelegge levevilkårene av soppene. Særlig flatehogst er ødeleggende, mens 
plukkhogst trolig vil være akseptabelt for å sikre dagens dokumenterte verdier. 
 
Verdisetting:  
Lokaliteten gis verdien svært viktig (A) på grunn av at dette er en av de aller mest verdifulle 
sandfuruskogene på Ringerike og i regionen for øvrig. Spesielt verdifullt i tillegg til at 
lokaliteten domineres av eldre skog, er innslaget av mest sannsynlig kalkrike løsmasser og 
forekomsten av en rekke krevende rødlista sandfuruskogsarter. Så langt er to trua arter 
funnet, begge i kategorien sårbar (VU) og tre nær trua (NT) samt én rødlisteart i kategorien 
kunnskapsmangel (DD). Videre er det gjort funn av den meget sjeldne slørsoppen 
Cortinarius violilamellatus som kan bli inkludert på neste rødliste.  
 

6.5.4 Verdivurdering 

Sandfuruskogen på Kilemoen er verdisatt som en svært viktig naturtypelokalitet og Brandrud 
og Bendiksen (2013) nevner sandfuruskogene ved Kilemoen å være noen av de mest 
verdifulle sandfuruskogene med henhold til soppforekomster i Ringerike. I notat av 
17.10.2013 til Asplan Viak, vurderer også Brandrud lokaliteten til å ha klare og viktige verdier 
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for biologisk mangfold og basert på nye registreringer, konkluderer han med at Kilemoen er 
den biologisk mest verdifulle av de større, intakte sandfuruskogsmoene på Ringerike.  

Tabell 7: Verdivurdering etter DN-systemet og Statens Vegvesen Håndbok 140 (2006) 

Lok_id Lokalitetsnavn Verdibegrunnelse Verdi 

1 

 

Kilemoen Kalkskog (verdi A). Sandfuruskog med rik soppflora 
inkl. trua arter. Mest verdifulle kjente sandfuruskogen 
på Ringerike 

Stor 

 

6.5.5 Vurdering av omfang og konsekvens 

Konsekvensgraden er vurdert som stor negativ, da en stor andel av en A-lokalitet med 
verdifull sandfuruskog ødelegges av tiltaket slik det er planlagt per i dag. 

Tabell 8: Omfangs- og konsekvensvurdering for naturtypelokaliteten som ligger delvis innenfor planområdet etter 
Statens Vegvesen Håndbok 140 (2006) 

Lok_id-
Lokalitet 

Omfangsvurdering Omfang Konsekvens 

1 

Kilemoen 

Arealbeslag i forbindelse med 
utvidelse av grustaket 
kommer til å beslaglegge mer 
enn halvparten av 
sandfuruskogene i naturtype-
lokaliteten. Forekomsten av 
blåfotstorpigg (VU) og andre 
forekomster av rødlistearter 
kommer til å utgå. 

 

 

           

     ▲ 

stor negativ 

( - - -) 

 

6.5.6 Usikkerhet 

Kunnskapsstatus for sopp på Kilemoen er vurdert som god. Lokaliteten er sjekket for sopp i 
to soppsesonger. Fruktifiseringen av sopp varierer år til år, slik at det mest sannsynlig er en 
del krevende arter som så langt ikke er dokumentert fra området.  For å fange opp 
variasjonsbredden av slike sopparter bør et område undersøkes flere ganger i løpet av en 
feltsesong og helst over flere år for å få en god oversikt over artsinventaret av jordboende 
sopp. Dette gjør jordboende sopp til en utfordrende artsgruppe å kartlegge. På den annen 
side er området godt nok undersøkt til å fastsette verdien til «stor», og at 
kunnskapsgrunnlaget er godt nok til at konsekvensen for tiltaket kan fastsettes med 
sikkerhet.  

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort
negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t
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6.9 Naturressursen –sand og grusforekomsten 

 

 

6.9.1 Innledning 

Akershus, Oslo og deler av Buskerud har tett befolkede områder og opplever 
befolkningsvekst.  Veksten medfører behov for investeringer i bygg- og anlegg.  Det er behov 
for stor tilgang på byggeråstoffer som sand, grus og pukk.  All bygging av infrastruktur er 
avhengig av slike byggeråstoffer og det er viktig at tilgangen på ressurser er god.  

 

6.9.2 Regionalt behov 

Det regionale behovet for byggeråstoffer er i denne sammenheng vurdert til å omfatte 
Buskerud, Oslo og Akershus. I de tre fylkene er det om lag 1,5 millioner innbyggere.  I følge 
statistikk fra Norges geologiske undersøkelse (NGU) varierer det gjennomsnittlige årlige 
forbruket av sand og grus mellom 2,5 og 3 tonn pr innbygger for regionen.  Det medfører et 
regionalt behov på 4,5 millioner tonn sand og grus pr år.  I all hovedsak blir sand og grus til 
ovenfor nevnte fylker produsert i Buskerud og Akershus. 

 

6.9.3 Ressursens størrelse og kvalitet 

Sand og Grusressursen på Kilemoen er langt større enn det som er avsatt i gjeldende 
kommuneplan og det som forslår regulert i denne sammenheng. 

NGU beskriver ressursen slik: Forekomsten omfatter selve isranddeltaet Kilemoen og 
elveterrassen Begnamoen, mellom jernbanen og Kilemoens terrassekant. På Begnamoen 
ligger et relativt grovt 5-10 m mektig elveavsatt topplag over middels til finkornet sand 
tilhørende det opprinnelige isranddeltaet. På Kilemoen synes grovere materiale å være 
lokalisert i de sørvestlige områdene, ved A/S Svelviksand og i de nordre delene. Sentrale 
deler av moen synes å være oppfylt med fin-sand. Bergarts- og mineralsammensetningen 
tyder på god kvalitet. Det produseres en rekke fraksjoner og spesialprodukter i massetaket. 
Det er etablert produksjon av betongelementer i uttaksområdet og en stor del av 
produksjonen blir eksportert til Osloområdet. Forekomsten er klassifisert som en nasjonal 
viktig forekomst. 

Aktuelle problemstillinger  

Vurdere ressursens egnethet som byggemateriale. Området er registrert som en 
meget viktig sand- og grusressurs i kommunens kartdatabase. 

Utredningsbehov  

- Det regionale behovet for sandtak kartlegges 
- Ressursens kvalitet og størrelse skal beskrives 
- Ressursens varighet basert på årlig uttaksmengde skal beskrives. 
- Redegjøre for eventuelle kvartærgeologiske verdier 
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Dagens totale størrelse på den gjenstående ressursen er ca 75 millioner tonn (NGU).  Det er 
vurdert ut fra en mektighet (dybde) på 33 meter.  Planforslaget omfatter regulering av ca 50 
millioner tonn for areal som er avsatt i kommuneplanen med et uttaksnivå ned til kote 145.  

For å gi kommunene et bedre grunnlagsmateriale i arealplanleggingen og de beste 
forutsetningene ved avveininger mot andre verdier knyttet til arealbruken, har NGU 
klassifisert forekomstene i Grus- og Pukkdatabasen som meget viktig, viktig, lite viktig eller 
ikke vurdert. Forekomster av nasjonal eller regional interesse har fått en spesiell koding og er 
klassifisert ut fra kriterier som:  

Forekomster av nasjonal interesse: 

• Forekomster med mulighet for betydelig eksport, også uåpnede.  

• Forekomster med mulighet for betydelige leveranser til et stort hjemmemarked.  

• Forekomster med mulighet for oppstart og drift innen et tidsperspektiv på minst 50 år. 

 

6.9.4 Planforslagets varighet 

Varigheten av planforslaget vil være avhengig av etterspørsel i markedet.  Det betyr at 
merkbare svingninger i produksjonsmengde vil forkomme.  Dagens årlige uttaks-mengder de 
senere år varierer 200.000 tonn og 300.000 tonn.  

Tabellen nedenfor angir ulik varighet at planforslaget ved ulik gjennomsnittlig uttaksmengde 
pr år.  

Planforslaget  i millioner tonn Årlig uttaks-mengde Varighet i år 
50 300.000 160 
50 400.000 125 
50 500.000 100 

     

6.9.5 Kvartærgeologiske verdier 

Kvartærgeologisk verdi i denne sammenheng (planforslaget) er knyttet til området/moen vest 
for Begna og øst for Fv 172 Vestre Ådal. 

De kvartærgeologiske verdier knyttet til området beskrives i hovedsak som fire elementer. 

1. Forming av landskapet ved siste istid og etterkommende tid med landheving og 
danning av elveløpet til Begna. 
 

2. «Dødis-gropene», som er former på overflaten som fremkom etter at store 
isbreklumper/blokker som ble begravet i løsmasser smeltet. Dødisgropene ser ut som 
grytehull eller runde tjern. 
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3. Grus og sand i moen, som er byggeråstoffet. Det øverste laget består av grus med 
sand under.  Fordelingen mellom grus og sand er antatt til å være henholdsvis 
20/80%. Grus- og sandlaget antas å ha en mektighet («tykkelse på laget») større en 
det som reguleringsplanforslaget omfatter.  Størrelsen på sandkorna avtar med 
dybden og etter hvert blir det ett tett lag bestående av leire. 
 

4. Grunnvannsmagasinet er et resultat av at grus- og sand ressursen «slipper inn» vann 
fra elva.  Det tette leirlaget under grus- og sandressursen gjør at det magasineres 
opp store vannmengder opp til et visst nivå.  Vannet blir filtreres i sanden og er en 
viktig ressurs for Ringerike kommune.  Inntaket til Ringerike kommune sitt vannverk 
ligger i bunnen av en stor dødisgrop (nærmere beskrevet i kap 7.9.2). 

 

6.9.6 Konsekvensvurdering i forhold til kvartærgeologiske verdier 

Det har vært sanduttak på Kilemoen siden 1960 tallet.  Driften hittil har påvirket moens 
landskapselement.  Fremtidig drift vil påvirke endringen av lanskapselementet. 

Vannverket sitt drikkevannsinntak ligger utenfor planområdet og vil ikke påvirkes av 
reguleringsplanforslaget.  Planforslaget vil redusere dagens beskyttelse av 
grunnvannsmagasinet som følge av at en stor del av grus- og sandressursen blir tatt ut.   

Planforslaget er utarbeidet i samarbeid med Ringerike Vannverk.  Planforslaget vil ikke 
påvirke vannverket sin klausuleringsplan med hensyn til sikring av selve drikkevannsinntaket 
og arealet omkring inntaket. 
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6.10 Kulturminner og kulturmiljø 

 

6.10.1 Innledning 

Bakgrunnen for reguleringsplanen er søknad om dispensasjon fra kommuneplan, 
reguleringsplan og bygningslovens § 70 for oppføring av tørrmørtelfabrikk. I denne 
forbindelse er det utført arkeologisk registrering i henhold til kulturminneloven av 1978, § 9. 

Formålet med denne registrering var å avklare og påvise forholdet til automatisk fredede 
kulturminner. 

6.10.2 Metode 

Metoden som ble valgt for den arkeologiske registreringen var overflateregistrering, hvor det 
ble gått systematisk over hele planområdet. Dette for å se etter kulturminner som var synlige 
på overflaten.  

Kulturminner ble målt inn med GPS og fotografert digitalt.  

6.10.3 Tidligere registreringer i området 

Id. nr. i Askeladden Beskrivelse 

22968 

Ca. 100 m sør for planområdet. 2 Hauger. Haug 1: rund haug, 
uklart markert og noe steinblandet med grop i midten, d 2,4m, 
dybde 0,8m. Bevokst med furutrær, lyng og mose. D 7m, h 0,2-
0,8m. 
3m SV for 1: Haug 2: rund haug, noe steinblandet. Går i SV i 
ett med terrenget. Grop i midten, d 1,5m, dybde 0,6m. Bevokst 
med furutrær, lyng og mose. D 8m, h 0,3-1m. 

91713 

Ca. 500 m sør for planområdet. Funn av 7 strukturer på et jorde 
hvorav 1 er definert som et stolpehull, 1 er definert som en 
mulig ildsted og 5 fremstår som strukturer med udefinerbar 
funksjon. Grunnforholdene i området består av et 0,3 - 0,4 m 
tykt pløyelag etterfulgt av fin rødlig sand med innslag av 

Generelt 

Buskerud fylkeskommune, utviklingsavdelingen, har i september/oktober 2010 
foretatt arkeologisk registrering i henhold til kulturminnelovens § 9.  Det ble funnet 
tre automatisk fredete kulturminner innenfor det foreslåtte planområdet i 
planprogrammet.  Alle tre funn er kullgroper. Kullgroper er rester etter 
kullfremstillingsanlegg som ble brukt i forbindelse med jernfremstilling og smiing i 
jernalder og middelalder. 

Utredningsbehov  

Arkeologiske registreringer i forhold til kulturminnelovens § 9 ansees for oppfylt. 
Resultatet av arbeidet innarbeides i reguleringsplanforslaget.  Automatisk fredete 
kulturminner må søkes Riksantikvaren om frigivelse. 
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småstein. 

91715 
Ca. 1000 m sør for planområdet. Område med 17 strukturer 
hvorav 5 er tolket som kokegroper el. ildsteder, 9 er tolket som 
kulturlagsrester samt tre strukturer med udefinerbar funksjon. 

91718 
Ca. 500 m sør for planområdet og 80 m vest for Id.nr. 91713. 
Èn kullgrop. 

71142 
Ca. 100 m sør for planområdet. Gravfeltet består av 3 
rundhauger og 2 langhauger og et ubestemt antall raserte 
hauger. Alle bevarte hauger ligger på 52/4, V for fylkesveien. 

 

6.10.4 Beskrivelse av funn 

Den arkeologiske registreringen ble utført 30.09.10, 01.10.10 og 04.10.10 av Ida C. Wendel 
og Tine Schenck.  

Det ble gjort 3 funn innenfor planområdet, alle funnene består av kullgroper. Kullgroper er 
rester etter kullfremstillingsanlegg som ble brukt i forbindelse med jernfremstilling og smiing i 
jernalder og middelalder. Funnene ligger i en VNV-ØSØ gående linje i nordvestre del av 
planområdet. 

Kullgrop 1 (ID-nummer 138744): 

Denne kullgropen ble funnet først og ligger lengst nordvest i planområdet. Gropa er tydelig i 
terrenget og har en nokså tydelig voll. Den måler 5 m i diameter i ytre mål og 1,5x2m i indre 
mål. Den har en oval form og er ca. 60 cm dyp. Formen er dog noe ujevn grunnet 
skogsvekst. Ved bruk av jordboret kunne det påvises et 15 cm tykt kullholdig lag som startet 
15 cm under dagens overflate i bunnen av gropa.  

 

Figur 44: Kullgrop 1, bilde tatt mot SØ. Foto: Ida C. Wendel. 



 

Sanduttak på Kilemoen – forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning 75 
 

Kullgrop 2 (ID-nummer 13843): 

5x6 meter i ytre mål, men ingen tydelig voll. Indre mål er 1,5x2,5 meter. Gropen er 1 meter 
dyp og er således tydelig i terrenget. Lite kull. 

 

Figur 45: Kullgrop 2, bilde tatt mot SSØ. Foto: Ida C. Wendel. 

Kullgrop 3 (ID-nummer 13845):  

Ligger lengst mot sørøst av de tre gropene. Måler 3x4 m i ytre mål og 1,5x2,3m i indre mål. 
Dybde 70 cm. Vollen er høyest og tydeligst i østlig del. Gropen er markant i terrenget. Kull 
påvist. 

 

Figur 46: Kullgrop 3, bilde tatt mot SSØ. Foto: Ida C. Wendel. 
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Figur 47:Registrerte kulturminner på Kilemoen 2010 

6.10.5 Konklusjon 

Hele planområdet ble undersøkt i henhold til kulturminneloven av 1978 § 9. Det ble funnet 3 
automatisk fredete kulturminner i innenfor planområdet. Alle funnene er kullgroper og ligger i 
planområdets nordvestre del. Buskerud fylkeskommune vil søke Riksantikvaren om frigivelse 
av kullgropene.  Tiltakshaver følger opp med søknad til fylkeskommunen når planforslaget 
legges ut til offentlig ettersyn. 
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6.10.6 Avbøtende tiltak 

Det foreslås ingen avbøtende tiltak. Det forutsettes at kulturminnene vil bli frigitt slik at tiltaket 
kan gjennomføres. 

 

6.11 Forurensning (støv, støy) 

 

6.11.1 Støv 

Generelt om støvnedfall 

Konsentrasjon av mineralsk andel svevestøv fra virksomhetens totalvirksomhet avhenger 
blant annet av knuse- og bearbeidingsprosesser, transport som fører til oppvirvlet støv fra 
driftsveier/kjøreflater, uttaksområdets størrelse/beliggenhet og påvirkning fra ytre faktorer 
(særlig vind og nedbør).  

Det er generelt i lengre tørre perioder med lite nedbør at høye konsentrasjoner av støvnedfall 
kan forekomme i områder ved støvende bedrifter. 

Støvnedfall kan begrenses blant annet ved bruk av vanningsanlegg, beplantning/vegetasjon, 
innbygging av kildene, endring av driftsrutiner, samt redusert drift. 

Grenseverdi for konsentrasjonsnivå 

Virksomheter med mindre enn 500 m til nærmeste nabo skal gjennomføre 
støvnedfallsmålinger målt i 30-dagers intervaller. Måleperioden skal vare minst et år og skal 
ikke avsluttes før målingene dokumenterer at kravene i forurensningsforskriftens § 30-5 
overholdes. 

Forurensningsforskriften § 30-5 angir grenseverdien i følgende setning: 

«Utslipp av steinstøv/støv/partikler fra totalaktiviteter fra virksomheten skal ikke medføre at 
mengde nedfallsstøv overstiger 5 g/m2 i løpet av 30 dager. Dette gjelder mineralsk andel 
målt ved nærmeste nabo, eller nabo som eventuelt blir mer utsatt, jf. § 30-9.» 

Aktuelle problemstillinger  

Utvidelse av uttaksområdet fører til lengre levetid for grustaket.  Forlenget levetid vil 
ikke medføre økt støy (gitt samme produksjonsvolum), men støy over flere antall år.  
Økt varighet for naboer kan virke sjenerende, men naboene er i hovedsak 
industrivirksomheter som Asak, Kolo Veidekke og Unicon.  

Utredningsbehov  

Det er behov for å utføre støyberegninger for Svelviksand sin totale aktivitet på 
området (inklusiv trafikkstøy fra adkomstvei). Det skal utarbeides støykotekart. 
Beregningsresultatene vurderes opp mot retningslinjene i rundskriv T-1442. Tiltak 
mot støy skal vurderes og i nødvendig grad fastsettes i planen. Eventuelle tiltak mot 
støv skal beskrives. Forurensningsforskriftens § 30 legges til grunn for støv. 
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NILU (Norsk Institutt for Luftforskning) bruker til sammenligning følgende inndeling for målt 
konsentrasjon av nedfallsstøv: 
< 5 g/m2/30 døgn: Lite forurenset 
> 5 g/m2/30 døgn: Forurenset 
>15 g/m2/30 døgn: Meget forurenset. 
 

Metode 

Faktorer som påvirker målte nedfallsverdier er: 

• Avstand til trær og bygninger 

• Bakgrunnskilder som kan generere vegstøv 

• Nedfall fra trær etc. 

Plassering av støvsamlere, behandling og analyser er utført etter standarden NS4852.  

Målestasjoner og resultater 

Støvmålingene ble startet opp 1.10.2012 og er utført i to fastsatte målepunkter med analyser 
av støvnedfall hver 30. dag. Det ene målepunktet er ved Follummoveien 8, det andre 
målepunktet er på parkeringsplassen inne på området til Svelviksand AS, avd. Kilemoen.  

Oversikt over området og plassering av de 2 målepunktene er vist i figurene nedenfor. Se 
tabell nedenfor for detaljer for målepunktene.  

Tabell 9: Detaljer for målepunktene. 

Målepunkt Periode for analyse Merknad 

1 1.10.2012 – 2.10.2013 Måleresultater for hver 30. dag foreligger. 

2 1.10.2012 – 3.7.2013 Måleresultater for hver 30. dag foreligger. 
Målingene i punkt 2 ble avsluttet etter 10 

måleperioder for heller å fokusere på støvnedfall 
ved nærmeste nabo (målepunkt 1), samt pga. 
lave målte konsentrasjoner av støvnedfall i alle 

måleperiodene. 
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Figur 48: Venstre bilde: Plassering av målestasjon 1, Follummoveien 8, sør for boligen. Høyre bilde: Plassering 
av målestasjon 2, på parkeringsplassen sør for administrasjonsbygningen 

 

Figur 49: Oversikt over plassering av målepunktene for kartlegging av støvnedfall.  

Måleresultatene som foreligger for målestasjonene er vist i tabellene nedenfor.  

F
o

llu
m

o
ve

ie
n

Svelviksand AS
avd. Kilemoen

Målepunkt 1

Målepunkt 2
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Tabell 10: Måleperiode 1.10.2012 – 31.10.2012. 

Prøveidentifikasjon 

  

Fra  

dato 

Til 

dato 

Antall 

dager 

Vannuløselig 

støv (mg) 

Vannuløselig 

støv (g/m2/30d) 

Målestasjon 1 1.10.2012 31.10.2012 30 34,7 1,11 

Målestasjon 2 1.10.2012 31.10.2012 30 97,1 3,09 

Tabell 11: Måleperiode 31.10.2012 – 29.11.2012. 

Prøveidentifikasjon 

  

Fra  

dato 

Til 

dato 

Antall 

dager 

Vannuløselig 

støv (mg) 

Vannuløselig 

støv (g/m2/30d) 

Målestasjon 1 31.10.2012 29.11.2012 29 10,8 0,36 

Målestasjon 2 31.10.2012 29.11.2012 29 42,7 1,41 

Tabell 12: Måleperiode 29.11.2012 – 31.12.2012. 

 Prøveidentifikasjon 
Fra  

dato 

Til 

dato 

Antall 

dager 

Vannuløselig 

støv (mg) 

Vannuløselig 

støv (g/m2/30d) 

Målestasjon 1 29.11.2012 31.12.2012 32 21,6 0,64 

Målestasjon 2 29.11.2012 31.12.2012 32 78,1 2,33 
Tabell 13: Måleperiode 31.12.2012 – 30.1.2013. 

 Prøveidentifikasjon 
Fra  

dato 

Til 

dato 

Antall 

dager 

Vannuløselig 

støv (mg) 

Vannuløselig 

støv (g/m2/30d) 

Målestasjon 1 31.12.2012 30.01.2013 30 10,8 0,34 

Målestasjon 2 31.12.2012 30.01.2013 30 40,6 1,29 

Tabell 14: Måleperiode 30.1.2013 – 1.3.2013. 

 Prøveidentifikasjon 
Fra  

dato 

Til 

dato 

Antall 

dager 

Vannuløselig 

støv (mg) 

Vannuløselig 

støv (g/m2/30d) 

Målestasjon 1 30.1.2013 1.3.2013 30 10,2 0,32 

Målestasjon 2 30.1.2013 1.3.2013 30 11,5 0,37 

Tabell 15: Måleperiode 1.3.2013 – 2.4.2013. 

 Prøveidentifikasjon 
Fra  

dato 

Til 

dato 

Antall 

dager 

Vannuløselig 

støv (mg) 

Vannuløselig 

støv (g/m2/30d) 

Målestasjon 1 1.3.2013 2.4.2013 32 201,0 6,0 

Målestasjon 2 1.3.2013 2.4.2013 32 69,8 2,08 

Tabell 16: Måleperiode 2.4.2013 – 4.5.2013. 

 Prøveidentifikasjon 
Fra  

dato 

Til 

dato 

Antall 

dager 

Vannuløselig 

støv (mg) 

Vannuløselig 

støv (g/m2/30d) 

Målestasjon 1 2.4.2013 4.5.2013 32 43,9 1,31 

Målestasjon 2 2.4.2013 4.5.2013 32 53,9 1,61 
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Tabell 17: Måleperiode 4.5.2013 – 3.6.2013. 

 Prøveidentifikasjon 
Fra  

dato 

Til 

dato 

Antall 

dager 

Vannuløselig 

støv (mg) 

Vannuløselig 

støv (g/m2/30d) 

Målestasjon 1 4.5.2013 3.6.2013 30 26,5 0,84 

Målestasjon 2 4.5.2013 3.6.2013 30 48,9 1,56 

Tabell 18: Måleperiode 3.6.2013 – 3.7.2013. 

 Prøveidentifikasjon 
Fra  

dato 

Til 

dato 

Antall 

dager 

Vannuløselig 

støv (mg) 

Vannuløselig 

støv (g/m2/30d) 

Målestasjon 1 3.6.2013 3.7.2013 31 3,85 0,12 

Målestasjon 2 3.6.2013 3.7.2013 31 66,2 2,04 

Tabell 19: Måleperiode 3.7.2013 – 4.8.2013. 

 Prøveidentifikasjon 
Fra  

dato 

Til 

dato 

Antall 

dager 

Vannuløselig 

støv (mg) 

Vannuløselig 

støv (g/m2/30d) 

Målestasjon 1 3.7.2013 3.8.2013 31 11,45 0,35 

Tabell 20: Måleperiode 4.8.2013 – 2.9.2013. 

 Prøveidentifikasjon 
Fra  

dato 

Til 

dato 

Antall 

dager 

Vannuløselig 

støv (mg) 

Vannuløselig 

støv (g/m2/30d) 

Målestasjon 1 3.8.2013 2.9.2013 31 83,7 2,58 

 Tabell 21: Måleperiode 2.9.2013 – 2.10.2013. 

 Prøveidentifikasjon 
Fra  

dato 

Til 

dato 

Antall 

dager 

Vannuløselig 

støv (mg) 

Vannuløselig 

støv (g/m2/30d) 

Målestasjon 1 2.9.2013 2.10.2013 30 21,4 0,68 

   



 

Sanduttak på Kilemoen – forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning 82 
 

 

Figur 50: Grafisk fremstilling av måleresultatene  

Vurdering av måleresultatene 

Det registreres generelt lav konsentrasjon av mineralsk støvnedfall ved begge 
målestasjonene for de måleperiodene som til nå er gjennomført. Med unntak av en liten 
overskridelse ved målestasjon 1 i mars 2013 er alle målte verdier lavere enn grenseverdien i 
forurensningsforskriften, dvs. < 5 g/m2/30d. 

Det bemerkes at boligen Follummoveien 8 er relativt nær vegen og følgelig utsatt for 
oppvirvlet støv fra veg og forbipasserende massetransport med åpen last. Transport til/fra 
Svelviksand avd. Kilemoen benytter Follummoveien som adkomstveg og passerer følgelig 
boligen Follummoveien 8 i underkant av 20 meter avstand. 

Selv om målingene i hovedsak viser at støvnedfallskonsentrasjonen med god margin er 
under grenseverdien gitt av forurensningsforskriften kan en vurdere noen enkle tiltak for å 
begrense støvnedfall ved boligen Follummoveien 8 dersom det skulle vise seg nødvendig. 
Registrerte verdier under grenseverdien antyder at støvreduserende tiltak ikke er pålagt, 
men beboer(e) kan fortsatt være plaget av støv (særlig ved konsentrasjoner tett opp mot 
grenseverdi).  

For denne aktuelle situasjonen der det benyttes adkomstveg i nær avstand til bolig kan tiltak 
mot støvnedfall eksempelvis være å begrense oppvirvlet støv/sand fra forbipasserende 
massetransport og fra vegbanen ved å innføre feierutiner, vanning/spyling av kjøretøyene 
med last før de forlater sanduttaket, samt tildekking av lasten. 

Basert på de hittil utførte måleresultatene ved nærmeste bolig sør for masseuttaket, 
forventes det at støvnedfallsproblematikken ikke blir betydelig forverret for fremtidig situasjon 
sammenlignet med dagens situasjon. Med utgangspunkt i den foreslåtte reguleringsplanens 
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avgrensning og uttaksplanen fremgår det at avstanden mellom nabo og uttaksområdet øker 
etter hvert som en graver ut masser lenger inn i området, mot nord, for fremtidig situasjon. 
Avstand mellom nærmeste bolig og produksjonsområdet forventes å være nokså lik for 
dagens situasjon og fremtidig uttakssituasjon. Måling av støvnedfall kan utføres for å 
avdekke de faktiske forhold etter hvert som dette ev. skulle være nødvendig/aktuelt i 
fremtiden. 

6.11.2 Støy 

Regelverk 

T-1442/2012 

Gjeldende støyregelverk ved etablering av ny støyende virksomhet er 
Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T-
1442/2012. Retningslinjen er utarbeidet i tråd med EU-regelverkets metoder og 
målestørrelser, og er koordinert med støykrav gitt av Forurensningsforskriften og teknisk 
forskrift til plan- og bygningsloven. T-1442 er lagt til grunn i beregningene for sandtaket på 
Kilemoen fordi grunnlaget for støyvurderingen er en pågående reguleringsplanprosess. 

Med retningslinjen T-1442 ble betegnelsen LDEN innført. LDEN er A-veid ekvivalent støynivå for 
dag-kveld-natt (day-evening-night) med 10 dB / 5 dB ekstra tillegg på natt / kveld. 
Tidsperiodene dag, kveld og natt omfatter: 

Dag: kl. 07-19, kveld: kl. 19-23 og natt: kl. 23-07. 

LDEN er nærmere definert i EUs rammedirektiv for støy, og periodeinndelingene er i tråd med 
disse anbefalingene. LDEN -nivået skal i kartlegging etter EU-direktivet beregnes som 
årsmiddelverdi, det vil si som gjennomsnittlig støybelastning over et år. Også i retningslinje 
for behandling av støy i arealplanlegging er årsmiddelverdier lagt til grunn. 

Etter EU-direktivets bestemmelser skal LDEN beregnes som frittfeltsverdier ved en 
mottakerhøyde på 4 meter og kravet skal være tilfredsstilt både ved fasade og på en normal 
uteplass. Man skal imidlertid ta praktiske hensyn til den situasjonen man har ved 
beregningene.  

I retningslinje T-1442/2012 utdypes dette med: 

”Grenseverdiene for uteplass må være tilfredsstilt for et nærområde i tilknytning til bygningen 
som er avsatt og egnet til opphold og rekreasjonsformål, jf. definisjon i kap. 6.” 

I kap. 6, Definisjoner, står det videre: 

”Med uteplass forstås balkong, hage, lekeplass eller annet nærområde til bygning som er 
avsatt til opphold og rekreasjonsformål. Uteplassen må være egnet til formålet, og bør 
således ha gunstig eksponering i forhold til sol, vind etc. Terreng/landskapsformer/størrelse 
må være tilpasset bruken, og tilrettelagt/opparbeidet for formålet.” 

T-1442/2012 angir to støysoner, gul og rød sone, hvor det gjelder særlige retningslinjer for 
arealbruken. Kort oppsummert er retningslinjene slik: (Se T-1442/2012 for detaljer) 
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• Rød sone, nærmest støykilden, angir et område som ikke er egnet til støyfølsomme 
bruksformål og etablering av ny støyfølsom bebyggelse skal unngås. 

• Gul sone er en vurderingssone hvor støyfølsom bebyggelse kan oppføres dersom 
avbøtende tiltak gir tilfredsstillende støyforhold. 

 
Øvrige områder (hvit sone), angir en sone med tilfredsstillende støynivå, avbøtende tiltak 
anses her ikke som nødvendige.  
 
Retningslinjen T-1442/2012 angir grenseverdier utendørs for støy fra industri uten 
helkontinuerlig drift. Kriteriene for soneinndeling er gjengitt i Tabell 23. Kriterier for 
soneinndeling for vegtrafikkstøy er gitt i Tabell 23. 

Tabell 22: Kriterier for soneinndeling for støy fra industri uten helkontinuerlig drift. 

 
Tabell 23: Kriterier for soneinndeling for vegtrafikkstøy. 

 Ekvivalentnivå (år) Maksimalnivå i nattperioden (23-07) 

Gul sone veitrafikk LDEN 55 dB L5AF 70 dB 

Rød sone veitrafikk LDEN 65 dB L5AF 85 dB 

Når minst ett av kriteriene for den aktuelle støysonen er oppfylt, faller arealet innenfor sonen. 

Anvendelse av retningslinjen T-1442/2012 

 Ekvivalentnivå (driftsdøgn) 1 Maksimalnivå i nattperioden (23-07) 

Gul sone 
øvrig industri 

Uten Impulslyd:  

LDEN 55 dB  

Levening 50 dB              

lørdag:  LDEN 50 dB ,                      

søndag:  LDEN 45 dB 

Med Impulslyd:  

LDEN 50 dB  

Levening 45 dB 

lørdag:  LDEN 45 dB ,                      

søndag:  LDEN 40 dB 

Med og uten impulslyd:  

Lnight 45 dB   

LAFmax 60 dB 

 

Rød sone 
øvrig industri 

Uten Impulslyd:  

LDEN 65 dB  

Levening 60 dB              

lørdag:  LDEN 60 dB ,                      

søndag:  LDEN 55 dB 

Med Impulslyd:  

LDEN 60 dB  

Levening 55 dB 

lørdag:  LDEN 55 dB ,                      

søndag:  LDEN 50 dB 

Med og uten impulslyd:  

Lnight 55 dB   

LAFmax 80 dB 

 

1 = På grunn av stor variasjon i driftsmønster skal ekvivalentnivå beregnes som døgnmiddel (verste 
døgn).  
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Ved utarbeidelse eller revidering av reguleringsplan gjelder de samme støygrensene som 
ved planlegging av ny virksomhet. Iht. retningslinjen T-1442/2012 skal boliger og annen 
støyfølsom bebyggelse ikke ha støynivåer som overstiger nedre grense for gul sone. For 
aktivitet tilknyttet masseuttaket som vurderes i dette notatet gjelder samme støykrav som for 
industri uten helkontinuerlig drift. Utdypninger: 

• Grenseverdiene for ekvivalentnivå gjelder støynivå over år, unntaket er kategorien 
øvrig industri som pga. stor variasjon i driftsmønster skal beregnes som 
døgnmiddelverdier (verste driftsdøgn). 

• For innendørs støy fra alle utendørs lydkilder gjelder krav i teknisk forskrift / 
NS8175:2012 klasse C. 

• Grenseverdien med impulslyd kommer til anvendelse når denne typen lyd opptrer 
med i gjennomsnitt mer enn 10 ganger pr. time. Med impulslyd menes kortvarige, 
støtvise lydtrykk med varighet på under 1 sekund og der impulslyden er av typen 
«highly impulsive sound» som definert i T-1442/2012 kap. 6.  

• Krav til maksimalt støynivå i nattperioden gjelder der det er mer enn 10 hendelser pr. 
natt. 

• Beregning av maksimalstøynivåer kan unnlates dersom ekvivalent støynivå åpenbart 
er bestemmende for støysonenes utbredelse. 

 

Inndelingen i gul og rød sone i støysonekartene som er beregnet i dette notatet er definert ut 
fra Tabell 22. Soneinndelingene uten impulslyd er lagt til grunn på bakgrunn av utstyrsparken 
som benyttes og støykarakteristikken som de ulike aktivitetene tilknyttet sandtaket genererer. 

Forurensningsforskriften 

Forurensningsforskriften, FOR 2004-06-01 nr 931: Forskrift om begrensning av forurensning, 
angir i § 30-7 grenseverdiene for avgitt støy fra produksjon av pukk, grus, sand og singel. 
Grenseverdiene er gjengitt i Tabell 24 nedenfor og gjelder utendørs ved eksisterende 
støyfølsom bebyggelse. Ved sammenligning av grenseverdier for gul støysone i T-1442/2012 
med grenseverdier gitt av forurensningsforskriften, har man overenstemmelse mht. 
støykriterier for eksisterende og ny industrivirksomhet. 

Tabell 24: Grenseverdier for bedriftens bidrag til utendørs støy ved omkringliggende boliger, sykehus, 
pleieinstitusjoner og barnehager. Grenseverdier angitt som frittfeltsverdi ved mest støyutsatte fasade. 

Mandag - 
Fredag 

Kveld mandag - 
fredag 

Lørdag Søn-
/helligdager 

Natt (kl. 23 – 
07) 

Natt (kl. 23 – 
07) 

LDEN 55 dB Levening 50 dB LDEN 50 dB LDEN 45 dB Lnight 45 dB LAFmax 60 dB 

 

LAFmax, er gjennomsnitt av de 5-10 høyeste forekommende støynivåene LAF (A-veid støynivå 
med Fast respons) fra en industribedrift i nattperioden kl. 23-07. 

Med impulsstøy eller rentonelyd er grenseverdiene 5 dBA lavere. Den strengeste 
grenseverdien legges til grunn når impulslyd opptrer med i gjennomsnitt mer enn 10 
hendelser pr. time. Med impulslyd menes kortvarige, støtvise lydtrykk med varighet på under 
1 sekund og der impulslyden er av typen« highly impulsive sound » som definert i T-1442 
kapittel 6.  

Støygrensene gjelder all støy fra bedriftens ordinære virksomhet, inkludert intern transport på 
bedriftsområdet og lossing/lasting av råvarer og produkter. Støy fra bygg- og 
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anleggsvirksomhet og fra ordinær persontransport av virksomhetens ansatte er likevel ikke 
omfattet av grensene. 

NS 8175:2012 

Krav til innendørs lydnivå fra utendørs lydkilder i boliger er gitt av teknisk forskrift i Plan- og 
Bygningsloven og NS 8175:2012 «Lydforhold i bygninger - Lydklasser for ulike 
bygningstyper». Kravene er gjengitt i Tabell 25 nedenfor.  

Tabell 25: Utdrag av NS 8175:2012. Lydklasser for boliger. Høyeste grenseverdier for innendørs A-veid 
maksimalt og ekvivalent lydtrykknivå, Lp,AFmax og Lp,A,24h fra utendørs lydkilder. Klasse C er minstekrav.  

Type brukerområde Målestørrelse Klasse C 

I oppholds- og soverom fra utendørs 
lydkilder 

Lp,A,24h (dB) 30 

I soverom fra utendørs lydkilder Lp,AFmax (dB) 

Natt, kl. 23-07 

45 

 

Forutsetninger og metode 

Generelt 

Støy er beregnet med programmet Cadna A, versjon 4.3.144. Oppdraget er løst på grunnlag 
av mottatt digitalt kartmateriale i 3D, informasjon innhentet på befaringer og møter, samt 
støymålinger utført på stedet. 

Etter EU-direktivets bestemmelser skal LDEN beregnes som frittfeltsverdier ved en 
mottakerhøyde på 4 meter. Kravet skal være tilfredsstilt både ved fasade og på en normal 
uteplass. Med hensyn på beregningshøyde skal man imidlertid ta praktiske hensyn til den 
aktuelle situasjonen og tilpasse beregningshøyden til denne. Eksempelvis bør beregning av 
støy på uteplasser foretas ved en høyde på 1,5 til 2 meter over mark. 4 meter 
beregningshøyde er som regel representativt for en lav 2. etg. 

Det er beregnet støykoter samt støy i utvalgte beregningspunkter. Støykoter er linjer trukket 
opp og interpolert mellom et endelig antall beregningspunkter satt i et rutenett. Støykoter er 
derfor generelt noe mer unøyaktige enn beregninger gjort i enkeltpunkter. Det er i 
beregningsmodellene benyttet rutenett på 10 x 10 meter mellom beregningspunktene. Alle 
beregnede støyverdier presentert i dette notatet er beregnet som frittfeltsverdier, dvs. uten 
fasaderefleksjon. Støy utenfor mest støyutsatte fasader er beregnet og vurdert.  

Figur 51 viser sammenheng mellom økt omfang av støyende aktivitet og økning i støynivå. 
Som det fremgår av figuren skal det være en betydelig endring/økning i støyende aktiviteter 
før dette gir seg utslag i en endring av støynivået. 
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Figur 51: Sammenheng mellom økning i støyende aktivitet i % og økningen i støynivå i dB. Eksempelvis vil en 
dobling av driftstiden for alle støyende aktiviteter i et massetaksområde gi en økning av LDEN med ca. 3 dB 
dersom øvrige forutsetninger (støykildetyper, plassering, osv.) holdes konstant. 

For å forstå betydningen av forskjell i støynivå og hvordan dette oppfattes er det viktig å vite 
at verdier for støynivå er forholdstall og at desibelskalaen er logaritmisk. Dette innebærer at 
et økt støynivå med 10 dB krever en tidobling i lydenergi.  

Ulik økning av støynivå gir forskjellig reaksjon. En dobling av lydenergien (3 dB økt støynivå) 
vil være merkbart, men det må en tidobling av lydenergien (10 dB økt støynivå) til for at 
støynivået skal oppfattes som dobbelt så høyt. Det samme gjelder for reduksjon av støynivå, 
det kreves en reduksjon på 2 - 3 dB for å utgjøre en merkbar forskjell av oppfattet støynivå. 
Se Tabell 26 for oversikt. 

Tabell 26: Oversikt over menneskelig reaksjon på økt støynivå. 

Økning Reaksjon 

1 dB Knapt merkbart 

2-3 dB Merkbart 

4-5 dB Godt merkbart 

5-6 dB Vesentlig endring 

8-10 dB Dobbelt så høyt 
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Driftsituasjon 

For dagens situasjon befinner de dominerende stasjonære støykildene seg i 
produksjonsområdet i sør. De mobile støykildene arbeider ved stuffen (der grus/sand tas ut), 
i produksjonsområdet og mellom stuffen og produksjonsområdet.  

For fremtidig driftssituasjon planlegges plasseringen av de stasjonære støykildene i 
produksjonsområdet beholdt, dvs. knuseverk, sandtørker, osv. beholder dagens plassering. 
Forskjellen mellom dagens situasjon og fremtidig sitasjon blir da hovedsakelig at de mobile 
støykildene flytter seg lenger inn i bruddet mot nord, nordvest og nordøst, samt får en lengre 
transportvei. Bruk av transportbånd mellom fremtidig uttaksområde og produksjonsområdet 
er aktuelt. Dette medfører at fyllpunktenes lokasjon endres, men har en liten konsekvens for 
endring av støysituasjonen. 

Kap 6.2 viser hovedprinsipp for driften. Uttaksplanen innebærer å ta ut sand nordover ned til 
ca. kote 160 (etappe 1 og 2). Deretter tas det ut sand sørover ned til ca. kote 145 (etappe 3). 
Dagens uttaksområde beholdes på nåværende nivå (ca. kote 160). Ryggen mot Begnamoen 
forblir urørt og vil begrense støvflukt og støy fra området.  

Utstyrspark og driftstider 

Tabell 27 viser en oversikt over utstyrsparken som er lagt til grunn for støyberegningene. 
Informasjon om utstyr, driftstider og plassering ble innhentet på befaring torsdag 13.9.2012 i 
forbindelse med støymålingene.  

Tabell 27: Utstyrspark for Kilemoen sandtak. 

Støyende aktivitet/type utstyr Ca. normal plassering 
 

Normal driftstid 

Konknuser, kjeftknuser og 2 stk sikteverk Produksjonsområdet Kl. 7-1530 

Hjullaster: 4 stk Mobilt utstyr, flyttes med driftssituasjon Kl. 7-1530 

Gravemaskin Mobilt utstyr, flyttes med driftssituasjon Kl. 7-1530 

Mobile siktere: 3 stk Mobilt utstyr, flyttes med driftssituasjon Merknad1 

Sandtørker 1 Høy grønn bygning på 
produksjonsområdet 

Kl. 6-22 

Sandtørker 2 Ved siden av sandtørker 1, på 
produksjonsområdet 

Kl. 6-22, i drift  
50 % av tiden 

Pusseanlegg Nordvest for tørkere, på 
produksjonsområdet 

3 kvelder pr. uke:                  
frem til kl. 21 

Tipping/lasting Produksjonsområdet - 

Lastebiltrafikk3 Til/fra produksjonsområdet - 

1 Et mobilt sikteverk er plassert ved sandtørker og er som regel i drift fra kl. 6-22. Et annet mobilt sikteverk benyttes ca. fra kl. 
7 til 1530, med utvidet drift frem til kl. 22 ca. 2 dager pr. uke. Et tredje mobilt sikteverk benyttes sporadisk (ukentlig) ved 
behov, men inngår ikke i maskinparken av utstyr som brukes daglig.  

2 For lastebiltrafikk er det i beregningene lagt til grunn et årlig uttaksvolum på 300.000 tonn og 15 tonn lastekapasitet pr. 
lastebillass. Dette er representativt også for en fremtidig situasjon da det ikke legges opp til økning i årlig uttaksmengde. 
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Som det fremgår av Tabell 27 er det flere kilder til støy, noen stasjonære med fast plassering 
og noen mobile som forflytter seg avhengig av driftssituasjon. Variasjon i plassering, driftstid, 
terrengskjerming, osv. forekommer. Det er ikke mulig å simulere alle variasjoner og det er 
derfor en viss usikkerhet i beregningene, i tillegg til at det vil forekomme praktiske avvik. Det 
skal imidlertid relativt store avvik til før disse påvirker beregningene av ekvivalentnivåene i 
nevneverdig grad, ref. Figur 51. Kildeplasseringene som er brukt i beregningsmodellene 
gjenspeiler representative plasseringer for den normale driften.  

For fremtidig situasjon er det gjort beregning med mobile støykilder i aktivitet i den østlige 
delen av uttaksområdet for 1. etappe. For 2. etappe er det gjort beregning med mobile 
støykilder i aktivitet i den vestlige delen av uttaksområdet. 

Som grunnlag for utarbeidelse av støysonekartene er det benyttet erfaringsdata for 
tilsvarende støykilder, som er komplettert med, samt kontrollert opp mot støymålingene utført 
ved virksomheten. 

Aktivitet som avgir støy foregår normalt i dagperioden. Normal driftstid for de dominerende 
støykildene er man - fred kl. 7 -1530. På søndager/lørdager/helligdager og i nattperioden 
foregår det ikke produksjon. Enkelte av de mindre støyende kildene er normalt i drift inn i 
kveldsperioden og dette er hensynstatt i beregningene. Overtidsarbeider forekommer i 
perioder ved behov, normalt ikke lenger enn til kl. 20 og aldri lenger enn til kl. 22. Med 
utgangspunkt i Figur 51 utgjør eksempelvis utvidet drift frem til kl. 19 en 30 % økning i 
driftstiden sammenlignet med normal arbeidstid. Dette utgjør videre ca. 1 dB økt støynivå for 
beregningsparameteren LDEN. Ev. utvidet drift ved bruk av de dominerende støykildene inn i 
kveldsperioden utgjør en større forskjell pga. tillegget som legges til i parameteren LDEN for 
støy i kveldsperioden. I tillegg finnes det et 5 dB skjerpet krav for avgitt ekvivalent støynivå i 
kveldsperioden, Levening < 50 dB (kl. 19-23). 

I T-1442 står det definert at det skal beregnes støysoner for verste døgn. For Kilemoen blir 
det et døgn med utvidede driftstider/overtidsarbeid. Å belyse kun en slik situasjon vil si lite 
om støynivåene som normalt oppstår som følge av drift ved Kilemoen. Det er følgelig valgt å 
gjøre beregninger både med normale driftstider og utvidede driftstider for å kunne gjøre en 
mer helhetlig vurdering av støysituasjonen og hvilke støynivåer naboer og omgivelsene 
utsettes for. Behov for støyreduserende tiltak er vurdert helhetlig ut fra støysonekartene for 
de ulike situasjonene. Se Tabell 28 for oversikt over utførte beregninger.  

Lastebiltrafikk 

I beregningene er det tatt med lastebiltrafikk tilsvarende et årlig uttaksvolum på 300.000 tonn 
med en forutsatt lastekapasitet på 15 tonn pr. lastebillass. Dette tilsvarer totalt 40.000 
lastebilkjøringer inn/ut av bedriftsområdet pr. år.  

Beregninger og vurderinger 

Industristøy 

Det er utført støyberegninger for sandtaket på Kilemoen med utgangspunkt i driftstider og 
forutsetninger som beskrevet i avsnittene under forutsetninger og metode. 
Beregningsresultatene er vurdert opp mot gjeldende grenseverdier i T-1442.  

Tabell 28 viser en oversikt over beregnede støysonekart. 
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Tabell 28: Beregnede støysonekart. 

Driftssituasjon Støyindikator Beregningshøyde 
(relativt til terreng) 

Driftstid Støysonekart 

Dagens situasjon LDEN 4 meter 

Normale driftstider. 
Dominerende støykilder i 

drift kl. 7 – 1530. 
 

Vedlegg B 

Utvidede driftstider. 
Dominerende støykilder i 

drift kl. 7 – 19. 
 

Vedlegg C 

Fremtidig situasjon, etappe 1 LDEN 4 meter 

Normale driftstider. 
Dominerende støykilder i 

drift kl. 7 – 1530. 
 

Vedlegg D 

Utvidede driftstider. 
Dominerende støykilder i 

drift kl. 7 – 19. 
 

Vedlegg E 

Fremtidig situasjon, etappe 2 LDEN 4 meter 

Normale driftstider. 
Dominerende støykilder i 

drift kl. 7 – 1530. 
 

Vedlegg F 

Utvidede driftstider. 
Dominerende støykilder i 

drift kl. 7 – 19. 
 

Vedlegg G 

 

Beregningsresultatene viser at bruddkanten effektivt bidrar til å skjerme avgitt støy mot nord 
og vest. Mot sør og sørøst er det mer åpent. Her dekker gul støysone et område på opp mot 
400 meter utenfor produksjonsområdet. Avstanden fra sandtaket til nærmeste bolig er lang. 
Naboen i Follummoveien 8 ligger ca. 800 meter unna produksjonsområdet der den 
dominerende støyende aktiviteten foregår. Ved boligen i Follummoveien 8 er beregnet 
støynivå fra den totale aktiviteten ved sandtaket mer enn 5 dB under grenseverdien for gul 
støysone.  

Forskjellen i støyberegningene for normal driftssituasjon (vedlegg B) og utvidede driftstider 
(vedlegg C) utgjør ca. 1 dB forskjell i avgitt støynivå (LDEN). For fremtidige driftssituasjoner 
(etappe 1 og 2) beregnes mindre endringer i støysonenes utbredelse mot sør, samt ved 
naboen i Follummoveien 8, da plasseringen av de dominerende støykildene tilknyttet 
produksjonsområdet i hovedsak vil ha tilsvarende plassering som i dag. Størst forskjell blir 
det i det ubebygde skogsområdet i nord der de mobile støykildene etter hvert forflytter seg 
med bruddkanten når masser graves ut. Dette fremgår av de beregnede støysonekartene i 
vedlegg D til G, sammenlignet med støysonekart for dagens situasjon (vedlegg B og C). 

For de ubebygde skogsområdene finnes det ikke grenseverdier for støy. Det bemerkes at et 
sandtak har begrenset behov for å utøve støyende aktiviteter på toppen av terrenget der 
lyden bærer godt. Som regel arbeider de mobile støykildene nede i uttaksområdet og er på 
den måten skjermet av bruddkanten. Dette bidrar til å begrense støybelastningen vesentlig 
og er positivt for blant annet personer som utøver friluftsaktiviteter i disse områdene og er 
opptatt av minst mulig støy fra slike maskiner i skogsområdene. 
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Sum støy 

Marginen på over 5 dB til grenseverdien for gul støysone for LDEN betyr at sum støy fra annen 
industri i området (f. eks John Myrvang AS; Vestsiden pukkverk) ikke vil medføre 
overskridelse ved Follummoveien 8. Det vises til  

Tabell 29, logaritmisk summering av to støykilder kan gi et bidrag på opptil 3 dB, avhengig av 
differansen i støynivå. Dersom en støyutsatt nabo eksempelvis har beregnet støynivå LDEN = 
47 dB fra Kilemoen sandtak og LDEN= 43 dB fra en annen støyende virksomhet gir dette totalt 
sett LDEN = 48,5 dB hos den aktuelle naboen.  

Tabell 29 Logaritmisk summering av støy fra kilder med ulikt støynivå. 

 

Støy fra massetransport 

Trafikken til sandtaket tar av fra E16 til Vestre Ådal (fv. 172) og benytter videre 
Follummoveien inn til produksjonsområdet. Det er utført punktberegning av støynivå fra 
massetransport for å vurdere støysituasjonen ved den mest utsatte boligen, Follummoveien 
8. Beregningen er vist i Figur 52. 

Støy fra massetransport til/fra sandtaket forutsettes uendret for en fremtidig situasjon og 
medfører isolert sett ikke krav på støyreduserende tiltak for boligen Follummoveien 8. 
 
Vestre Ådal og Follummoveien benyttes av flere, blant annet andre industrivirksomheter og 
boliger i området. I forbindelse med støvmålingene har boligen ved Follummoveien 8 blitt 
befart månedlig i perioden oktober 2012 til september 2013. Total vurdering av 
støyforholdene ved Follummoveien 8 basert på observasjoner og beregninger: 

• Støy som følge av forbipasserende tunge kjøretøy på Vestre Ådal, og særlig 
Follummoveien, vurderes som den klart mest sjenerende støykilden for boligen.  

• Vestre Ådal har bratt stigning og lyden bærer godt i det åpne terrenget mellom vegen 
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og boligens uteplass i sør. Vegen benyttes blant annet for tungtrafikktransport til/fra 
annen industri i området.  
 

• Follummoveien har liten stigning forbi boligen, men passerer i nær avstand (rundt 30 
meter) fra boligens uteplassområde.  

 

• Skjermingstiltak på eiendommen, eksempelvis lokalt skjermingstiltak rundt boligens 
avsatte uteplassområde mot syd, ville begrenset sjenerende støy fra passerende 
tungtrafikk i stor grad. 
 

• Støy fra trafikken til/fra sandtaket på Kilemoen utgjør isolert sett et støybidrag under 
grenseverdien for gul støysone. Med utgangspunkt i grenseverdiene i T-1442 og 
utførte støyberegninger utøses ikke krav om støyreduserende tiltak for eiendommen 
Follummoveien 8 som følge av reguleringsplanen. Basert på reguleringsplanen, 
uttaksmengder, estimert lastebiltrafikk, kildeplassering, osv. forventes det ikke økt 
støy ved boligen Follummoveien 8 fra aktiviteten tilknyttet sandtaket for en fremtidig 
situasjon sammenlignet med dagens situasjon.  

 

 

Figur 52: Beregnet støysonekart (LDEN) som viser bidrag fra kun lastebiltrafikken til/fra sandtaket på Kilemoen, 
årlig uttaksvolum på 300.000 tonn pr. år er lagt til grunn. 4 meter beregningshøyde over terreng, uten trafikkbidrag 
fra øvrig industri og boliger i området. 

Follum
m

oveien

Nr. 8

Lden=50 dB

 >  55.0 dB
 >  60.0 dB
 >  65.0 dB
 >  70.0 dB
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Oppsummering 

Støv 

• Det registreres generelt lav konsentrasjon av mineralsk støvnedfall ved begge 
målestasjonene. Med unntak av en liten overskridelse ved målestasjon 1 i mars 2013 
er alle målte verdier lavere enn grenseverdien i forurensningsforskriften, < 5 
g/m2/30d. 
 

• Boligen Follummoveien 8 er ligger relativt nær Follummoveien og følgelig utsatt for 
oppvirvlet støv fra kjøretøyer. Enkle tiltak for å begrense støvnedfall ved boligen kan 
vurderes innført. 
 

• Basert på de utførte støvmålingene forventes det at støvnedfallsproblematikken ikke 
blir betydelig forverret for fremtidig situasjon sammenlignet med dagens situasjon. 
Med utgangspunkt i den foreslåtte reguleringsplanens avgrensning og uttaksplanen 
fremgår det at avstanden mellom nabo og uttaksområdet øker etter hvert som en 
graver ut masser lenger inn i området, mot nord, for fremtidig situasjon. Avstand 
mellom nærmeste bolig og produksjonsområdet forventes å være nokså lik for 
dagens situasjon og fremtidig uttakssituasjon. Måling av støvnedfall kan utføres for å 
avdekke de faktiske forhold etter hvert som dette eventuelt skulle være 
nødvendig/aktuelt. 

Støy 

• Beregningsresultatene viser at eksisterende støyømfintlig bebyggelse blir liggende 
utenfor de beregnede støysonene for LDEN fra Kilemoen sandtak med over 5 dB 
margin for situasjonene som er beregnet. 
 

• Ved svært ugunstige forhold støymessig og utvidet drift inn i kveldsperioden vil 
marginen kunne bli mindre, men beregningsresultatene viser at det ikke er fare for 
overskridelse basert på produksjon og aktivitet med dagens maskinpark og 
driftsrutiner.   
 

• Støysonenes utbredelse fra aktiviteten tilknyttet sandtaket er størst mot sør og sørøst 
der det er åpent og lite skjerming fra terreng. Uttaksskråningen bidrar effektivt til å 
begrense avgitt støy til omgivelsene. 
 

• Forskjellen mellom dagens situasjon og fremtidig sitasjon blir hovedsakelig at de 
mobile støykildene driftes lenger inn i uttaket mot nord, nordvest og nordøst, samt får 
en lengre transportvei.  
 

• At aktiviteten tilknyttet de mobile kildene som regel foregår nedsenket i terreng og på 
den måten er skjermet av bruddkanten er ideelt for å begrense avgitt støy til 
omgivelsene. Blant annet kan personer som utøver friluftsaktiviteter i nærområdene 
rundt sandtaket være opptatt av minst mulig støy fra slike maskiner i skogsområdene 
her.  
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• Nærmeste nabo sør for produksjonsområdet vil ha en tilnærmet tilsvarende 
støybelastning for en fremtidig driftssituasjon som for dagens situasjon forutsatt at de 
dominerende stasjonære støykildenes plassering innenfor produksjonsområdet 
beholdes. Reduksjon i støynivå som følge av at de mobile støykildene driftes lenger 
inn i bruddområdet blir liten. Grunnen til dette er at bidrag fra kilder med lavere avgitt 
støynivå (mobile kilder) enn de dominerende støykildene blir lite relativt til det totale 
støybidraget fra produksjonsområdet. Logaritmisk summering av to støykilder med 
eksempelvis 8 dB forskjell i avgitt støynivå gir et bidrag på 0,6 dB relativt til om kilden 
som avgir lavest støynivå ikke var i drift. 

Avbøtende tiltak 

Støv 

Målte verdier er i hovedsak lavere enn grenseverdien i forurensningsforskriften, < 5 
g/m2/30d, og tiltak er følgelig ikke påkrevd. Fordi boligen Follummoveien 8 er relativt vegnær 
og derfor utsatt for oppvirvlet støv fra veg og forbipasserende billass kan det vurderes å 
innføre noen enkle tiltak for å begrense støvnedfall dersom det skulle vise seg nødvendig: 

• Tildekking av last, alternativt vanning/spyling av last og kjøretøy. 

• Feierutiner på Follummoveien. 
 

Støy 

Massetransport til/fra sandtaket på Kilemoen utgjør isolert sett et støybidrag under 
grenseverdien for gul støysone. Med utgangspunkt i grenseverdiene i T-1442 og utførte 
støyberegninger konkluderes det med at reguleringsplanen ikke utløser krav om 
støyreduserende tiltak for eiendommen Follummoveien 8 eller annen støyfølsom 
bebyggelse. Tungtrafikken forbi eiendommen kan oppfattes som sjenerende. Dette kan 
effektivt begrenses ved oppføring av skjermingstiltak, men er ikke et påkrevd tiltak som følge 
av reguleringsplanen. 
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6.12 Grunnvann 

 

6.12.1 Innledning 

Uttak av løsmasser på Kilemoen som planlagt foregår fra en sand/grus-avsetning som også 
har store grunnvannsressurser. Grunnvann innenfor avsetningen som utnyttes per i dag 
ligger nord for planområdet (Ringerike vannverk). Foreliggende vurdering omfatter Ringerike 
vannverk og grunnvannsressursene som ligger innenfor planområdet. 

Tilgjengelige opplysninger om grunnvannsressursen innenfor reguleringsområdet er hentet 
fra tilgjengelig kart, databaser og våre rapporter vedr. vannverket. Det er i tillegg gjort enkle 
supplerende undersøkelser. Grunnvannsressursen som utnyttes av Ringerike vannverk er 
godt kartlagt. 

Løsmassegeologi 

Hele området (vannverk og masseuttaksområde) er en del av den store breelvavsetningen 
på Kilemoen (se figur nedenfor). Kilemoen er et isranddelta som ble avsatt mot sør.  

Vannverksområdet med brønner ligger i nordlige deler av avsetningen der iskanten lå under 
oppbyggingen av deltaet eller deler av dette. Her er det omfattende dødisterreng mens 
deltaflaten forøvrig er relativ flat med enkelte erosjonsspor (elveløp) og lave terrasser.  

Tidligere undersøkelser av NGU viser at den sørlige delen består av vekselvis sand- og 
gruslag. I de sentrale deler er det påvist finsandmektigheter på over 60 meter, mens man i 
den nordlige delen finner igjen grovere masser.  

Aktuelle problemstillinger  

Området for fremtidig masseuttak grenser til LNF-områder – område for grunnvann. 
Det ligger en grunnvannskilde innenfor influensområdet.  Fremtidig uttaksnivå må 
avklares i forhold til grunnvannskilde og grunnvannstand. 

Utredningsbehov  

Det skal gjøres en faglig (hydrologisk) vurdering av grunnvannmagasinets kapasitet 
og eventuelle virkninger tiltaket vil ha på grunnvannsmagasinet. Fremtidig drift 
vurderes opp mot ressursens beliggenhet og eventuelle avbøtende tiltak beskrives. 
Det forutsettes en tett dialog med vannverket og NVE slik at begges interesser 
ivaretas. Fare for forurensning utredes i ROS-analysen. 
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Figur 53: Løsmassekart (kvartærgeologisk kart) over Kilemoen og omegn.

6.12.2 Ringerike Vannverk

Nord for planområdet ligger Ringerike vannverk Kilemoen som er et kommunalt
grunnvannsanlegg og som forsyner ca. 25 000 personer i Hønefoss og omegn. Vannverket
forsynes fra flere produksjonsbrønner (per i dag 5 filterbrønner i løsmassene) i dødisgroper
innenfor breelvavsetningen på Kilemoen. Årlig vannforbruk er i VREG registrert til om lag 2,8
mill. m3. Dette tilsvarer et gjennomsnittlig forbruk på ca. 88 l/s. Vannverket oppgir at
eksisterende grunnvannsbrønner de siste årene har levert 80-90 l/s. Vannverket forsyner
boliger, næringsmiddelindustri, skoler, helseinstitusjoner, gårdsbruk og hytter /fritidsboliger
med mer.

Det er utarbeidet en klausuleringsplan med beskyttelsesbestemmelser for influensområdet til
vannverkets produksjonsbrønner. Restriksjoner med hensyn på ulik arealbruk og aktiviteter
er knyttet til fire soner (0 – III) med underinndeling som vist på figuren nedenfor. Vannverket,
med vist beskyttelse av grunnvannskilden, er godkjent av Mattilsynet.
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Figur 54: Beskyttelsessoner for Ringerike vannverk rundt brønnområder i Dødisgropa og ved Tjorputten (revidert
6.3.2014)

Vannverket har produksjonsbrønner i to områder – ved Tjorputten (sone 0 i øst på figuren
ovenfor) og i en stor dødisgrop (sone 0 i vest på figuren ovenfor). Utstrekningen av
influensområdet for produksjonsbrønnene kan estimeres ut i fra beregninger av
influensradius under prøvepumping og fra registrert senkning i magasinet ved drift av
vannverket.

Ved uttak fra produksjonsbrønnene i dødisgropa er det registrert senkning av
grunnvannsnivået i hele tilrenningsområdet (yttergrensen av sone IIA), og
grunnvannsstrømmen går dermed mot produksjonsbrønnene i fra hele dette området.
Registreringer i observasjonsbrønn 150 m sør for Tjorputten viser grunnvannsnivå ned mot
kote 143,5 med totaluttak ca. 160 l/s.

Under drift av vannverket er det registrert svak senkning av grunnvannsnivået i en
observasjonsbrønn lengst sør i sone II og influensområdet strekker seg derfor noe lenger sør
enn dette. Influensområdet til brønnene ved Tjorputten vil likevel, ifølge observasjoner og
beregninger utført for vannverket, falle innenfor yttergrensen til tilsigsområdet i sør, dvs.
innenfor sone III. Det gjelder også ved et framtidig omsøkt uttak på inntil 100 l/s.

Nydannelsen av grunnvann til vannverkets produksjonsbrønner vil hovedsakelig skje ved
infiltrasjon fra Begna, mens en mindre andel grunnvann vil dannes ved nedbørsinfiltrasjon på
avsetningen innenfor influensområdet. Ved senkning av grunnvannsspeilet rundt brønnene
under uttak, vil mer elvevann mates inn i magasinet (indusert nydannelse). Elveinfiltrasjonen
vil trolig stå for > 90 % av nydannelsen til magasinet. Det er estimert at omsøkte
uttaksmengde på inntil 100 l/s vil utgjøre kun 0,12 % av midlere vannføring i Begna.
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Betingelser for soneinndelingskart: 
Soneinndelingen inkluderer nyetablerte brønner ved Tjorputten. Brønnene ved Tjorputten er 
prøvepumpet med ca. 70 l/s. Samtidig uttak fra dødisgropa har vært 80-90 l/s, dvs. totalt 
uttak har i en periode vært ca. 160 l/s. Foreliggende forslaget til soneinndeling er basert på et 
samlet uttak på maks. 160 l/s fra brønnområdene i dødisgropa og Tjorputten (brønnområde 
1, 2 og 3). Sonegrensene her vil bli overført til et endelig plankart. 

Det presiseres at det kun kan tas ut inntil 100 l/s fra brønnene ved Tjorputten ihht. Søknad 
om konsesjon, (til behandling, NVE). Ved uttak fra produksjonsbrønnene i dødisgropa er det 
registrert senkning av grunnvannsnivået i hele tilrenningsområdet (yttergrensen av sone IIA), 
og grunnvannsstrømmen går dermed mot produksjonsbrønnene i fra hele dette området.  

Influensområdet til brønnene ved Tjorputten vil likevel, ifølge observasjoner og beregninger 
utført for vannverket, falle innenfor yttergrensen til tilsigsområdet i sør, dvs. innenfor sone III. 
Det gjelder også ved et framtidig omsøkt uttak på inntil 100 l/s. 

Sone III, Det ytre verneområdet, omfatter arealer som vil kunne influere på grunnvannets 
kvalitet (usikre deler av tilsigsområdet og deler av nedbørsfeltet som drenerer mot 
tilsigsområdet). I forslag til beskyttelsesbestemmelser for sone III tillates uttak av grus, så 
lenge dette foregår i henhold til godkjente driftsplaner. 

 
6.12.3 Grunnvann innenfor planområdet 

Det er etter all sannsynlighet et stort grunnvannsmagasin i løsmasser innenfor planområdet. 
Dette er grunnvann i breelvavsatte masser av sand og grus over fjell. På grunnlag av 
tidligere kartlegginger og undersøkelser og også nye observasjoner er det her forsøkt å 
karakterisere grunnvannsforholdene innfor planområdet. Med grunnvannsforhold menes 
grunnvannsmagasinets eller forekomstens utstrekning, volum og egnethet for uttak av 
grunnvann samt strømningsforhold og nivåvariasjoner. Dette er forhold som er vesentlig ved 
en konsekvensvurdering. 

Utførte undersøkelser i 2013/14 

Grunnvannsressursen innfor planområdet er lite kartlagt. Tidligere undersøkelser av 
løsmassene ifm kvartærgeologisk kartlegging viser at den sørlige delen av Kilemoen består 
av vekselvis sand- og gruslag. I de sentrale deler er det påvist finsandmektigheter på over 60 
meter, mens man i den nordlige delen finner igjen grovere masser. Planlagt masseuttak er i 
de sentrale deler av Kilemoen. 

Det ble på 1970 og 80-tallet gjort enkelte grunnvannsboringer med observasjoner av 
lagdeling og dyp til grunnvann (undersøkelses- og observasjonsbrønner). Lokaliseringen av 
disse er i utgangspunktet ikke oppgitt presist men vist på kart i figuren nedenfor. Ved 
befaring i felt i august 2013 ble det gjort forsøk på å gjenfinne alle de gamle brønnene for i 
første omgang logging av grunnvannsnivå. Kun brønn 3 og 6 ble gjenfunnet og stedfestet 
med koordinater. Brønner med relevante grunnvannsdata er vist i tabell 30. 
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Tabell 30: Data for observasjonsbrønner 

Brønn 
nr 

alder Total-
dyp 

Dyp til 
grunnvann 
ved boring  

Dyp til 
grunnvann 
2013 

Kotehøyde 
brønntopp 

Kotehøyde 
grunnvann 

Lagdeling 

1 ukjent 19 17,5  151 - 154? 134 - 137 Sand og grus 
3 1978 90 57,5 53,90 197.03 143,13 Sand til 28 m 

over finsand 
4 1978 60 54  Ca 197  Ca 143 Sand og 

finsand 
Pb 4    4,70 149,7 143,6*  
6 ukjent 28  26,7 Ca 194 Ca 167  
8    10,10 155.45 145,35  
* Grunnvannsnivå i Pb 4 er registrert i en periode med uttak på 160 l/s. Uttak ved drift av vannverket er inntil 80 – 

90 l/s og konsesjon for uttak er maks 100 l/s. 

Tabellen viser tidspunkt for boring, totaldyp under brønntopp (ca. terreng), dyp til grunnvann i 
meter fra brønntopp ved bortidspunkt og nye observasjoner av grunnvannsnivå foretatt 
august 2013, nivelleringer av brønntopp foretatt november 2014 samt lagdeling observert 
ved boring. Alle brønner er boret i løsmasser og ingen av brønnene er boret til fjell.  
 

 
Figur 55: Kartutsnitt med lokalisering av eldre grunnvannsbrønner. Brønner med nye observasjoner av 
grunnvannsnivå er vist med rødt (www.ngu) 
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Figur 56: Brønn 3 med koordinater 

 
Figur 57: Brønn 6 med koordinater 

Figurene ovenfor viser brønnene med koordinater. Avvik i koordinater er oppgitt til 10 m 
(GPS).  

Nivå og strømning 

Den naturlige grunnvannstrømmen (ro-tilstand uten pumpebelastning) går fra 
Begna/Tjorputten og mot sør-sørøst med en gradient på ca. 0,5 % (0,005). Grunnvannets 
strømning innenfor Kilemoen er styrt av et lavereliggende elvenivå nedenfor et stryk i Begna 
sørøst for Kilemoen. Ut fra en gradient på 0,5 %, en hydraulisk konduktivitet på 1x10-3 m/s 
(grusig grovsand), og en effektiv porøsitet på 20 % (sand/grus) blir hastigheten på den 
naturlige grunnvannsstrømmen ca. 2 m/døgn, men vil sikkert variere fra mindre enn 0,1 
m/døgn i finsand/sand til over 10 m/døgn i grov grus.  

I brønnområdet ved Ringerike vannverk ligger grunnvannsnivået på ca. kote 147 - 145 ved 
ro-tilstand, dvs. uten uttak av grunnvann. Dersom gradienten er den samme ned til 
nordgrensen for planområdet som i vannverksområdet, vil grunnvannet her ligge på ca. kote 
140. Dette harmonerer i størrelsesorden med nivåmålinger gjort i brønner som ligger i 
nordenden av planområdet (3 og 4, fig 5). Nye observasjoner i brønn 3 viser et 
grunnvannsnivå på kote 143,13.  

I sørenden av planområdet vil grunnvannet, basert på samme gradient ligge på kote 134. 
Også dette harmonerer med grunnvannsobservasjoner i brønn (1, fig 3) som ligger i 
sørenden av planområdet (grunnvann på ca. kote 134 - 137).  
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Observasjoner i brønn 6 indikerer at det også forekommer hengende grunnvann på ca. kote 
167 i sentrale deler av Kilemoen. Det skyldes sannsynligvis lag med mye finsand/silt og lav 
permeabilitet. Det kan ikke utelukkes at det forekommer flere finstoffrike lag med periodisk 
hengende grunnvann i sentrale deler av Kilemoen. Hengende grunnvann er lag med 
vannmetning, ofte lokalt og også periodisk, som skyldes tettende lag høyt oppe i 
avsetningen. Dette er grunnvann uten interesse som vannressurs.  

Karakterisering av grunnvannsmagasinet 

Grunnvannsmagasinet i løsmasser innenfor reguleringsområdet er i svært liten grad 
undersøkt og kartlagt. Ut fra tolkning av løsmassene, er det grunn til å anta at det ligger et 
grunnvannsmagasin med utstrekning under hele planområdet. Grunnvannsnivået ligger på 
ca. kote 143 i nord og faller med en naturlig gradient til under ca. kote 137 i sørenden av 
planområdet. Det er boret til ca. kote 87 innenfor området (brønn 2, fig 5) uten å påtreffe fjell. 
Det indikerer at grunnvannsmagasinet har en mektighet på mer enn 55 meter. Dybden til fjell 
er sannsynligvis størst langs en nord- syd-akse langs sentrale deler av planområdet. 

Påviste løsmasser under grunnvannsnivå i nordlig del av planområdet består av relativt fin 
sand (boring 3 og 4, fig 3). Det er grunn til å anta at massene i den sentrale og nordlig delen 
av planområdet har relativt lav permeabilitet og at grunnvannsmagasinet i denne delen har 
begrenset transmissivitet.  

Dette er forhold som gjør denne delen av grunnvannsmagasinet mindre egnet for utnyttelse 
og uttak av større mengder grunnvann. Det kan imidlertid ikke utelukkes at det forekommer 
lag med grovere materiale med større potensiale for uttak av grunnvann i dypere deler av 
grunnvannsmagasinet innenfor denne delen av planområdet. 

Sør i planområdet er det ved gamle boringer påvist sand og grus. Det kan være potensiale 
for uttak av grunnvann i lag med høy permeabilitet/transmissivitet innenfor denne delen av 
planområdet. 

Grunnvannskvaliteten i de deler av grunnvannsmagasinet som er kartlagt ved Ringerike 
vannverk er god. På grunnlag av dette og ut fra løsmassenes sammensetning, er det grunn 
til å forvente god grunnvannskvalitet med begrenset behov for vannbehandling ved 
produksjon av drikkevann. 

6.12.4 Vurdering av omfang og konsekvens 

Planlagt masseuttak vil ikke gå ned til grunnvannsnivå og ikke påvirke grunnvannet direkte 
med inngrep i grunnvannssonen. Ved uttak ned til kote 145 kan det påtreffes hengende 
grunnvann noe som kan gi periodisk vannutslag i massetaket men for øvrig ikke er av 
betydning.  

Med uttak ned til kote 145 i nord og, som per i dag, ned til kote 140 i sør, vil det stå igjen i 
størrelsesorden 2 - 3 m med umettet sone i nord der grunnvannet står høyest (ca. kote 143 - 
142) og i sør der grunnvannet står på ca. kote 137 - 135 og der det er tatt ut masser til 
dypeste nivå (kote 140).  

Grunnvannsnivået styres i dag av nivået i Begna og i noen grad av nedbør innenfor området. 
Endringene i nivå vil gå sakte og sannsynligvis gjenspeile årstidsvariasjoner mhp 
elvevannstand og nedbør/infiltrasjon. Umettet sone er i dag på i størrelsesorden 50 – 60 m 



 

Sanduttak på Kilemoen – forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning 102 
 

og grunnvannsnivå reagerer lite på nedbør som vil ha svært langs oppholdstid før det når 
grunnvannet. En umettet sone på ned mot 2 m vil gi kortere oppholdstid for nedbør og 
raskere svingninger i grunnvannsnivå enn tidligere fordi grunnvannet vil reagere på 
nydannelse av grunnvann ved store nedbørsmengder og snøsmelting. 

Dagens mektighet og sammensetning av umettet sone gir svært god beskyttelse av 
underliggende grunnvannsmagasin. Beskyttelse oppnås ved lang oppholdstid før infiltrert 
vann når grunnvannet og derved mulighet for nedbryting, tilbakeholdelse og adsorpsjon av 
tilførte stoffer. En umettet sone ned mot 2 m vil gi betydelig redusert naturlig beskyttelse av 
grunnvannet avhengig av kornstørrelse og sortering på gjenværende løsmasser over 
grunnvann. 

6.12.5 Konklusjon 

Planlagt masseuttak innenfor planområdet kan gjennomføres uten å påvirke 
grunnvannsuttaket og den delen av grunnvannsmagasinet som per i dag forsyner Ringerike 
vannverk Kilemoen. Grunnvannsnivået i nordgrensen av planområdet (B3) ligger minst 0,5 m 
lavere enn grunnvannsnivået i beskyttelsessone II, selv under forhold med svært stort uttak 
av grunnvann i vannverksområdet. Også grunnvannets strømningsretning i det meste av 
sone III vil gå mot sør. 

Planlagt masseuttak vil ikke direkte påvirke grunnvannsmagasinet som ligger innenfor 
planområdet. Indirekte påvirkning omfatter redusert naturlig beskyttelse og noe større og 
raskere grunnvannsfluktuasjoner ved fjerning av det meste av umettet sone.  Gjenværende 
beskyttelse er akseptabel og tiltaket bør kunne aksepteres. Også endringene i 
grunnvannsfluktuasjoner bør kunne aksepteres. Denne vurderingen er basert på at nedre del 
av umettet sone og øvre del av grunnvannsmagasinet består av sand/finsand med gode 
beskyttelsesegenskaper og begrenset mulighet for uttak av store mengder grunnvann. 

Planlagt masseuttak innenfor planområdet kan gjennomføres uten at muligheten framtidig 
uttak av grunnvann innenfor området begrenses forutsatt at grunnvannet gis tilstrekkelig 
beskyttelse i driftsfasen. Risiko for forurensing av grunnvannet i driftsperioden må avklares i 
egen ROS-analyse.  

Det er stor usikkerhet til verdien av grunnvannsforekomsten innenfor planområdet mhp 
mulighet for uttak av større mengder grunnvann på en effektiv måte pga. innholdet av finstoff 
i massene. Det avgjørende for uttaksmulighet vil være forekomsten av godt sorterte grove 
masser og muligheten for etablering av produksjonsbrønner (filterbrønner). 

6.12.6 Usikkerhet 

Det er noe usikkerhet i observasjoner av grunnvannsnivå, men forholdet er ikke avgjørende 
for foreliggende vurdering.   

Det er stor usikkerhet mhp grunnvannsmagasinets karakter og egnet for uttak av grunnvann. 
Avgjørende her vil være utbredelse og mektighet av grove masser (mellomsand – grus) 
egnet for uttak av grunnvann samt grunnvannets kvalitet. Forholdet bør kartlegges før og 
under framtidig drifting av masseuttaket.  
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6.12.7  Forslag til tiltak 

Grunnvannsressursen innfor planområdet bør kartlegges før og under videre uttak av 
masser. Dette kan best gjøres ved etablering av undersøkelsesbrønner innenfor dagens 
driftsområde (kote 140 – 145) og framtidig uttaksområde.  

Vi vil anbefale at det bores minimum tre undersøkelsesbrønner ned til fjell for uttak av 
sandprøver og grunnvann innenfor planområdet. Boringene vil gi viktige opplysninger om 
løsmassenes sammensetning og kvalitet, grunnvannsnivå og mulighetene for uttak av 
grunnvann innenfor området. Omfanget av undersøkelser bør for øvrig avgjøres i samråd 
med kommunen/vannverket og på grunnlag av bl.a. en vurdering av behovet for framtid uttak 
av grunnvann som vannforsyning til Hønefoss og omegn. 

Avhengig av grunnvannsmagasinets verdi vil det være viktig å beskytte dette best mulig. 
Skogsjord, organiske masser (torv) og jord med et visst innhold av organisk materiale som 
tas bort ved utvidelse av massetaket bør brukes ved etablering av vegetasjon på avsluttede 
arealer. Også masser som ikke benyttes til salg kan egne seg til oppfylling/istandsetting etter 
gjennomført masseuttak. Dette kan være finstoffrike masser (silt/finsand) fra massetaket som 
normalt er masser med begrenset anvendelsesområde og verdi til annet bruk.  
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6.13   Transport og trafikk 

 

6.13.1 Bakgrunn 

Kilemoen sanduttak skal planlegges for en langsiktig drift av uttaksområdet.  Det er ikke 
planlagt at den daglige virksomheten ved Kilemoen sanduttak skal øke, dvs at trafikken til-fra 
anlegget vil være som i dag.  Planområdet har atkomst på Follummoveien som er tilknyttet 
Fv.172 med et vikepliktkryss.  Det viktigste krysset mht atkomsten til-fra Kilemoen området er 
vikepliktkrysset med E16 ca. 500 m øst for planområdet.  

6.13.2 Dagens situasjon 

Dagens biltrafikk – ÅDT 2013 

Kilemoen sanduttak har i dag en biltrafikk på ca 90 biler ÅDT, 30 personbiler og 60 
lastebiler. Det er regnet med at 60 % av trafikken til-fra Sanduttaket går sydover på E16 og 
at 30 % går nordover og østover på E16. Atkomsten til Kilemoen på Follummoveien som er 
tilknyttet Fv172 med et vikepliktkryss. Krysset mellom Fv172 og E16 er også et 
vikepliktkryss, hvor trafikk til-fra Fv172 har vikeplikt.  

Figuren nedenfor viser atkomstvegen til Kilemoen og dagens trafikk på atkomstvegene til 
området, biler på årsdøgn ÅDT 2013. 

Aktuelle problemstillinger  

For grustaket og eksisterende virksomheter vil planforslaget ikke medføre økt 
trafikk. Trafikkbildet vil imidlertid vare over vesentlig flere år. Planlagt etablering av 
tørrmørtelfabrikk vil generere noe trafikk. Trafikksituasjonen etter at grustaket er 
avsluttet er det nå ikke grunnlag for å gi nærmere vurderinger av. 

Utredningsbehov  

Omfanget av den samlede trafikkgenerering for dagens virksomheter til Svelviksand 
vil bli beskrevet. Det skal redegjøres for evt. vesentlige endringer av dagens trafikk 
på tilførselsvegsystemet med beskrivelse av eventuelle avbøtende tiltak. Det skal 
vurderes hvordan planforslaget følger opp rikspolitiske retningslinjer for samordnet 
areal- og transportplanlegging og hvordan nasjonale føringer knyttet til klima og 
energi blir fulgt opp. 
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Figur 58: Dagens biltrafikk på atkomstvegene til Kilemoen – biler ÅDT 2013. 

Dagens ÅDT på vegene i Hønefoss er hentet fra Nasjonal Vegdatabank (NVDB). Biltrafikken 
til-fra Kilemoen sanduttak, og fordelingen av denne trafikken på vegnettet, er beregnet på ut 
fra opplysninger fra Svelviksand AS. Lastebiltransporten til-fra Kilemoen fordeler seg som 
følger på vegnettet: 

• E16 syd - 60 % 

• E16 nord - 15 % 

• Fv.172 syd -   5 % 

• Fv.7 vest -   5 % 

Figuren nedenfor viser biltrafikken på den delen av vegnettet i Hønefoss som har transport 
med lastebiler fra Kilemoen sanduttak. Lastebiler med transport til-fra Kilemoen sanduttak er 
vist med blå tall. 
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Figur 59: Dagens biltrafikk på vegene i Hønefoss nord – biler ÅDT 2013.

Dagens timetrafikk og krysskapasitet

Timetrafikken i kryssene er beregnet ut fra dagens ÅDT, med en timeandel på 12 % på
lokalvegene, og med timeandel 10 % på E16.

Krysskapasiteten er beregnet med programmet SIDRA versjon 5.0, og følgende
beregningsdata for dimensjonerende time er presentert i figurene.

• Kapasitetsutnyttelse - biltrafikk på tilfart til krysset / teoretisk kapasitet på tilfarten
• Forsinkelse på bil - gjennomsnitt forsinkelse i sekunder pr bil

Atkomstkrysset til Kilemoen

Figuren nedenfor viser timetrafikk og beregnet kapasitetsutnyttelse og forsinkelse på
tilfartene i atkomstkrysset til Kilemoen i dimensjonerende morgen- og ettermiddagstime
2013, og dagens kryssutforming.

Figur 60: Timetrafikk, kapasitetsutnyttelse og forsinkelse i atkomstkrysset til Kilemoen i M-time og E-time 2013.
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Sanduttak på Kilemoen – forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning 107 
 

Atkomstkrysset Kilemoen har i dag lav kapasitetsutnyttelse alle de tre tilfartene. Høyest 
belastning er det på tilfarten fra Follummoveien, med beregnet kapasitetsutnyttelse 0,03-0,04 
og 10-11 sekunder forsinkelse pr bil.  

Kryss E16-Fv172 

Figuren nedenfor viser beregnet timetrafikk og kapasitetsutnyttelse og forsinkelse på 
tilfartene i krysset E16-Fv172 i dimensjonerende morgen- og ettermiddagstime 2013.  

 
Figur 61: Timetrafikk, kapasitetsutnyttelse og forsinkelse i krysset E16-Fv172 i M-time og E-time 2013. 

Krysset E16-Fv172 har i dag lav kapasitetsutnyttelse alle de tre tilfartene. Høyest belastning 
er det på tilfarten fra Fv172 i morgentimen, med beregnet kapasitetsutnyttelse 0,24 og 34 
sekunder forsinkelse pr bil.  

Figuren nedenfor viser utforming som er lagt til grunn for kapasitetsberegningen av krysset 
E16-Fv.172. 
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Figur 62: Dagens kryssutforming av krysset E16-Fv172 som er lagt til grunn for kapasitetsberegningen i M-time
og E-time 2013.

Trafikkulykker

Det har vært tre ulykker i krysset E16-Fv172 i løpet av de 10 siste årene, to ulykker i 2005 og
en ulykke i 2011. To av ulykkene i krysset har som årsak venstresving fra E16 til Fv172,
foran møtende kjøretøy på E16. Den ene av disse var en dødsulykke med MC. En ulykke
skyldes påkjøring bakfra på Fv172 ved nedbremsing inn mot E16.

Figuren nedenfor viser ulykker på E16 i krysset med Fv172, og ulykker på Fv172 ved
Kilemoen.
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Figur 63: Ulykker siste 10 år i kryssområdet E10-Fv172, og på Fv.172 ved Kilemoen.  
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6.13.3 Situasjon i 2033 

Dagens biltrafikk – ÅDT 2033 

Kilemoen sanduttak planlegger ikke økning av den daglige virksomheten, slik at fremtidig 
biltrafikk fortsatt vil være 90 biler ÅDT, 30 personbiler og 60 lastebiler. Det er regnet med at 
60 % av trafikken til-fra Sanduttaket går sydover på E16 og at 30 % går nordover og østover 
på E16 som i dag. Det er regnet med en generell trafikkvekst på vegene frem til 2033 på 28 
%, i tråd med offisiell prognose for Buskerud. 

Figuren nedenfor viser atkomstvegen til Kilemoen og fremtidig trafikk på atkomstvegene til 
området, biler pr årsdøgn ÅDT 2033. 

 
Figur 64: Fremtidig biltrafikk på atkomstvegene til Kilemoen – biler ÅDT 2033. 

Figuren nedenfor viser biltrafikken på den delen av vegnettet i Hønefoss som har transport 
med lastebiler fra Kilemoen sanduttak. Lastebiler med transport til-fra Kilemoen sanduttak er 
vist med blå tall. 
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Figur 65: Fremtidig biltrafikk på vegene i Hønefoss nord – biler ÅDT 2033 (blå tall er lastebiler). 

Fremtidig timetrafikk og krysskapasitet 

Timetrafikken i kryssene er beregnet ut fra beregnet ÅDT i 2033 (med generell trafikkvekst 
33 %), med en timeandel på 12 % på lokalvegene, og med timeandel 10 % på E16. 

Krysskapasiteten er beregnet med programmet SIDRA versjon 5.0, og følgende 
beregningsdata for dimensjonerende time er presentert i figurene: 

• Kapasitetsutnyttelse - biltrafikk på tilfart til krysset / teoretisk kapasitet på tilfarten 

• Forsinkelse på bil - gjennomsnitt forsinkelse i sekunder pr bil 
 

Atkomstkrysset til Kilemoen 

Figuren nedenfor viser dagens timetrafikk og beregnet kapasitetsutnyttelse og forsinkelse på 
tilfartene i atkomstkrysset til Kilemoen i dimensjonerende morgen- og ettermiddagstime 
2033.  
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Figur 66: Timetrafikk, kapasitetsutnyttelse og forsinkelse i atkomstkrysset til Kilemoen i M-time og E-time 2033.

Atkomstkrysset Kilemoen har i dag lav kapasitetsutnyttelse alle de tre tilfartene. Høyest
belastning er det på tilfarten fra Follummoveien, med beregnet kapasitetsutnyttelse 0,04-0,07
og 11-12 sekunder forsinkelse pr bil.

Kryss E16-Fv172

Figuren nedenfor viser beregnet timetrafikk og kapasitetsutnyttelse og forsinkelse på
tilfartene i krysset E16-Fv172 i dimensjonerende morgen- og ettermiddagstime 2033.

Figur 67: Timetrafikk, kapasitetsutnyttelse og forsinkelse i krysset E16-Fv172 i M-time og E-time 2033.

Krysset E16-Fv172 får fortsatt lav kapasitetsutnyttelse i alle de tre tilfartene. Høyest
belastning er det på tilfarten fra Fv172 i morgentimen, med beregnet kapasitetsutnyttelse
0,36 og 44 sekunder forsinkelse pr bil.

Med redusert fartsgrense i kryssområdet, fra 80 km/t til 60 km/t kan forsinkelsen fra Fv.172
reduseres til ca 20 sekunder pr bil. Dette vil også øke trafikksikkerheten i krysset.

6.13.4 Konsekvensvurdering

Krysset Fv.172-Follummoveien har i dag en biltrafikk på 960 biler ÅDT og Follummoveien
har 300 biler ÅDT, som gir lav belastning i dag. Generell trafikkvekst på 28 % frem til 2033
gir en beregnet trafikk på 1.230 biler ÅDT og 380 biler ÅDT på de to vegene.
Trafikkavviklingen er fortsatt god, og krysset kan ta noe trafikkvekst.

Fv172 14 Follumv Fv172 32 Follumv

4 10 8 24

35 0,04 32 82 0,07 14

82 12 sek 35 11 sek

78 4 33 2

0,06 0,05 0,03 0,06

1 sek 5 sek 2 sek 2 sek

32 28 74 15

59 89

89 Fv172 960 biler ÅDT37 59 Fv172

Kilemoen- Trafikk Kilemoen- Trafikk

12 % Timeandel M-time 2033 12 % Timeandel M-time 2033
28 % Vekst 2013-20 Asplan Viak AS 25.8.13 28 % Vekst 2013-20 Asplan Viak AS 25.8.13

Fv172 E16 Fv172 677 Fv172 407

4 673 E16 7 400 E16

1 230 11 000 0,38 424 0,23 693

38 0 sek 24 0 sek

35 4 18 21 2 33

470 1 270 0,36 0,23

44 sek 40 sek

11 400 0,24 0,39

Fv172 707 2 sek Fv172 422 1 sek Fv172

14 419 26 692

Kilemoen- Trafikk 433 Kilemoen- Trafikk 718 Kilemoen- Trafikk
E16 ÅDT 2033 E16 M-time 2033 E16 E-time 2033
28 % Vekst 2013-20 Asplan Viak AS 25.8.13 10 % Timeandel Asplan Viak AS 25.8.13 10 % Timeandel Asplan Viak AS 25.8.13
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Krysset fv.172-E16 har i dag en biltrafikk på 8.900 biler ÅDT (E16) og 370 biler ÅDT 
(Fv172), som gir lav belastning i dag.  Generell trafikkvekst på 28 % frem til 2033 gir en 
beregnet trafikk på 11.400 biler ÅDT og 470 biler ÅDT på de to vegene.  Beregnet 
kapasitetsutnyttelse på tilfartene i krysset er fortsatt lav, men forsinkelsen for biler fra Fv.172 
øker fra 24 sek pr bil til 44 sekunder pr bil.  Med redusert fartsgrense i kryssområdet fra 
dagens 80 km/t til 60 km/t kan forsinkelsen for trafikk fra Fv172 reduseres til ca. 20 sekunder 
pr bil. 

 

6.14 Samfunnsmessige konsekvenser - sysselsetting 

 

6.14.1 Vurdering 

Kilemoen Sandtak ligger i Ringerike kommune og drives av Svelviksand AS, som også driver 
sandtaket på Verket i Hurum. Selskapet har også et sandutsalg i Tønsberg. 

Selskapet eies av Stangegruppen AS i Drammen, hadde i 2012 24 ansatte (23 ved utgangen 
av 2010). Av disse var 11 knyttet til sandtaket i Hurum og de resterende 13 til Kilemoen. I 
tillegg er 5 årsverk knyttet til mørtelfabrikken eiendom på Kilemoen. 

Selskapet leverer sine produkter til bygg- og anleggssektoren. Samlet uttak av sand i 2012 
var i størrelsesordenen 320 000 tonn eller ca. 200 000 m3.  

Selskapet forventer ikke vesentlig økt uttakshastighet fra det utvidede uttaksområdet. Det 
antydes ca. 350 000 tonn per år, knapt 10 prosent mer enn dagens uttak (2012). Dette vil 
neppe øke antall sysselsatte med mer enn 0,5 eller høyst 1 årsverk. 

Selskapet hadde en samlet salgsinntekt på 64,5 mill.kr. i 2011 (56,0 mill.kr. i 2010 og 56,7 
mill.kr. i 2009). Overskudd før skatt utgjorde i 2011 på 12 prosent av omsetningen (9 prosent 
i 2010 og 17 prosent i 2009). Selskapets egenkapital utgjorde ved inngangen til 2012 70 
prosent av samlet balanse. Selskapet har således en sunn økonomi med overskudd på 
driften og høy egenkapitalandel1. 

Selskapet betalte foretaksskatt til staten med 2,3 mill.kr. i 2011 (1,5 mill.kr. i 2010 og 2,6 
mill.kr. i 2009). Samlet lønnskostnad var samme år 14,3 mill.kr. Med fradrag av 
arbeidsgiveravgift til staten (1,75 mill.kr.) og pensjonskostnader (0,5 mill.kr.) er de lokale 
lønnsutbetalinger fra bedriften ca. 12,1 mill.kr. Av dette må ca. 50 % - 6,1 mill.kr. antas å 
gjelde virksomheten på Kilemoen, hvor de fleste ansatte trolig skatter til Ringerike kommune 
(og noen til omegnskommunene innenfor pendlingsomlandet). Regional kommune- og 

                                                
1 Kilde: Brønnøysundregistrene: Selskapets årsberetninger for 2010 og 2011 

Utredningsbehov  

Det gjøres en enkel vurdering av sysselsetting og bidrag i kommunaløkonomisk 
sammenheng ved å bruke statistisk oversikt fra Stangegruppen supplert med 
kommunale (og eventuelle regionale data). Vurdere bidrag til fra 
tiltaket/sysselsetting i forhold til kommunal (og eventuelt regional) økonomi. 
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fylkesskatteinntekt (antatt 13 % av lønnsinntekt) kan på det grunnlag beregnes til 1,6 mill.kr. i 
2012. 

Ca. 20 prosent av de som har ansettelse på Ringerike, pendler fra omkringliggende 
kommuner2. Når vi også trekker fra fylkeskommunens andel, blir antatt skatteinntekt til 
Ringerike kommune ca. 1 mill.kr.  Et eventuelt økt uttak med 10 prosent kan gi Ringerike 
kommunes skatteinntekter et lite løft på kanskje ca. 0,5 mill.kr. 

I 2011 var det iht. SSB sysselsatt 14 042 personer i Ringerike kommune. Virksomheten gir 
således ikke noe stort og betydelig bidrag til sysselsettingen (ca. 0,1 prosent), men inngår i 
underskogen av små og mellomstore bedrifter som samlet sett gir et stort bidrag til 
verdiskapningen og skatteinntektene i regionen.  

Det er flere virksomheter i umiddelbar nærhet av sandtaket som er direkte avtakere av 
sandtakets produkter og som drar fordel av beliggenheten nær sandforekomsten. Uten 
fremtidig drift i sandtaket kan disse virksomhetene bli tvunget til å flytte til annen beliggenhet 
i nærheten av et annet sandtak. Vi har ikke kunne tallfeste en slik eventuell tilleggseffekt. 

 

6.15  Gjennomføring og istandsetting 

 

Det vises til kapittel 6 -beskrivelse av planforslaget og kapittel 7.3 landskapsbilde for 
gjennomføring av planen og istandsetting av uttaksområdet. 

Den lange tidshorisonten tilsier at det er vanskelig å fastsette etterbruken etter at grustaket 
er ferdig tatt ut. Mulig etterbruk kan imidlertid, avhengig av kommunens behov, for eksempel 
være utbyggingsområder (næring/industri), deponiområde eller LNF/friluftsområde. 
Kommuneplanen er det rette verktøyet for å avklare etterbruken på grunn av den lange 
driftsperioden.  

 

                                                
2 Kilde: SSB tabell 09893 Sysselsatte 15-74 år, etter arbeidssted og innpendling (K) 

Reguleringsplanen skal vise hvordan uttaksområdet skal settes i stand.  Det skal 
vurderes om og hvordan etappevis istandsetting av uttaksområdet kan gjennomføres og 
eventuelt til hvilke formål (blant annet vurdert ut fra driftsmessige/sikkerhetsmessige 
hensyn). Det legges opp til bred medvirkning. Friluftslivs- og interesseorganisasjoner 
samt Ringerike vannverk må spesielt inkluderes i prosessen med å vurdere hvilke 
arealer som i ettertid skal istandsettes og benyttes til de ulike formålene.  

Mineralloven sikrer Direktoratet for Mineralforvaltning retten til å kreve driftsplan for 
tiltaket samt føre tilsyn med masseuttaket. Mineralloven med direktoratets tilsyn sikrer 
naturmangfoldlovens § 12.  
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6.16   Risiko og sårbarhetsanalyse 

6.16.1 Bakgrunn 

I følge plan- og bygningslovens § 4-3 skal myndighetene ved utarbeidelse av planer for 
utbygging påse at risiko- og sårbarhetsanalyse gjennomføres for planområdet. Analysen skal 
vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet for formålet, 
og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging. Denne ROS-
analysen skal ivareta dette kravet.  

Planforslaget legger til rette for drift av sand- og grusuttak, samt produksjon av varer knyttet 
til sand og grus som råvare. For nærmere detaljer om planområdet vises det til 
planbeskrivelsen. 

6.16.2 Metode 

Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på krav i NS5814 og rundskriv fra DSB3. 
Analysen er basert på foreliggende forslag til reguleringsplan og tilhørende illustrasjoner. I 
risikovurderingene er det tatt utgangspunkt i relevante kravdokumenter.  

Mulige uønskede hendelser er ut fra en generell/teoretisk vurdering sortert i hendelser som 
kan påvirke planområdets funksjon, utforming mm, og hendelser som direkte kan påvirke 
omgivelsene (hhv konsekvenser for og konsekvenser av planen). Forhold som er med i 
sjekklista, men ikke er tilstede i planområdet eller i planen, er kvittert ut i kolonnen ”Aktuelt?” 
og kun unntaksvis kommentert.  

Vurdering av sannsynlighet for uønsket hendelse er delt i:  

• Svært sannsynlig (4) – kan skje regelmessig; forholdet er kontinuerlig tilstede; en 
hendelse har stort omfang. 

• Sannsynlig (3) – kan skje av og til; periodisk hendelse (årlig); en hendelse har 
middels stort omfang. 

• Mindre sannsynlig (2) – kan skje (ikke usannsynlig; ca hvert 10. år); en hendelse har 
lite omfang. 

• Lite sannsynlig (1) – det er en teoretisk sjanse for hendelsen; skjer sjeldnere enn 
hvert 100. år; en hendelse har marginalt omfang. 

Kriteriene for å vurdere konsekvenser av uønskete hendelser: 
 

 
Personskade Miljøskade Skade på eiendom, 

forsyning mm  

1. Ubetydelig Ingen alvorlig skade Ingen alvorlig skade Systembrudd er 
uvesentlig 

2. Mindre alvorlig Få/små skader Ikke varig skade Systembrudd kan føre til 
skade dersom 
reservesystem ikke fins 

                                                
3 Systematisk samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid i kommunene (2001), Samfunnssikkerhet i 
arealplanlegging. Kartlegging av risiko og sårbarhet (2010). 
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3. Alvorlig Behandlingskrevende 
skader 

Midlertidig/behandlings-
krevende skade 

System settes ut av drift 
over lengre tid; alvorlig 
skade på eiendom 

4. Svært alvorlig Personskade som 
medfører død eller varig 
mén; mange skadd 

Langvarig miljøskade System settes varig ut av 
drift; uopprettelig skade på 
eiendom 

 

Karakteristikk av risiko som funksjon av sannsynlighet og konsekvens er gitt i tabell 1. 

 
Tabell 31 Matrise for risikovurdering 

Konsekvens: 

Sannsynlighet: 

1. Ubetydelig 2. Mindre alvorlig 3. Alvorlig 4. Svært alvorlig 

4. Svært sannsynlig 
  12  

3. Sannsynlig 
    

2. Mindre sannsynlig 
    

1. Lite sannsynlig 
    

 

• Hendelser i røde felt: Umiddelbare tiltak nødvendig. 
• Hendelser i oransje felt: Tiltak nødvendig. 
• Hendelser i gule felt: Overvåkes; tiltak vurderes ut fra kostnad i fht nytte. 
• Hendelser i grønne felt: Tiltak vanligvis ikke nødvendig. 
• Tiltak som reduserer sannsynlighet vurderes først. Hvis dette ikke gir effekt eller er 

mulig, vurderes tiltak som begrenser konsekvensene. 

Analysen er utarbeidet på grunnlag av dokumentasjon som er framskaffet i planprosessen og 
kilder som er angitt i kap. 5. 

6.16.3 Overordnet risikosituasjon 

I følge forslag til planprogram for revisjon av kommuneplanen for Ringerike kommune til 
perioden 2013-2025 skal det utarbeides en ROS-analyse som vil ligge til grunn for 
kommunens planlegging. Det ligger ingen føringer i gjeldende kommuneplan i forhold til 
risiko og sårbarhet som vedrører driften av sanduttaket på Kilemoen. 

Nord for planområdet ligger Ringerike vannverk Kilemoen som er et kommunalt 
grunnvannsanlegg og som forsyner ca. 25 000 personer i Hønefoss og omegn. 

Det er utarbeidet beskyttelsesbestemmelser for influensområdet til vannverkets 
produksjonsbrønner. Restriksjoner med hensyn på ulik arealbruk og aktiviteter er knyttet til 
fire soner (0 – III) med underinndeling som vist på figuren nedenfor. Vannverket, med vist 
beskyttelse av grunnvannskilden, er godkjent av Mattilsynet. Planområdet for sanduttaket på 
Kilemoen grenser i nord til sone III. 
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Figur 68: Beskyttelsessoner for Ringerike vannverk rundt brønnområder i Dødisgropa og ved Tjorputten (revidert
6.3.2014)

6.16.4 Uønskede hendelser, risiko og tiltak

6.16.5 Analyseskjema

Tenkelige hendelser, risikovurdering og mulige tiltak er sammenfattet i tabell 2.

Tabell 32 Bruttoliste mulige uønskete hendelser

Hendelse/Situasjon Aktuelt? Sanns. Kons. Risiko Kilde/Kommentar/Tiltak

Naturrisiko

Er området utsatt for, eller kan planen/ tiltaket medføre risiko for:

1. Steinskred; steinsprang Nei

2. Snø-/isskred Nei

3. Løsmasseskred Nei

4. Sørpeskred Nei

5. Elveflom Nei

6. Tidevannsflom; stormflo Nei

7. Klimaendring; økt nedbør Nei

8. Vindutsatt Nei

9. Radon Nei

10. Naturlige terrengformasjoner
som utgjør spesiell fare

Nei
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Hendelse/Situasjon Aktuelt? Sanns. Kons. Risiko Kilde/Kommentar/Tiltak 

11. Annen naturrisiko  Nei     

Sårbare naturområder og kulturmiljøer mm 

Medfører planen/tiltaket fare for skade på: 

12. Sårbar flora Ja 4 3 

 

 Se kap. naturmiljø i 
planbeskrivelsen og kap. 4.2 
nedenfor.  

13. Sårbar fauna/fisk Nei     

14. Naturvernområder Nei     

15. Vassdragsområder Nei     

16. Automatisk fredete 
kulturminner  

Ja 4 1  3 kullgroper innenfor 
planområdet er identifisert. 
Se kap. 4.2 

17. Nyere tids kulturminne/-miljø Nei     

18. Viktige landbruksområder 
(både jord-/skogressurser og 
kulturlandskap) 

Nei     

19. Parker og friluftsområder  Ja 4 2 

 

 Høy bruksfrekvens i plan- og 
influensområdet i dag. 2/3 
av den flate moen 
forsvinner, se kapittel 
friluftsliv i planbeskrivelsen. 
Se også kap. 4.2. 

20. Andre sårbare områder  Nei     

Teknisk og sosial infrastruktur 

Kan planen/tiltaket få konsekvenser for strategiske områder og funksjoner: 

21. Vei, bru, knutepunkt Nei    Atkomst til området vil bli fra 
eksisterende atkomst fra 
Follummoveien.  

22. Havn, kaianlegg, farleder Nei     

23. Sykehus/-hjem, andre inst. Nei     

24. Brann/politi/ambulanse/ 
sivilforsvar (utrykningstid mm) 

Nei     

25. Kraftforsyning  Ja 1 3  I vest grenser planområdet 
til en 22 kV høyspenttrasé. 
Hensynssone innarbeidet på 
plankart og bestemmelser. 

26. Vannforsyning og avløpsnett Nei    Tiltaket kan gjennomføres 
uten å påvirke Ringerike 
vannverks vannforsyning.  
Se også pkt. 33. 

27. Forsvarsområde Nei     

28. Tilfluktsrom Nei     

29. Annen infrastruktur Nei     

Virksomhetsrisiko 

Berøres planområdet av, eller medfører planen/tiltaket risiko for: 



 

Sanduttak på Kilemoen – forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning 119 
 

Hendelse/Situasjon Aktuelt? Sanns. Kons. Risiko Kilde/Kommentar/Tiltak 

30. Kilder til akutt forurensning 
ved planområdet 

Nei     

31. Tiltak i planområdet som 
medfører fare for akutt 
forurensning 

Nei    Se pkt. 33 

32. Kilder til permanent 
forurensning ved 
planområdet 

Nei     

33. Tiltak i planområdet som 
medfører fare for 
forurensning til grunn eller 
sjø/vassdrag 

Ja 1 3  Diesel-oljelekkasje fra tank 
eller maskiner. Driften skal 
foregå i henhold til 
forurensningsforskriften. 
Tiltaket ligger utenfor 
influensområdet til Ringerike 
Vannverk, men på en antatt 
grunnvannsforekomst. Se 
også kap. 4.3.  

34. Forurenset grunn  Nei     

35. Risikofylt industri mm 
(kjemikalier/eksplosiver osv) 

Nei     

36. Område for avfallsbehandling Nei     

37. Luftforurensning (støv) Ja 3 1  Dagens drift videreføres. 
Støvmålinger viser at 
støvnedfallskonsentrasjonen 
er under grenseverdien gitt 
av forurensningsforskriften 

38. Kilder til støybelastning ved 
planområdet (inkl trafikk) 

Nei     

39. Planen/tiltaket medfører økt 
støybelastning 

Ja 3 1  Dagens drift videreføres.  

40. Høyspentlinje 
(elektromagnetisk stråling) 

Ja 1 1  Planområdet grenser til 
høyspentlinjer.  

41. Skog-/lyngbrann Nei     

42. Dambrudd Nei     

43. Regulerte vannmagasiner, 
med spesiell fare for usikker 
is, endringer i vannstand mm 

Nei     

44. Gruver, åpne sjakter, 
steintipper etc 

Ja 1 2  Uttaksskråninger. Driften 
sikres i hht mineralloven. 

45. Oljekatastrofeområde Nei     

46. Ulykke med farlig gods til/fra 
eller ved planområdet 

Nei     

47. Ulykke i av-/påkjørsler  Ja 2 2  Se kap. 4.3 

48. Ulykke med gående/syklende  Ja 2 2  Se kap. 4.3 

49. Andre ulykkespunkter langs 
veg. 

Nei     

50. Er tiltaket i seg selv et Nei     
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Hendelse/Situasjon Aktuelt? Sanns. Kons. Risiko Kilde/Kommentar/Tiltak 
sabotasje-/terrormål? 

51. Er det potensielle sabotasje-
/terrormål i nærheten?  

Nei     

52. Annen virksomhetsrisiko Nei     

 

Tabell 33 Endelig risikovurdering  

Konsekvens: 

Sannsynlighet: 

1. Ubetydelig 2. Mindre alvorlig 3. Alvorlig 4. Svært alvorlig 

4. Svært sannsynlig 16 19 12  

3. Sannsynlig 37, 39    

2. Mindre sannsynlig  44, 47, 48   

1. Lite sannsynlig 40  33  

 

Hendelser som er vurdert å være sannsynlige til svært sannsynlige og/eller ha alvorlige til 
svært alvorlige konsekvenser, krever tiltak, jf. tabell 1. Det er identifisert én slik 
hendelse/situasjon i planområdet (hendelse 12). Risikosituasjonen oppsummeres i 
etterfølgende kapitler. 

6.16.6 Sårbare naturområder og kulturmiljøer 

Hendelse 12. Arealbeslag i forbindelse med utvidelse av grustaket kommer til å beslaglegge 
mer enn halvparten av sandfuruskogene i naturtypelokaliteten. Forekomsten av blåfot 
storpigg (VU) kommer til å utgå. 

Hendelse 16. Undersøkelse gjennomført av Buskerud fylkeskommune avdekket tre 
automatisk fredete kulturminner (kullgroper). Buskerud fylkeskommune vil søke 
Riksantikvaren om frigivelse av kullgropene. 

Hendelse 19. Tilgjengelig areal for friluftsliv på Kilemoen vil gradvis reduseres i størrelse, og 
tiltaket vil på sikt påvirke bruken av området. Kilemoen vil bli noe mindre attraktiv for 
orienteringsidretten. Det finnes arealer for friluftsliv i Oppenåsen/Heggen og Rognerud, men 
her er terrenget mindre lettgått og har lavere bruksfrekvens. Støybidraget gir friluftsområdet 
noe redusert attraktivitet, men vil trolig påvirke bruken av området marginalt. 

Avbøtende tiltak kan være å opparbeide en øst-vest-tverrforbindelse nord for planområdet 
som erstatter dagens tverrforbindelse i planområdet i tillegg til å forbedre 
adkomstforholdene/tilgjengeligheten til friluftsområdet.  Dette kan for eksempel være å 
tilrettelegge for innfartsparkering langs eksisterende skogsbilveger. 

6.16.7 Virksomhetsrisiko 

Hendelse 33. Lagring/påfylling av olje/drivstoff skal foregå på sikkert sted for å unngå 
forurensning til grunn.  Maskiner/kjøretøy parkeres ved maskinhallen utenom driftstiden. 

Hendelse 37. Måleresultatene ligger godt under kravene i forurensningsforskriften. 
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Hendelse 40. Planområdet grenser til høyspentlinjer. 

Hendelse 44. Uttaksskråninger sikres i hht mineralloven. 

Hendelse 47. Uttaket bidrar ikke med trafikkøkning.  Generell trafikkvekst frem til 2033 gir 
fortsatt en god trafikkavvikling i krysset fv.172-Follummoveien og krysset kan ta betydelig 
trafikkvekst. 

Beregnet kapasitetsutnyttelse på tilfartene i krysset fv.172-E16 er fortsatt lav i år 2033, men 
forsinkelsen for biler fra fv.172 øker.  Vurderingene er knyttet opp mot den generelle 
ulykkesrisikoen på vegnettet. 

Hendelse 48. Vurderingene er knyttet opp mot den generelle ulykkesrisikoen på vegnettet. 
Det antas et lavt antall gående og syklende langs fv. 172 og Follummoveien. 

6.16.8 Kilder 

Oversikt over nasjonale databaser:  

• www.skrednett.no 

• Kommuneplanen for Ringerike kommune 2007-2019 

• Forslag til planprogram for revisjon av kommuneplan for Ringerike kommune til 
perioden 2013-2015, datert 27.02.2013. 

• Opplysninger som fremgår av planbeskrivelsen 

7 SAMMENSTILLING AV KONSEKVENSER 

7.1 Sammenstilling av konsekvenser i tabell 

TEMA BESKRIVELSE AV VERDI, OMFANG OG KONSEKVENS 

Landskapsbilde Verdivurdering: Samlet vurderes området å ha middels til liten 
landskapsverdi. 
 
Omfangsvurdering: Tiltaket berører deler av moreneryggen 
som et viktig landskapselement, men østre side av den 
karakteristiske moreneryggen i øst bevares. Denne ryggen er 
viktig å bevare for å etterlate spor av det kvartærgeologiske 
landskapet. Ryggen fungerer også som en visuell 
skjermingssone sett fra øst, slik at tiltaket ikke blir synlig sett 
fra bebyggelsen på Hen og Nedre Hen.  
Tiltakets eksponeringsgrad varierer avhengig av avstand og 
hvor man befinner seg i forhold til planområdet. Fra nord er 
uttaket mindre synlig enn fra sør/øst hvor terrenget er høyere.  
Eksponeringen mot boligområdene i Åsbygda og Haugsbygd 
vil øke noe fordi de ligger høyere i terrenget. Uttaket vil ikke 
eksponere seg mot E16, fv. 172 eller boligområdene på Hen 
på grunn av skjermende vegetasjon og fordi områdene ligger 
på nivå med, eller lavere enn, selve uttaksområdet. 
 
Tiltaket vil innebære et ytterligere inngrep i Kilemoen med en 
senkning av terrenget. Etter avbøtende tiltak slik som naturlig 
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revegetering av skråningene, vil uttaksområdet bli mindre 
eksponert mot omgivelsene og på sikt gli inn som en naturlig 
del av den skogkledde åssiden sett fra avstand. Oppsummert 
vil tiltaket få middels negativt omfang for landskapsbildet 
som gir middels til liten negativ konsekvens (--/-). 

Nærmiljø og friluftsliv Verdivurdering: Planområdet vurderes til å ha middels til stor 
verdi. Dette begrunnes med at deler av planområdet brukes 
svært ofte/av svært mange og at området er særlig godt egnet 
til friluftsliv, spesielt orienteringsidrett. En del av planområdet 
er imidlertid ikke egnet til friluftslivsaktiviteter (eksisterende 
masseuttak), og dette trekker verdien noe ned. 
Influensområdet brukes hele året til turgåing, trening, 
orientering, plukking av bær eller sopp og til skiturer. 
Influensområdet vurderes samlet til å ha middels til stor 
verdi. 
 
Omfangsvurdering: Støyberegninger viser at all bebyggelse 
og mesteparten av influensområdet blir liggende utenfor 
støysonene fra aktivitet tilknyttet sandtaket, og støybidraget vil 
ikke påvirke bruken av området i betydelig grad.  
Det registreres generelt lav konsentrasjon av mineralsk 
støvnedfall ved målestasjonene.  
Oppsummert vil tiltaket få stort negativt omfang for friluftsliv i 
selve planområdet da et viktig område for friluftsliv på sikt går 
tapt. 
I influensområdet vil tiltaket få middels til stort negativt 
omfang for friluftsliv fordi tilgjengelig areal for friluftsliv på 
Kilemoen gradvis reduseres i størrelse, og på sikt vil påvirke 
bruken av området. Kilemoen vil ikke lenger bli like attraktiv for 
orienteringsidretten. Det finnes arealer for friluftsliv i 
Oppenåsen/Heggen og Rognerud, men her er terrenget 
mindre lettgått og har lavere bruksfrekvens. 
 
Konsekvensvurdering: Konsekvensgraden er vurdert som stor 
negativ i planområdet og middels til stor negativ i 
influensområdet. 

Naturmiljø Verdivurdering: Det er registrert én naturtypelokalitet med 
middels verdi; Kalkskog (verdi C). Sandfuruskog med rik 
soppflora. Skogen har trolig et potensiale for flere artsfunn av 
sopp utover de to rødlisteartene som ble påvist i forbindelse 
med konsekvensutredningen (blåfot storpigg, VU og 
furufåresopp, NT). Middels verdi. 

Omfangsvurdering: Arealbeslag i forbindelse med utvidelse av 
grustaket kommer til å beslaglegge mer enn halvparten av 
sandfuruskogene i naturtype-lokaliteten. Forekomsten av 
blåfot storpigg (VU) kommer til å utgå. Omfanget vurderes 
som middels til stort negativt. 

Konsekvensvurdering: Konsekvensgraden er vurdert som 
middels til stor negativ, da en stor andel av en C-lokalitet 
med verdifull sandfuruskog ødelegges av tiltaket. 

Naturressurser   
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Kulturminner og kulturmiljø Buskerud fylkeskommune utførte i september/oktober 2010 
arkeologisk registrering i henhold til kulturminnelovens § 9.  
Det ble funnet tre automatisk fredete kulturminner innenfor 
planområdet.  Alle tre funn er kullgroper. Buskerud 
fylkeskommune vil søke Riksantikvaren om frigivelse av 
kullgropene slik at tiltaket kan gjennomføres.  

Forurensning (støy, støv) Støv: Det registreres generelt lav konsentrasjon av mineralsk 
støvnedfall ved begge målestasjonene for de måleperiodene 
som er gjennomført. Med unntak av en liten overskridelse ved 
målestasjon 1 i mars 2013 er alle målte verdier lavere enn 
grenseverdien i forurensningsforskriften, dvs. < 5 g/m2/30d.  

 
Basert på de utførte støvmålingene forventes det at 
støvnedfallsproblematikken ikke blir betydelig forverret for 
fremtidig situasjon sammenlignet med dagens situasjon. 
Måling av støvnedfall kan utføres for å avdekke de faktiske 
forhold etter hvert som dette evt. skulle være 
nødvendig/aktuelt. 
 
Støy: Beregningsresultatene viser at eksisterende 
støyømfintlig bebyggelse blir liggende utenfor de beregnede 
støysonene for LDEN fra Kilemoen sandtak med over 5 dB 
margin for situasjonene som er beregnet.  

 
Støysonenes utbredelse fra aktiviteten tilknyttet sandtaket er 
størst mot sør og sørøst der det er åpent og lite skjerming fra 
terreng. Bruddkanten bidrar effektivt til å begrense avgitt støy 
til omgivelsene. 

 
Forskjellen mellom dagens situasjon og fremtidig sitasjon blir 
hovedsakelig at de mobile støykildene driftes lenger inn i 
bruddet mot nord, nordvest og nordøst, samt får en lengre 
transportvei.  

 
Nærmeste nabo sør for produksjonsområdet vil ha en 
tilnærmet tilsvarende støybelastning for en fremtidig 
driftssituasjon som for dagens situasjon forutsatt at de 
dominerende stasjonære støykildenes plassering innenfor 
produksjonsområdet beholdes.  

Grunnvann Planlagt masseuttak innenfor planområdet kan gjennomføres 
uten å påvirke grunnvannsuttaket og den delen av 
grunnvannsmagasinet som per i dag forsyner Ringerike 
vannverk Kilemoen.  
 
Planlagt masseuttak vil ikke direkte påvirke 
grunnvannsmagasinet som ligger innenfor planområdet. 
Indirekte påvirkning omfatter redusert naturlig beskyttelse og 
noe større og raskere grunnvannsfluktuasjoner ved fjerning av 
det meste av umettet sone.  Gjenværende beskyttelse er 
akseptabel og tiltaket bør kunne aksepteres. Også endringene 
i grunnvannsfluktuasjoner bør kunne aksepteres. Denne 
vurderingen er basert på at nedre del av umettet sone og øvre 
del av grunnvannsmagasinet består av sand/finsand med 
gode beskyttelsesegenskaper og begrenset mulighet for uttak 
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av store mengder grunnvann. 
 
Planlagt masseuttak innenfor planområdet kan gjennomføres 
uten at muligheten framtidig uttak av grunnvann innenfor 
området begrenses forutsatt at grunnvannet gis tilstrekkelig 
beskyttelse i driftsfasen. Risiko for forurensing av grunnvannet 
i driftsperioden må avklares i egen ROS-analyse.  
Det er stor usikkerhet til verdien av grunnvannsforekomsten 
innenfor planområdet med hensyn på mulighet for uttak av 
større mengder grunnvann på en effektiv måte.  

Transport og trafikk Krysset Fv.172-Follummoveien har i dag en biltrafikk på 960 
biler ÅDT 300 biler ÅDT, som gir lav belastning i dag.  
Generell trafikkvekst på 28 % frem til 2033 gir en beregnet 
trafikk på 1.230 biler ÅDT og 380 biler ÅDT på de to vegene.  
Trafikkavviklingen er fortsatt god, og krysset kan ta betydelig 
trafikkvekst. 
Krysset Rv172-E16 har i dag en biltrafikk på 8.900 biler ÅDT 
og 370 biler ÅDT, som gir lav belastning i dag.  Generell 
trafikkvekst på 28 % frem til 2033 gir en beregnet trafikk på 
11.400 biler ÅDT og 470 biler ÅDT på de to vegene.  Beregnet 
kapasitetsutnyttelse på tilfartene i krysset er fortsatt lav, men 
forsinkelsen for biler fra Fv.172 øker fra 24 sek pr bil til 44 
sekunder pr bil.  Med redusert fartsgrense i kryssområdet fra 
dagens 80 km/t til 60 km/t kan forsinkelsen for trafikk fra 
Fv172 reduseres til ca 20 sekunder pr bil. 

Samfunnsmessige 
konsekvenser 

Det er 13 ansatte knyttet til sandtaket på Kilemoen. Selskapet 
forventer ikke vesentlig økt uttakshastighet fra det utvidede 
uttaksområdet, og antall sysselsatte vil neppe øke.  
Selskapet har en sunn økonomi med overskudd på driften og 
høy egenkapitalandel. Selskapet betalte foretaksskatt til 
staten med 2,3 mill.kr. i 2011 Samlet lønnskostnad var samme 
år 14,3 mill.kr. Med fradrag av arbeidsgiveravgift til staten og 
pensjonskostnader er de lokale lønnsutbetalinger fra bedriften 
ca. 12,1 mill.kr. Antatt skatteinntekt til Ringerike kommune er 
beregnet til ca. 1 mill.kr. i 2012.  
Virksomheten gir ikke noe stort og betydelig bidrag til 
sysselsettingen (ca. 0,1 prosent), men inngår i underskogen 
av små og mellomstore bedrifter som samlet sett gir et stort 
bidrag til verdiskapningen og skatteinntektene i regionen.  
Det er flere virksomheter i umiddelbar nærhet av sandtaket 
som er direkte avtakere av sandtakets produkter og som drar 
fordel av beliggenheten nær sandforekomsten. Uten fremtidig 
drift i sandtaket kan disse virksomhetene bli tvunget til å flytte 
til annen beliggenhet i nærheten av et annet sandtak. Vi har 
ikke kunne tallfeste en slik eventuell tilleggseffekt. 

Gjennomføring/Istandsetting  
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7.2 Avbøtende tiltak 

TEMA Avbøtende tiltak 
Landskapsbilde  
Nærmiljø og friluftsliv • Det bør opparbeides en øst-vest-tverrforbindelse 

nord for planområdet som erstatter dagens 
tverrforbindelse i planområdet. 

 
Naturmiljø • Ingen tiltak 
Naturressurser  • Ingen tiltak 
Kulturminner og kulturmiljø • Ingen avbøtende tiltak. Det forutsettes at 

kulturminnene vil bli frigitt slik at tiltaket kan 
gjennomføres. 

Forurensning (støy, støv) Støv: Målte verdier er i hovedsak lavere enn 
grenseverdien i forurensningsforskriften, dvs. < 5 
g/m2/30d, og tiltak er følgelig ikke påkrevd. Fordi boligen 
Follummoveien 8 er relativt vegnær og derfor utsatt for 
oppvirvlet støv fra veg og det vurderes å innføre noen 
enkle tiltak for å begrense støvnedfall dersom det skulle 
vise seg nødvendig: 

• Tildekking av last, alternativt vanning/spyling av 
last og kjøretøy. Dette er etablert! 

• Feierutiner på Follummoveien. 
 
Støy: Trafikk til/fra sandtaket på Kilemoen utgjør isolert 
sett et støybidrag under grenseverdien for gul støysone. 
Med utgangspunkt i grenseverdiene i T-1442 og utførte 
beregninger av vegtrafikkstøy og industristøy utøses 
ikke krav om støyreduserende tiltak. 

Grunnvann • Grunnvannsressursen innfor planområdet bør 
kartlegges under videre uttak av masser. Dette 
kan best gjøres ved etablering av 
undersøkelsesbrønner innenfor dagens 
driftsområde (kote 140 – 145) og framtidig 
uttaksområde.  

• Det anbefales å bore minimum tre 
undersøkelsesbrønner til fjell for uttak av 
løsmasser og grunnvann innenfor planområdet. 
Boringene vil gi viktige opplysninger om 
løsmassenes sammensetning og kvalitet, 
grunnvannsnivå og mulighetene for uttak av 
grunnvann innenfor området.  

• Omfanget av undersøkelser bør avgjøres i 
samråd med kommunen/vannverket og på 
grunnlag av bl.a. en vurdering av behovet for 
framtid uttak av grunnvann som vannforsyning til 
Hønefoss og omegn. 

• Avhengig av grunnvannsmagasinets verdi vil det 
være viktig å beskytte dette best mulig. 
Skogsjord, organiske masser (torv) og jord med 
et visst innhold av organisk materiale som tas 
bort ved utvidelse av massetaket bør brukes ved 
etablering av vegetasjon på avsluttede arealer.  
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Transport og trafikk • Ingen tiltak foreslås 

Samfunnsmessige 
konsekvenser 

• Ingen tiltak foreslås 

Gjennomføring/Istandsetting • Området ryddes og settes i stand i henhold til 
avslutningsplan.  Denne planen er en del av 
driftskonsesjonen i henhold til mineralloven.  
Fremtidig arealbruk (etter endt drift av 
masseuttaket) vurderes i kommuneplan og ny 
reguleringsplan når driften nærmer seg slutten. 

 

  



 

Sanduttak på Kilemoen – forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning 127 
 

8 REFERANSER 

Skriftlige kilder: 

Brandrud, T. E. & Bendiksen, E. 2012. Sandfuruskog og sandfuruskogsopper. En oversikt 
over områder som er viktige for biologisk mangfold, inkludert ny kartlegging på Østlandet i 
2012. Nina minirapport.  

Statens Vegvesen, 2006. Håndbok 140 Konsekvensanalyser. 

Direktoratet for naturforvaltning, 2010. Landskapsanalyse. Framgangsmåte for vurdering av 
landskapskarakter og landskapsverdi 

Direktoratet for naturforvaltning, 2004. Kartlegging og verdisetting av friluftsområder. DN-
håndbok 25-2004 

Kommuneplanen for Ringerike kommune 2007-2019 

Nordisk ministerråd, 1987. Miljørapport 1987:3. Natur- og kulturlandskapet i 
arealplanleggingen. 2. Forvaltning av ressurser og verdier.  

Norsk institutt for jord- og skogkartlegging (NIJOS), 1998. Nasjonalt referansesystem for 
landskap. Beskrivelse av underregioner for de sentrale jordbruksbygdene på Østalndet. 
NIJOS-rapport 4/1998. 

Norsk institutt for jord- og skogkartlegging (NIJOS), 2005. Nasjonalt referansesystem for 
landskap. Beskrivelse av Norges 45 landskapsregioner. NIJOS-rapport 10/2005. 

Direktoratet for naturforvaltning, 2007. Kartlegging av naturtyper - Verdisetting av biologisk 
mangfold. DN-håndbok 13 2.utgave 2007. 

Kålås, J. A., Viken, Å. & Bakken, T. (red.). 2006. Norsk rødliste 2006 – 2006 Norwegian Red 
List. Artsdatabanken, Norway. 

nternett: 

Ringerike kommunes kartdatabase: www.ringerike.kommune.no 

Muntlige kilder: 

Morten Dåsnes, Leder Ringerike O-lag (ROL) 

 

 

 



 

Sanduttak på Kilemoen – forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning 128 
 

9 VEDLEGG 

Vedlegg A:Vanlige støyuttrykk og betegnelser 

Begrep Benevning Forklaring 

Etterklangstid, T s Etterklangstiden, T er den tiden det tar for lydtrykknivået å avta med 60 dB 
etter at en lydkilde er blitt stoppet, m.a.o. er det tiden det tar for lyden å dø ut i 
et rom. Angis i sekunder, [s]. 
 

Feltmålt veid 
lydreduksjonstall, R`w 

dB Lydreduksjonstallet beskriver en konstruksjons evne til å isolere mot 
luftlydoverføring (tale, høytalerlyd o.l.) mellom to rom. Jo større verdi av veid 
lydreduksjonstall desto bedre er konstruksjonens evne til å isolere mot luftlyd. 
Angis i desibel, [dB]. 
 

Feltmålt veid normalisert 
trinnlydnivå, L`n,w 
 

dB Trinnlydnivået beskriver en konstruksjons evne til å overføre lyd fra fottrinn, 
dunking, o.l. i bygninger. Jo lavere verdi av veid normalisert trinnlydnivå desto 
bedre er konstruksjonens evne til å isolere mot trinnlyd. Angis i desibel, [dB]. 
 

A-veid lydtrykknivå dBA Lydtrykknivå (lydens styrke) målt eller vurdert med veiekurve A (LA, angitt i 
dBA). Lydnivå er den korrekte betegnelsen for alle dBA-verdier, men i daglig 
språk brukes ofte støynivå. 

A-veiet, ekvivalent støynivå 
for dag-kveld-natt 

LDEN A-veid ekvivalent støynivå for dag-kveld-natt (day-evening-night) med 10 dB / 
5 dB ekstra tillegg på natt / kveld. Tidspunktene for de ulike periodene er dag: 
07-19, kveld: 19-23 og natt: 23-07 

A-veide nivå som 
overskrides 5 % av tiden, 
Fast 

L5AF L5AF er det A-veide nivå målt med tidskonstant ”Fast” på 125 ms som 
overskrides av 5 % av hendelsene i løpet av en nærmere angitt periode, dvs. 
et statistisk maksimalnivå i forhold til antall hendelser 

Desibel dB Angir logaritmisk forhold mellom to verdier. Desibel brukes på to måter: 
1) For å angi forholdet mellom to størrelser  
2) For å angi absoluttstørrelse ved at man angir forholdet til en referanseverdi.  

Ekvivalent lydnivå Lekv,T 

LA,ekv,T 

Gjennomsnittlig (energimidlet) lydnivå over et angitt tidsintervall, f.eks. 1 
minutt, 30 minutter, 1 time, 8 timer eller 24 timer.  Noen ganger markeres at 
det er A veid verdi ved en A foran ekv. Normalt er det underforstått. 

Fritt felt  Lydutbredelse uten refleksjon fra vertikale flater (dvs. nærliggende bygninger 
eller egen fasade). En mottaker i lydfeltet mottar lyd bare i en direkte retning i 
fra lydkilden. Vi snakker ofte om ”frittfelt” i motsetning til lyd tett ved 
bygningsfasade der refleksjoner fra fasaden bidrar til å øke lydnivået 

Lydnivå L Lydtrykknivå (lydens styrke) målt eller beregnet i desibel. 

Maksimalt lydnivå Lmaks Beskrivelse av høyeste lydtrykknivå for en ikke- konstant lyd. Lmaks er svært 
følsomt for hvordan maksimalverdien defineres. (tidskonstant som skal brukes, 
hvilke topper som skal inkluderes). For å ha entydige forhold brukes faste 
definisjoner, f.eks. nivået som overskrides 1 % av tiden Beregningsmetoden 
for vegtrafikkstøy (1996) har definert Lmaks til det nivået som overskrides en viss 
prosent av tiden. Her er 5 % som anbefalt verdi. 

Støy  Uønsket lyd. Lyd som har negativ virkning på menneskets velvære og lyd som 
forstyrrer eller hindrer ønsket informasjon eller søvn 

Støynivå  Populært fellesuttrykk for ulike beskrivelser av lydnivå (som ekvivalent - og 
maksimalt lydnivå) når lyden er uønsket.   

Veiekurve – A A Standardisert kurve (IEC 60651) som etterlikner ørets følsomhet for ulike 
frekvenser ved lavere og midlere lydtrykknivå. Brukes ved de fleste 
vurderinger av støy. A-kurven framhever frekvensområdet 2000 - 4000 Hz 

Veiekurve – C C Standardisert kurve (IEC 60651) som etterlikner ørets følsomhet ved høye 
nivåer. C-kurven har bare en svak demping av de aller laveste og høyeste 
frekvenser. Benyttes en del i NS 8175, bygningsakustikk. 
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Stange Eiendom AS Asplan Viak AS 
 

FORORD 

Stange Gruppen AS sin virksomhet er i dag knyttet til industri og eiendomsutvikling.  
Svelviksand AS, et datterselskap av Stange Gruppen AS, har virksomheter på Hurum, 
Hønefoss og Tønsberg. 

I Ringerike kommune, på Kilemoen, har Svelviksand AS tatt ut sand siden 1967.  Bedriften, 
og Ringerike kommune, ønsker å sikre areal for fremtidige sand- og steinressurser som i 
kommuneplanen er satt av til nåværende og fremtidig masseuttak.   Arealet sikres ved at det 
fremmes reguleringsplan for eksisterende virksomhet og fremtidig uttaksområde.  Planen 
fremmes som områderegulering, og kostnadene tilknyttet planarbeidet dekkes av tiltakshaver 
Svelviksand AS. 

Planarbeidet er tilpasset bestemmelsene om konsekvensutredning for reguleringsplaner med 
vesentlige virkninger. Det innebærer at det i tilknytning til varsling om oppstart ble utarbeidet 
forslag til planprogram. Hensikten med planprogrammet er å avklare premisser for 
planarbeidet og utredningsbehov. 

Forslag til planprogram har vært ute til offentlig ettersyn i perioden 28. mars 2011 – 13. mai 
2011, med utvidet høringsfrist for enkelte parter som ble uteglemt ved første varsling. Det er 
kommet inn i alt 17 merknader fra 15 ulike parter, hvorav 8 fra offentlige myndigheter, 3 fra 
organisasjoner og næringsliv og 4 private. Høringsuttalelsene er kommentert og hensyntatt i 
planprogrammet. 

I arbeidet med planprogrammet har det vært dialog med vannverket og planavdelingen i 
Ringerike kommune om vannverket sitt ønske om å regulere vannkilden på Kilemoen.  
Kommunen har konkludert med at planene skal håndteres som to separate planer. 

Forslag til planprogram er utarbeidet av Asplan Viak AS i samråd med Stange Gruppen AS. 
Grunneier har også vært involvert i arbeidet. 

 

Sandvika, 11. oktober 2011 

 

 

 
 
Hjalmar Tenold 
Oppdragsleder 

 
 
Tiffany Nygård 
Prosjektmedarbeider 
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1 DAGENS SITUASJON 

Svelviksand AS ble etablert i 1915, og er en betydelig leverandør av sand til byggeindustrien 
i Østlandsområdet. Avdelingen på Hønefoss ligger på Kilemoen og er en av Østlandets 
største sandforekomster. Sanden er definert som ikke reaktiv og er således svært velegnet til 
bruk i betong.   

Kilemoen er landets største leverandør av tørket sand til mørtelindustrien. Andre 
anvendelsesområder for sandproduktene (råsand –ikke tørket sand) er til puss- og 
murarbeider, oppbygging av golf- og fotballbaner samt støtsand og sandkassesand til 
barnehager.  I 2009 leverte Svelviksand AS 170000m3. 

I prosessen med sikting av sanden sorteres det ut singel (stein mindre enn 16 mm).  Et 
mindre volum stein, større enn 16 mm, knuses også ned til singel.  I 2010 utgjorde salget av 
utsortert singel og knust stein 28000 tonn.  

Rullestein/elvestein blir sortert ut i ulike fraksjoner og solgt i løs vekt eller i sekker.  For 2010 
var tonnasjen på om lag 2300 tonn.  Denne delen av produksjonen er et voksende marked. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Oversikt over dagens uttaksområde og tilhørende produksjonsenheter, sett fra nordvest 
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Kart over eksisterende situasjon, reviderte terrengkoter pr oktober 2010. Rutenett: 100 x100 meter.

Vestlig del av uttaksområde

Plassering av ny mørtelfabrikk
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Uttaksområde hvor sand siktes.  Verksted, sandtørke og vekt/kontor i bakgrunnen. 

 

 

 

Ny mørtelfabrikk etablert i Svelviksand ”sine farger”; grå og oransje (foto: februar 2011). 
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2 OM PLANARBEIDET 

2.1 Bakgrunn og formål 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2: Oversiktskart som viser planområdet 

Bakgrunn for planarbeidet er behovet for å sikre fremtidige ressurser for drift av sanduttaket, 
sikre råstoff til mørtelfabrikken samt drift av hele tiltaket. 
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Sandforekomsten er lokalisert gunstig mht transport ut til forbrukerne.  Adkomst til E16 er 
langs Follumveien og Fv 172.  Virksomhetens art tilsier at det er svært viktig å ha et 
langsiktig perspektiv på ressursuttaket.  

Størsteparten av området uregulert.  Reguleringsplanen skal vise omfang og etapper for 
utvinning og istandsetting. 

Planprogrammet redegjør for formålet med planen og avdekker behov for ytterligere 
utredninger. Planprogrammet er grunnlag for etterfølgende konsekvensutredning av tiltaket, 
samt beskrivelse av fremdrift og opplegg for medvirkning og informasjon. Forslag til 
planprogram skal sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. 

 

2.2 Plansituasjon 

En liten del av planområde er tidligere regulert til grustak (1984). For dette arealet er sanden 
tatt ut og arealet inngår nå som en del av driftsområdet (vekt, trafikkareal).  Resten av 
planområdet er ikke regulert, men er i gjeldende kommuneplan avsatt til nåværende og 
fremtidig masseuttak (se figur 5). 

Ole Erik Kihle er grunneier på uttaksområdet (gnr 51, bnr 1). 

 

2.3 Mørtelfabrikken 

Arbeidet med søknad om ny mørtelfabrikk startet i januar 2010. Byggesaken om 
mørtelfabrikken behandles som en egen sak parallelt med dette planarbeidet. 

Søknad om rammetillatelse ble mottatt av Ringerike kommune 23.02.2010.   Søknaden ble 
sendt til: 

 Kilemoen vannverk 

 Fylkesmannen i Buskerud 

 Buskerud fylkeskommune 

 Statens vegvesen 

 Norges vassdrags- og energidirektorat, 

for uttalelse i forhold til tiltaket, søknad om dispensasjon og behandlingsmåte.  

Rammetillatelse ble gitt av Ringerike kommune 26. mars 2010 etter plan- og bygningslovens 
§ 95 a, 1. ledd (delegasjonssak nr 114/10, saksnummer 10/470–9).  Rammetillatelsen ble gitt 
på midlertidig dispensasjon fra plankrav, fra reguleringsbestemmelse og fra pbl §70 (ny pbl 
lov §29-4).  Den midlertidige dispensasjonen gjelder frem til ny reguleringsplan for området 
er vedtatt.  Dette planprogrammet er en del av reguleringsplanprosessen for ovennevnte ”ny 

reguleringsplan”.  

Samtlige igangsettingstillatelser er i løpet av 2010 og 2011gitt av Ringerike kommune.  
Mørtelfabrikken er nå oppført og ventes å bli satt i ordinær drift fra mars 2011 (se foto 
nederst på side 7). 
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2.4 Krav om konsekvensutredning 

For reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det som 
ledd i varsling av planoppstart utarbeides et planprogram som grunnlag for planarbeidet 
(Plan- og bygningslovens § 4-1). Reguleringsplanen skal inneholde en planbeskrivelse 
konsekvensutredning av planens virkninger for miljø og samfunn. 

I Forskrift om konsekvensutredninger (§ 2 bokstav f og vedlegg 1) beskrives tiltak som alltid 
skal konsekvensutredes etter forskriften: ”Uttak av malmer, mineraler, stein, grus, sand, leire 
eller andre masser dersom minst 200 dekar samlet overflate blir berørt eller samlet uttak 
omfatter mer enn 2 millioner m3 masse”. 

Planforslaget faller inn under dette kriteriet ved at utvidelsesarealet for uttaksområdet er ca 
720 daa og at volumet er anslått til ca 20 millioner m3.  
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3 PLANFORSLAGET 

3.1 Innhold og avgrensning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figur 3: Kartskisse som viser forslag til planområde  

Forslag til planavgrensning er hovedsakelig valgt ut fra avgrensning i kommuneplanens 
arealdel (se figur 5). Reguleringsplanen vil omfatte plankart, reguleringsbestemmelser, 
planbeskrivelse med konsekvensutredning og underliggende dokumentasjon i hht fastsatt 
planprogram. Med planen følger en risiko og sårbarhetsanalyse. 

Planen omfatter driften til Svelviksand og fremtidig uttaksområde, samt bufferområder rundt 
uttaksområdet. Planområdet er 950 dekar. 
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3.2 Planprinsipper 

Etter drøftinger (møter) med Ringerike kommune fremmes forslag til reguleringsplanen som 
områderegulering (pbl, §12-2).  Det er gjort avtale med kommunen at Stange Gruppen AS 
skal utarbeide forslag til områderegulering og dekke kostnadene med planarbeidet.  Det tas 
sikte på at planområdet reguleres til følgende hovedformål: 

 Bebyggelse og anlegg: råstoffutvinning og næringsbebyggelse jfr § 12-5 

 Privat veg 

 Grønnstruktur 
 

3.3 Tiltaket 

Planforslaget vil i sin helhet ligge innenfor areal som er avsatt til formålet i kommuneplanen.   

Dagens drift drives mot nord og det tas ut sand ned til ca kote 160. Driften foregår på ett 
plan. Det forventes en langsiktig drift på ca 100 år.  

Det vil bli utarbeidet en driftsplan som viser etappevis uttak og istandsetting. Driftsplan skal 
godkjennes av Direktoratet for mineralforvaltning som også vil føre tilsyn med driften ihht 
Mineralloven. 

Atkomst til området vil bli fra eksisterende atkomst fra Follumveien. Området knytter seg til 
hovedvegsystemet via Fv 172 og E16. 

Tidspunkt for ferdigstillelsen av masseuttak er avhengig av marked (årlig uttaksvolum) for 
sandleveranser i området.  Reguleringsplanen skal vise hvordan uttaksområdet skal settes i 
stand. Det vises til kapittel 7.10 om gjennomføring og istandsetting. 

 

3.4 Geologi – ressursenes kvalitet 

For å gi kommunene et bedre grunnlagsmateriale i arealplanleggingen og de beste 
forutsetningene ved avveininger mot andre verdier knyttet til arealbruken, har NGU startet et 
arbeid med å klassifisere forekomstene i Grus- og Pukkdatabasen som meget viktig, viktig, 
lite viktig eller ikke vurdert. Forekomster av nasjonal eller regional interesse har fått en 
spesiell koding og er klassifisert ut fra kriterier som:  

Forekomster av nasjonal interesse: 

 Forekomster med mulighet for betydelig eksport, også uåpnede.  

 Forekomster med mulighet for betydelige leveranser til et stort hjemmemarked.  

 Forekomster med mulighet for oppstart og drift innen et tidsperspektiv på minst 50 år. 

Forekomster av regional interesse: 

 Forekomster med mulighet for leveranser til en større region  
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 Forekomster med mulighet for leveranse per båt  

 Forekomster hvor tilsvarende kvalitet eller volum ikke finnes i området.  

 Forekomster med spesielt god kvalitet til veg- og betongformål. 

Forekomsten har en god bergarts- og mineralsammensetning. Sand og grus fra forekomsten 
er spesielt godt egnet til betongformål og som mørteltilslag.  
 
Nedenfor følger utklipp fra NGUs pukk- og grus database. Forekomsten på Kilemoen 
rangeres som nasjonalt viktig. 

Det foreligger ikke alternative lokaliseringer for masseuttaket.  

 

 

 

Figur 4: Fra NGU’s grus- og pukkdatabase. Forekomsten på Kilemoen vurderes som nasjonalt viktig. 

 

4 PLANSTATUS 

4.1 Regional planstrategi 

Fylkesplan for Buskerud 2005-2008 er en overordnet plan som skal legge føringer for 
fylkeskommunen, staten og kommunene sine handlinger og bruk av virkemidler. Den skal 
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først og fremst samordne temaer eller områder som det er politisk enighet om og som krever 
handling fra flere forvaltningsnivåer eller etater for å kunne løse.  

Fylkesplanen for Buskerud 2005-2008 gir ingen direkte føringer for bergverksindustrien, men 
generelt påpekes at gode rammebetingelser er viktig for næringsutvikling. 

 

4.2 Kommuneplanens arealdel 2007-2019 

 

Figur 5: Utsnitt av kommuneplanen for område for masseuttak på Kilemoen. Stiplet linje viser forslag 
til planområde.  

 

Områder hvor det drives masseuttak ligger innenfor områder avsatt til nåværende og 
fremtidig grustak i kommuneplanens arealdel. Tørrmørtelfabrikken ligger i området avsatt til 
industri. 
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4.3 Reguleringspl an

Fig. 6: Utsnitt av reguleringsplan for Nedre Kilemoen. Område for grustak er sirklet inn.

Eiendom 51/13 eies av Stange Eiendom, og er omfattet av reguleringsplanen for Nedre
Kilemoen vedtatt i kommunestyret 29.11.1984. Reguleringsformålene er industri, grustak,
jord- og skogbruksområde og veg. Eiendom 51/13 er regulert til grustak. Resten av
planområdet er uregulert.

Dagens driftsområde

51/13
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5 HØRING 

5.1 Innkomne høringsuttalelser 

Det har i høringsperioden kommet inn 17 merknader fra 14 ulike parter til forslag til 
planprogram. Nedenfor er gitt en oppsummering av uttalelsene med tiltakshavers 
kommentar.  

Offentlige instanser 
Uttalelse fra Datert 
Fylkesmannen i Buskerud 13.05.11 
Norges vassdrags- og energidirektorat  30.05.11 
Jernbaneverket 04.04.11 
Statens vegvesen 11.05.11 
Mattilsynet 27.05.11 
Eiendomsforvaltningen, Ringerike kommune 30.03.11 
Eiendomsforvaltningen, Ringerike kommune 23.05.11 
Miljørettet helsevern, Ringerike kommune 13.05.11 
Direktoratet for mineralforvaltning 28.09.11 
 
Organisasjoner og næringsliv 
Uttalelse fra Datert 
Ringerike O-lag 11.04.11 
Ringerike O-lag 24.05.11 
Ringerike Idrettsråd 16.05.11 
Ringerike Venstre 25.11.11 
 
Private 
Uttalelse fra Datert 
John Myrvang A.S 31.03.11 
Inger Helene Oppen Grundhus og Ellen Oppen 08.05.11 
Mary Blikken Gravdahl 27.05.11 
Berit Fredriksen og Helge Grønvold 26.05.11 
 
 
5.1.1 Offentlige instanser 

Fylkesmannen i Buskerud  Tiltakshavers kommentarer 
Det bør fremkomme av planprogrammet at det i 
konsekvensutredningen skal gjøres spesielt rede for 
forholdet til nasjonale miljømål, retningslinjer og 
bestemmelser, og hvordan planforslaget har tatt hensyn til 
disse.  
 
Fylkesmannen anser at forslaget til planprogram i stor 
grad sikrer utredninger av de viktigste natur- og 
miljømessige forholdene knyttet til våre ansvarsområder. 
Det bes om at konsekvensutredningen avklarer om det er 
behov for eventuelle oppfølgende undersøkelser før tiltak 
kan gjennomføres. 
Transport og trafikk 
Det bes om at det blir vurdert hvordan planforslaget følger 
opp rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og 

 
Tas til etterretning. 
Implementeres i kapittel 6. 
 
 
 
 
 
 
Avklares gjennom planarbeidet. 
 
 
 
Spesifiseres i kapittel 7.8 - 
transport og trafikk.  
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transportplanlegging og hvordan nasjonale føringer knyttet 
til klima og energi blir fulgt opp. Det vises til St.meld, nr. 
34 (2006-2007), Statlig planretningslinje for klima- og 
energiplanlegging og kommunens mål i energi- og 
klimaplanen for Ringerike.  
 
Landskap, naturmangfold og friluftsliv 
Fylkesmannen ber om at videre planarbeid legger stor 
vekt på å ivareta landskapsmessige forhold, blant annet 
gjennom føringer for utforming av bygninger og inngrep, 
etappevis istandsetting og innregulering av tilstrekkelige 
skjermingssoner. 
Fylkesmannen ser det som viktig at planprogrammet 
fastsetter at arealer der massene er ferdig tatt ut skal 
tilbakeføres til landbruk og at det skal utarbeides driftsplan 
som viser etappevis uttak og istandsetting, også er forhold 
som må innarbeides i reguleringsplanen.  
Det bes også om at Den europeiske 
landskapskonvensjonen blir nevnt som en overordnet 
føring i kapittel 5 i forslag til planprogram. 
 
Fylkesmannen ber om at planprogrammet angir konkret at 
det som en del av konsekvensutredningen skal gjøres 
spesielt rede for hvordan de miljørettslige prinsippene for 
offentlig beslutningstaking i §§8-12 i naturmangfoldloven 
er vurdert og fulgt opp. 
Det bes også om at det blir gjort rede for eventuelle 
kvartærgeologiske verdier i området. Deler av Kilemoen-
Hensmoen er tidligere kartlagt som et interessant 
kvartærgeologisk område med iskontaktdelta, morenerygg 
og dødislandskap.  
Fylkesmannen ser positivt på at friluftsliv er foreslått som 
et utredningstema.  
 
Forurensning 
Fylkesmannen viser til at eksisterende støyømfintlig 
bebyggelse må sikres tilfredsstillende støyforhold, både ut 
fra virksomheten i planområdet og med tanke på 
trafikkstøy fra atkomstvei. Konsekvensene av 
støybelastning i friluftsområder må også utredes. Det 
forutsettes at eventuelle støytiltak blir innarbeidet i 
planforslaget. 
 
Det bes videre om at det fastsettes vilkår om begrensning 
av støv samt driftstider for anlegget. 
 
Det er viktig at det gjennom utredningen skal settes fokus 
på grunnvannskilden innenfor plan- og influensområdet. 
Fylkesmannen ber også om at forhold knyttet til eventuelt 
fare for forurensning av grunnvannet blir belyst. 
 
Barn og unges interesser 
Fylkesmannen ber om at forholdet til barn og unges 
interesser også blir vurdert i planarbeidet i den grad det 
anses som relevant. Stikkord kan være trafikksikkerhet ifm 

 
Implementeres i kapittel 6 om 
overordnede føringer. 
 
 
 
Reguleringsplanen skal vurdere 
etappemessige uttak og 
istandsetting, se kap. 7.10. For 
grus er det viktig med store 
områder for å kunne blande 
ulike kvaliteter til forbrukerne. 
 
Minerallovens § 43 sikrer 
driftsplan og tilsyn med driften. 
 
 
Den europeiske 
landskapskonvensjonen nevnes 
som en overordnet i kapittel 5. 
 
§ 8-10 implementeres i kapittel 
7.3 Naturmiljø, § 11 i forordet 
og § 12 i kapittel 7.10 
Gjennomføring/istandsetting. 
 
Ivaretas i kapittel 7.4 
Naturressurser 
 
 
 
 
 
 
 
Spesifiseres i kapittel 7.6.4  
 
Konsekvensene av 
støybelastning i friluftsområder 
må utredes og fremkommer av 
kap. 7.2.3 
 
Forurensningsforskriftens § 30 
legges til grunn for vurdering og 
tiltak. Spesifiseres i kapittel 
7.6.4. 
 
Spesifiseres i kapittel 7.7.4 om 
grunnvann. 
 
 
Tas til etterretning.  
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skolevei, bruk av planområdet. Det vises til de rikspolitiske 
retningslinjene for barn og unges interesser i 
planleggingen. 
 
Norges vassdrags- og energidirektorat  Tiltakshavers kommentarer 
Tiltak som medfører endringer i grunnvann eller 
overflatevann kan være konsesjonspliktige etter 
vannressurslovens §§ 8 og 45, dersom tiltakene kan 
medføre skader eller ulemper for allmenne interesser. 
NVE kan fastsette at tiltak som er godkjent i 
reguleringsplan ikke trenger konsesjon, jf 
vannressurslovens § 20 om samordning. Dette forutsetter 
at tiltaket er godt nok beskrevet og at hensynene i 
vannressursloven blir ivaretatt. Ved utarbeidelse av 
reguleringsplan skal det fremkomme tilstrekkelige 
opplysninger til å vurdere virkningene for 
grunnvannsmagasin og vassdrag. Gjennom arbeidet må 
det klarlegges at tiltaket ikke vil medføre nevneverdige 
ulemper for slike allmenne interesser som 
vannressursloven skal ivareta, evt at planbestemmelsene 
sikrer hensynet til allmenne interesser i nødvendig 
utstrekning. 
Det må foretas en faglig (hydrologisk) vurdering av 
grunnvannsmagasinets kapasitet og eventuelle virkninger 
tiltaket vil ha på grunnvannsmagasinet. Det er generelt 
viktig at det tidlig settes i gang målinger av 
grunnvannsstand i det aktuelle området. 

Tiltaket medfører ikke endringer 
i grunnvannsstanden da det 
skal tas ut sand ned til ca kote 
160. Grunnvannsnivået i 
brønnområdet er ca kote 147, 
og det bør tas høyde for 
grunnvannsstigning til kote 150. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tas til etterretning. 
Implementeres i kapittel 7.7.4 
 
 

Jernbaneverket Tiltakshavers kommentarer 
Jernbaneverket har ingen merknader til planen.  

 
 
Statens vegvesen Tiltakshavers kommentarer 
Tilknytningspunktene på fv. 172 og E 16 har 
tilfredsstillende utforming i forhold til den trafikken som er i 
området i dag. Dersom det i forbindelse med planarbeidet 
avdekkes behov for utredninger av tilknytningspunktene 
på fylkesvegen eller Europavegen, må dette tas inn som 
et rekkefølgekrav før planen legges ut til offentlig ettersyn. 
En eventuell manglende vurdering av fremtidig 
trafikkbelastning, vil kunne føre til innsigelse til planen. 

 
Er ivaretatt i planprogrammets 
kap 7.8. 
 
 
 
 
 

 
Mattilsynet Tiltakshavers kommentarer 
Mattilsynet er opptatt av at grunnvannsreservoaret på 
Kilemoen bevares og beskyttes mot alle typer 
forurensning, og minner om drikkevannsforskriften § 4 
hvor det fremgår at det er forbudt å forurense 
vannforsyningssystem. 
Gjeldenede klausuleringsbestemmelser for Ringerike 
vannverk må overholdes. 
Mattilsynet er kjent med at det pågår arbeid med å 
etablere nye produksjonsbrønner på Kilemoen og at det 
derfor gjøres undersøkelser og vurderinger i forhold til om 
kildenes tilsigsområde vil endre seg. Dette må hensyntas i 

Det vises til kommentar til NVEs 
merknad samt Fylkesmannens 
merknad ang forurensning. 
 
 
Det legges til grunn en tett 
dialog med vannverket. 
Planarbeidet berører ikke 
eksisterende eller fremtidige 
brønner.  
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planarbeidet til Svelviksand. 
I de tilsendte dokumentene savnes avmerking av 
brønnene og klausuleringsområdet med soneinndelingen 
til Ringerike vannverk. 
Mattilsynet påpeker viktigheten av at det etableres rutiner 
for å følge opp klausuleringsbestemmelsene for 
vannverket, eksisterende og eventuelt endrede, for å 
kunne sette opp nye brønner i produksjon. Hva slags 
systemer vil kommunen og vannverkseier utarbeide for å 
sikre at ikke masseuttakene går utover det som er 
forsvarlig og utover det som kan tillates, og hvordan vil 
disse følges opp til enhver tid? 

Dette vil ivaretas i kommunens 
planarbeid for vannverket som 
ligger nord for foreslått 
uttaksområde. 
 

 
Eiendomsforvaltningen Tiltakshavers kommentarer 
Uttalelse datert 30.03.11: Ringerike kommune opplyser at 
de er i forhandlinger med eier av 51/1, Ole Erik Kihle, for 
kjøp av grunn til nytt vannbehandlingsanlegg. Området 
ligger utenfor planområdet. Er det hensiktsmessig å utvide 
planen til også å gjelde dette området? 
 
Uttalelse datert 23.05.11 omfatter mulig utvidelse av grunn 
til nytt vannbehandlingsanlegg. 

Kommunen utarbeider en egen 
reguleringsplan for å sikre 
vannverkets interesser. 
 
 
 
 
 

Miljørettet helsevern Tiltakshavers kommentarer 
Miljørettet helsevern imøteser utredningen av tiltakets 
virkning på folks helse i forhold til støv, støy og sikkerhet i 
henhold til forslag til planprogram. 

Støy, støv og sikkerhet er tema 
som inngår i planarbeidet. 
 
 

Direktoratet for mineralforvaltning Tiltakshavers kommentarer 
 En utvidelse av dagens masseuttak vil skje 

innenfor grensene for området avsatt til fremtidig 
råstoffområde i arealplanen. Det omsøkte området 
vil være grunnlsget for søknad om driftskonsesjon. 
Driftskonsesjon må være innvilget senest ved 
utgangen av 2014, jf. Mineralloven § 69.6. 
Samme lovbestemmelse tilsier at driftsplan skal 
foreligge for igangværende drift i dagens 
masseuttak. Direktoratet for mineralforvaltning kan 
ikke se at dette kravet er oppfylt. 

 Istandsetting og sikring etter avsluttet drift 
forutsetter en avklaring om etterbruk av området. 
Tillatt minimumsdybde for uttaket vil være 
bestemmende for driftsplanen og for beregning av 
forekomstens teoretiske volum. 

 I kapittel 7.10 kan man lese at «Mineralloven med 
direktoratets tilsyn sikrer naturmangfoldlovens § 
12». Direktoratet forutsetter at forholdet til 
naturmangfoldloven § 12 i det alt vesentlige er 
avklart gjennom planprosessen før drift startes opp 
i området avsatt til fremtidig råstoffområde. 
Gjennom direktoratets tilsyn vil det påses at driften 
foregår i overenstemmelse med vedtatt 
reguleringsplan og godkjent driftsplan. 

Driftskonsesjon for det omsøkte 
tiltaket oversendes Direktoratet 
for mineralforvaltning når 
reguleringsplanen er vedtatt. 
 
 
Driftsplan for igangværende drift 
tas opp med direktoratet som 
egen sak. 
 
Forholdene er ivaretatt i 
planprogrammets kapittel 7.10 
og 3.3. 
 
 
Forholdet til 
naturmangfoldlovens § 12 vil i 
det alt vesentlige avklares 
gjennom planprosessen. 
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5.1.2 Organisasjoner og næringsliv 

Ringerike O-lag (ROL) Tiltakshavers kommentarer 
Uttalelse 11.04.11: 
ROL ber om at konsekvensene for idrett, spesielt 
orienteringsidrett, blir omtalt og vurdert som en egen 
interesse under kapittel 6 «Viktige hensyn og 
utredningsbehov».  
 
Hele planområdet omfattes av orienteringskartet 
Kilemoen-Oppenåsen fra ca 1981, og er etter 
Kulturdepartementets forskrift om spillemidler til 
idrettsanlegg å regne som idrettsanlegg. 
Orienteringskartet er nå under revisjon med sikte på 
utgivelse sommeren 2011.  
 
Området har de siste 30 årene vært hyppig brukt til et 
bredt spekter av orienteringsaktivitet; 
nybegynneropplæring, trening, tur-orientering og 
konkurranser (opptil 1000 deltakere). Det nye kartet skal 
brukes til 2-dagers løp i august 2011, og Norges 
orienteringsforbund vurderer området som aktuelt for VM 
uttakingsløp for seniorer i 2012. 
 
Kilemoen er spesielt attraktivt for orienteringsidrett fordi 
den flate moen i kombinasjon med dødisgroper i nord og 
det kuperte skogsområdet i Oppenåsen i vest gir unike 
variasjoner som alt fra orienteringseliten til tur-orientering. 
I tillegg til orientering opplyses det at området brukes til 
terrengløp og de populære null-løpene. Det er et rikt nett 
av gode stier som brukes av mange både til turgåing og 
trening. Stinettet vil fremgå av det nye kartet som 
kommunen får tilgang til. 
 
Orienteringsidrettens interesser er i hovedsak 
sammenfallende med friluftslivsinteressene, men det bes 
om at orienteringsinteressene omtales spesifikt og at 
konsekvensene av planene for o-idretten vurderes. ROL 
mener det planlagte tiltaket vil ha store negative 
konsekvenser for både friluftsliv og o-idrett. 
 
Det stilles krav om avbøtende tiltak dersom tiltaket 
gjennomføres. Uttaket bør skje etappevis slik at inngrep i 
nye områder gjøres etappevis. Det må settes krav om 
tilbakeføring til friluftsområder etter hvert som uttak 
sluttføres på deler av området. 
Uttalelse 24.05.11 
Det vises til høringsuttalelse datert 10.04.11. Det 
vedlegges også utsnitt av foreløpig utgave av det nye o-
kart Kilemoen-Oppenåsen som viser stinettet på 
Kilemoen. 

 
Ivaretas i kapittel 7.2 Nærmiljø 
og friluftsliv. 
 
 
 
Arealet er avsatt til fremtidig 
grustak i kommuneplanens 
arealdel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Krav om avbøtende tiltak tas inn 
i planprogrammet kapittel 7.2.4. 
Reguleringsplanprosessen skal 
gi svar på hvilke formål ulike 
deler av området skal 
istandsettes til.  
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Ringerike Idrettsråd Tiltakshavers kommentarer 
Ringerike Idrettsråd anmoder kommunen å vurdere de 
konsekvenser reguleringsplanen kan få for 
orienteringsidretten og friluftslivet i kommunen.  
 
Det er gitt spillemidler for orienteringskart for området, og 
må derfor ses på som et idrettsanlegg. Det minnes om at 
kommunen har gitt tilskudd til kartene og ifølge 
bestemmelsene for tilskudd fra Kulturdepartementet at 
Dersom den fremtidige drift av anlegget er truet, skal 
anleggseier uten ugrunnet opphold orientere 
departementet om dette. Denne plikten påhviler også 
kommunen. 
 
Området er mye brukt, og det er viktig at det legges 
begrensninger slik at uttak skjer etappevis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Det vises til kommentar til 
fylkesmannens merknad ang. 
landskap. 

 
 
Ringerike Venstre Tiltakshavers kommentarer 
Avisinnlegg i Ringerike Blad 26.05.11 vedlegges som 
høringsuttalelse. 
Kilemoen er et kjent og populært rekreasjons- og 
friluftsområde for turgåere, mosjonister, hundeklubber og 
O-lag. Orienteringslag har godt merkede løyper i området, 
og det er holdt stevner med ca 200 deltakere her fra tidlig 
på 80-tallet. De siste 2-3 årene har det ikke blitt arrangert 
o-løp i dette området da grunneier uttrykte misnøye med 
at parkeringen av mange biler i tilknytning til 
arrangementet hindret ham i å ferdes med traktor. 
 
Det finnes et rikt nett av stier innenfor planområdet, og det 
blir derfor feil når Stange Eiendom AS bemerker i 
saksfremlegget sitt at «Det er ingen skiløyper eller 
merkede fotruter innenfor planområdet» 
 
Fortsatt masseuttak i området vil være en viktig nærings- 
og inntektskilde for kommunen. Det vil imidlertid også ha 
store konsekvenser for landskapsbilde, nærmiljø og 
friluftsliv, naturmiljø, fugleliv/fauna og vegetasjon, 
kulturminner/miljø, forurensning, støy, støv, grunnvann 
osv. Det må stilles spørsmål om hvor mye masser som 
kan tas ut, over hvor stort areal, tempo og fremdrift. 
Utbygging og planlagte aktiviteter innskrenker arealer og 
forringer verdien for friluftsliv, rekerasjon og idrett. Fortsatt 
masseuttak må ha som premiss at dette skjer på en 
forsvarlig måte. Inngrep og uttak i nye områder må skje 
etappevis, og settes i stand/tilbakeføres til friluftsområde  

 
 
Arealet er avsatt til fremtidig 
grustak i kommuneplanens 
arealdel. 
 
 
 
 
 
 
Tas til etterretning og rettes i 
planprogrammets kap. 7.2.3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reguleringsplanprosessen skal 
gi svar på hvilke formål ulike 
deler av området skal 
istandsettes til.  
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5.1.3 Private 

John Myrvang a.s Tiltakshavers kommentarer 

John Myrvang har ingen merknader, men opplyser at de 
har en avtale om uttak av grus fra grunneier Ole E Kihles 
eiendom av 6/9-1958, hvor det er startet uttak. Dette 
uttaksområdet ligger i nær tilknytning til planområdet. 

Tas til etterretning. 

 
Inger Helene Oppen Grundhus og Ellen Oppen Tiltakshavers kommentarer 
Det forutsettes at reguleringsplanen ikke på noen måte 
innskrenker en fremtidig utnyttelse av gnr 52 bnr 9. det 
bes om at denne forutsetning blir inntatt i planen 

Planen vil ikke innskrenke 
fremtidig utnyttelse av gnr 52 
bnr. 9. 

 
Mary Blikken Gravdahl Tiltakshavers kommentarer 
Saksbehandling og forvaltning 
Undertegnede finner det beklagelig at det er ulik fremdrift 
for planene rundt masseuttak og vannverket sine arealer, 
og at det opereres med separate planer 
 
Berørte interesser innenfor idrett og friluftsliv 
Kilemoen er et kjent og populært rekreasjons- og 
friluftsområde for turgåere, mosjonister, hundeklubber og 
O-lag. Orienteringslag har godt merkede løyper i området. 
Det blir derfor feil når Stange Eiendom AS bemerker i 
saksfremlegget sitt at «Det er ingen skiløyper eller 
merkede fotruter innenfor planområdet». Punkt 6.2 
Nærmiljø og friluftsliv må vies mer plass og hensyn i 
utredningsprosessen, og gis mulighet til medvirkning hele 
veien.  
Det må stilles spørsmål om hvor stort areal, hvor mye 
masse som kan tas ut, tempo og fremdrift. Fortsatt 
masseuttak må ha som premiss at inngrep og uttak i nye 
områder skjer etappevis, og hvor uttak er sluttført, må 
området settes i stand/tilbakeføres som friluftsområde. 
Planprogram og fremdriftsplan må inneholde både 
tidsangivelse for og metode på hvordan uttaksområdet 
skal settes i stand igjen. 

Dette er en beslutning som 
kommunen har tatt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tas til etterretning og rettes i 
planprogrammets kap. 7.2.3. 
 
 
 
Arealet er avsatt til fremtidig 
grustak i kommuneplanens 
arealdel. 
 
Reguleringsplanprosessen skal 
gi svar på hvilke formål ulike 
deler av området skal 
istandsettes til. 
Reguleringsplanen skal vise 
hvordan uttaksområdet skal 
settes i stand. 

 

Berit Fredriksen og Helge Grønvold Tiltakshavers kommentarer 

Kilemoen benyttes av mange til rekreasjon og trening fordi 
det er sentralt og lett tilgjengelig i forhold til byen. 
Kilemoen har utallige stier og merkede løyper på mykt og 
skånsomt underlag. Områdereguleringsplan for Kilemoen 
midtre vil gradvis forringe et populært turområde og bidra 
til at det ødelegges og forsvinner. Eggemoen er likeledes 
mye brukt til tilsvarende aktiviteter, og under sterkt press 
når det gjelder videre utbygging. Byens befolkning 
risikerer derfor å miste to av sine mest brukte områder til 
rekreasjon og fysisk aktivitet. 

Arealet er avsatt til fremtidig 
grustak i kommuneplanens 
arealdel. 
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5.2 Oppfølging av høringsuttalelser i planprogram 

Det er foreslått en justering av planprogrammet som følge av innkomne merknader. 
Justeringene er i form av en utdypning/presisering av allerede eksisterende 
utredningstemaer, og inneholder blant annet:  

 Presisere i kapittel 6 at konsekvensutredningen skal gjøre spesielt rede for forholdet 
til nasjonale miljømål, retningslinjer og bestemmelser, og hvordan planforslaget har 
tatt hensyn til disse. 

 Den europeiske landskapskonvensjonen, RPR-SAT, RPR barn og unge, St. meld 34 
og klimaplanen for Ringerike blir nevnt som overordnete føringer i kapittel 6. 

 Spesifisere i tema nærmiljø og friluftsliv (kap. 7.2.4) at området har et rikt stinett og er 
mye brukt både til rekreasjon og idrett (orientering). Stille krav om vurdering av 
avbøtende tiltak i konsekvensutredningen.  

 Redegjøre for kvartærgeologiske verdier (kap. 7.4.4) 

 Det skal gjøres en faglig (hydrologisk) vurdering av grunnvannmagasinets kapasitet 
og eventuelle virkninger tiltaket vil ha på grunnvannsmagasinet (kap. 7.7.4) 

 Presisere at forurensningsforskriftens § 30 legges til grunn for støv (kap. 7.6.4) 

 Presisere at utredningen på naturmiljø skal dekke naturmangfoldlovens §§ 8-10 (kap. 
7.3.4) 

6 OVERORDNEDE LOVER, FORSKRIFTER OG RETNINGSLINJER 
SOM HAR BETYDNING FOR PLANARBEIDET 

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

6.1 Lover 

 Plan- og bygningsloven 

 Lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) 

 Lov om kulturminner (kulturminneloven) 

 Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) 

6.2 Forskrifter 

 Forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) 

 Forskrift til mineralloven 

 Forurensningsforskriften, kapittel 30 

6.3 Retningslinje 

 T-1442 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging 

 Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging 

 Rikspolitiske retningslinjer for barn og unges interesser i planleggingen 

 Den europeiske landskapskonvensjonen 

 St.meld, nr. 34 (2006-2007), Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging  
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 Energi- og klimaplanen for Ringerike 

7 VIKTIGE HENSYN OG UTREDNINGSBEHOV 

7.1 Landskapsbilde 

7.1.1 Generelt 

Temaet landskapsbilde omhandler estetiske verdier i landskapet og menneskers visuelle 
opplevelse (bilde) av omgivelsene, og hvordan de visuelle aspektene ved omgivelsene 
endres som følge av et tiltak. Temaet tar for seg både hvordan tiltaket er tilpasset landskapet 
sett fra omgivelsene; nær- og fjernvirkning. 
 
7.1.2 Metode 

Arbeidet blir utført med bakgrunn i befaring, registreringer, kartmateriale, flyfoto og bilder, 
samt annet tilgjengelig bakgrunnsmateriale. Verdivurdering av landskapet beskrives ut fra 
helheten (komposisjonen), om landskapet er vanlig i regionen (i forhold til NIJOS 
regionsinndeling) og viktige strukturerende elementer som er viktige for landskapets 
karakter. Omfanget beskriver hvor store endringer tiltaket antas å medføre for 
landskapsbildet i de berørte områdene. Omfanget er en kombinasjon av inngrep, 
synlighet/fjernvirkning og virkninger av foreslåtte avbøtende tiltak. 
Konsekvens for landskapet vil være fordeler og ulemper tiltaket vil medføre i forhold til 
referansesituasjonen (som allerede er et stort masseuttak) ut fra å sammenholde verdi og 
omfangsvurderingene.   

 
7.1.3 Aktuelle problemstillinger 

Området er i dag preget av sanduttak og industrivirksomhet. For å vurdere nær- og 
fjernvirkning bør det undersøkes hvordan tiltaket ser ut fra bestemte standpunkter (E 16 og 
Follumveien samt en enkel vurdering av fjernvirkning fra Haugsbygd/Åsbygda). Det skal og 
vurderes om deler av området bør settes i stand suksessivt/etter hvert. 
 
7.1.4 Utredningsbehov  

Det må utarbeides en landskapsanalyse som viser nær- og fjernvirkning i driftssituasjonen og 
ved planlagt etterbruk i henhold til metodikk beskrevet ovenfor. Mulige avbøtende tiltak skal 
beskrives, for eksempel buffersoner/vegetasjonssoner 
 
 

7.2 Nærmiljø og friluftsliv 

7.2.1 Generelt 

Analysen av nærmiljø og friluftsliv skal belyse tiltakets virkninger for beboerne i og brukerne 
av berørt område. Helse, trivsel, sosialt liv og mulighet for fysisk aktivitet er viktige aspekter. 
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7.2.2 Metode 

Relevante forhold knyttet til nærmiljøet og friluftsliv skal dokumenteres ut fra foreliggende 
bakgrunnsinformasjon fra offentlige etater, lag, organisasjoner og ressurspersoner, samtaler 
med kommune og et utvalg ressurspersoner samt befaring i området. Spesielle orienterings- 
og friluftskvaliteter skal kartlegges. Influensområdet for henholdsvis nærmiljø og friluftsliv 
skal identifiseres. 
 
7.2.3 Aktuelle problemstillinger 

Området benyttes mye i friluftslivssammenheng, og er spesielt attraktivt for orienteringsidrett 
fordi den flate moen i kombinasjon med dødisgroper i nord og det kuperte skogsområdet i 
Oppenåsen i vest gir unike variasjoner. Det finnes et rikt nett av stier og merkede fotruter 
innenfor planområdet som brukes av mange både til turgåing og trening. Et mindre areal blir 
disponibelt til friluftsliv, idrett og orientering etter gjennomføring av tiltak. 
 
Temaet må sees i sammenheng med utredningstema om støy, vibrasjoner og støv.  
 

7.2.4 Utredningsbehov  

Det er behov for å gjøre registreringer med tilhørende analyse.  Eventuelle foreninger 
og/eller idrettslag kontaktes for å avklare mulig bruk. Avbøtende tiltak må vurderes. 
 
 

7.3 Naturmiljø 

7.3.1 Generelt 

Tema naturmiljø omhandler naturgrunnlaget, naturtyper og det biologiske mangfoldet knyttet 
til de enkelte naturtypene. Kartleggingen skal gjennomføres basert på metodikk fra 
Direktoratet for naturforvaltning (DN) for kartlegging av vilt og biologisk mangfold (DN-
håndbok 11-1996, 13-1999, 15-2001); se www.dirnat.no. Kartleggingen fokuserer på spesielt 
viktige lokaliteter for biologisk mangfold.  
 
7.3.2 Metode 

Eventuelle viktige områder for biologisk mangfold beskrives, verdivurderes og vurderes opp 
mot foreslått arealbruk. Gjennomgang med kvalitetssikring av eksisterende dokumentasjon 
og nye registreringer i felt gjennomføres. Planens konsekvenser i forhold til biologisk 
mangfold belyses. Dette inkluderer påvirkning av viktige naturtyper og biologisk mangfold. 
 
7.3.3 Aktuelle problemstillinger 

Det er ikke registrert noen prioriterte naturtyper innenfor planområdet på temakart for 
naturmiljø i kommunens kartdatabase, men det er behov for mer detaljerte avklaringer. Det 
kan være problemstillinger knyttet til omdisponering av naturområder. Området er registrert 
som beiteområde for elg. 
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7.3.4 Utredningsbehov  

Det vil gjennomføres en kartlegging av naturverdier i planområdet basert på feltbefaring. 
Eksisterende dokumentasjon vil gjennomgås.  Det vil være spesiell fokus på eventuelle 
leveområder for truede arter. Utredningen skal dekke naturmangfoldlovens §§ 8-10. 
 
 

7.4 Naturressurser 

7.4.1 Generelt 

Grustaket drives på en ressurs som er viktig for den regionale bygg- og 
anleggsvirksomheten. Ressursen brukes også som tilslag i betongproduksjon og 
mørtelindustrien. 
 
7.4.2 Metode 

Det hentes informasjon fra NGU sin database og det benyttes resultater fra tidligere 
undersøkelser utført av Svelviksand. 

7.4.3 Aktuelle problemstillinger 

Vurdere ressursens egnethet som byggemateriale. Området er registrert som en meget viktig 
sand- og grusressurs i kommunens kartdatabase. 
 

7.4.4 Utredningsbehov 

- Det regionale behovet for sandtak kartlegges 
- Ressursens kvalitet og størrelse skal beskrives 
- Ressursens varighet basert på årlig uttaksmengde skal beskrives. 
- Redegjøre for eventuelle kvartærgeologiske verdier 

 

7.5 Kulturminner og kulturmiljø 

7.5.1 Generelt 

Buskerud kommune, utviklingsavdelingen har i september/oktober 2010 foretatt arkeologisk 
registrering i henhold til kulturminnelovens § 9.  Det ble funnet tre automatisk fredete 
kulturminner innenfor det foreslåtte planområdet i planprogrammet.  Alle tre funn er 
kullgroper. Kullgroper er rester etter kullfremstillingsanlegg som ble brukt i forbindelse med 
jernfremstilling og smiing i jernalder og middelalder. 
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Fig. 7: Kart -registrering av kulturminner september/oktober 2010  

7.5.2 Metode 

Metoden som ble valgt for den arkeologiske registreringen var overflateregistrering, hvor det 
ble gått systematisk over hele planområdet. Dette for å se etter kulturminner som var synlige 
på overflaten.  

Kulturminner ble målt inn med GPS og fotografert digitalt. 

7.5.3 Aktuelle problemstillinger 

Kjente kulturminner skal beskrives og kartfestes. Visuelle og estetiske forhold knyttet til 
kulturminner som landskapselementer, samt visuelle aspekter ved kulturlandskapet 
vektlegges under temaet landskapsbilde.  Det ble funnet tre automatisk fredete kulturminner. 
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7.5.4 Utredningsbehov 

Arkeologiske registreringer i forhold til kulturminnelovens § 9 ansees for oppfylt. Resultatet 
av arbeidet innarbeides i reguleringsplanforslaget.  Automatisk fredete kulturminner må 
søkes Riksantikvaren om frigivelse. 
 
 

7.6 Forurensning (støy, støv) 

7.6.1 Generelt 

Registreringer, støyberegninger og beskrivelse av støybelastningene fra grustaket gjøres og 
vurderes opp mot retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442). 
 
7.6.2 Metode 

De ulike støykilder kartlegges.  Det gjennomføres støyberegninger ut fra Nordisk 
Beregningsmetode for industristøy. 

 
7.6.3 Aktuelle problemstillinger 

Utvidelse av uttaksområdet fører til lengre levetid for grustaket.  Forlenget levetid vil ikke 
medføre økt støy (gitt samme produksjonsvolum), men støy over flere antall år.  Økt varighet 
for naboer kan virke sjenerende, men naboene er i hovedsak industrivirksomheter som Asak, 
Kolo Veidekke og Unicon.  
 
7.6.4 Utredningsbehov  

Det er behov for å utføre støyberegninger for Svelviksand sin totale aktivitet på området 
(inklusiv trafikkstøy fra adkomstvei). Det skal utarbeides støykotekart. Beregningsresultatene 
vurderes opp mot retningslinjene i rundskriv T-1442. Tiltak mot støy skal vurderes og i 
nødvendig grad fastsettes i planen. Eventuelle tiltak mot støv skal beskrives. 
Forurensningsforskriftens § 30 legges til grunn for støv. 
 
 

7.7 Grunnvann 

7.7.1 Generelt 

Nord for planområdet ligger Kilemoen vannverk. I brønnområdet ligger grunnvannsnivået på 
ca kote 147. 
 
7.7.2 Metode 

Hente og bruke tilgjengelige opplysninger om grunnvannsressursen.  Det forutsettes en 
dialog med vannverket. 
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7.7.3 Aktuelle problemstillinger 

Området for fremtidig masseuttak grenser til LNF-områder – område for grunnvann. Det 
ligger en grunnvannskilde innenfor influensområdet.  Fremtidig uttaksnivå må avklares i 
forhold til grunnvannskilde og grunnvannstand. 
 
7.7.4 Utredningsbehov 

Det skal gjøres en faglig (hydrologisk) vurdering av grunnvannmagasinets kapasitet og 
eventuelle virkninger tiltaket vil ha på grunnvannsmagasinet. Fremtidig drift vurderes opp mot 
ressursens beliggenhet og eventuelle avbøtende tiltak beskrives. Det forutsettes en tett 
dialog med vannverket og NVE slik at begges interesser ivaretas. Fare for forurensning 
utredes i ROS-analysen. 
 
 

7.8 Transport og trafikk 

7.8.1 Generelt 

Omfanget av transport til Svelviksand inkl. tørrmørtelfabrikk beskrives. All trafikk har direkte 
tilknytning til Follumveien. Adkomst til E16 er langs Follumveien og Fv 172.  
 
7.8.2 Metode 

Trafikkmengder beskrives og beregnes ut fra Svelviksand sine aktiviteter på området. 

7.8.3 Aktuelle problemstillinger 

For grustaket og eksisterende virksomheter vil planforslaget ikke medføre økt trafikk. 
Trafikkbildet vil imidlertid vare over vesentlig flere år. Planlagt etablering av tørrmørtelfabrikk 
vil generere noe trafikk. Trafikksituasjonen etter at grustaket er avsluttet er det nå ikke 
grunnlag for å gi nærmere vurderinger av. 
 

7.8.4 Utredningsbehov  

Omfanget av den samlede trafikkgenerering for dagens virksomheter til Svelviksand vil bli 
beskrevet. Det skal redegjøres for evt. vesentlige endringer av dagens trafikk på 
tilførselsvegsystemet med beskrivelse av eventuelle avbøtende tiltak. Det skal vurderes 
hvordan planforslaget følger opp rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og 
transportplanlegging og hvordan nasjonale føringer knyttet til klima og energi blir fulgt opp. 
 
 

7.9 Samfunnsmessige konsekvenser - sysselsetting 

7.9.1 Generelt 

Det gjøres en enkel vurdering av sysselsetting og bidrag i kommunaløkonomisk 
sammenheng.  
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7.9.2 Metode 

Bruke statistisk oversikt fra Stangegruppen supplert med kommunale (og eventuelle 
regionale data). 

7.9.3 Aktuelle problemstillinger/utredningsbehov 

Vurdere bidrag til fra tiltaket/sysselsetting i forhold til kommunal (og eventuelt regional) 
økonomi. 
 
 

7.10 Gjennomføring / istandsetting 

Reguleringsplanen skal vise hvordan uttaksområdet skal settes i stand.  Det skal vurderes 
om og hvordan etappevis istandsetting av uttaksområdet kan gjennomføres og eventuelt til 
hvilke formål (blant annet vurdert ut fra driftsmessige/sikkerhetsmessige hensyn). Det legges 
opp til bred medvirkning. Friluftslivs- og interesseorganisasjoner samt Ringerike vannverk må 
spesielt inkluderes i prosessen med å vurdere hvilke arealer som i ettertid skal istandsettes 
og benyttes til de ulike formålene.  

Mineralloven sikrer Direktoratet for Mineralforvaltning retten til å kreve driftsplan for tiltaket 
samt føre tilsyn med masseuttaket. 

Mineralloven med direktoratets tilsyn sikrer naturmangfoldlovens § 12.  
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7.11 Fremdrift planprosess 

Tabellen viser forslag til framdriftsplan for planprogram og reguleringsplan med 
konsekvensutredning. 

 

 

 

 2011    2012    2013 

FASER 1. 

kvartal 

2. 

kvartal 

3. 

kvartal 

4. 

kvartal 

1. 

kvartal 

2. 

kvartal 

3. 

kvartal 

4. 

kvartal 

1. 

kvartal 

 Planprogram          

Kunngjøring x         

Høring/off. ettersyn x         

Bearbeiding av merknader, justering av planprogram   x       

Oversendelse endelig planprogram   x       

Behandling av planprogram (Ringerike kommune)    x      

Temautredninger          

Landskap    x x     

Nærmiljø og friluftsliv    x x     

Naturmiljø    x x     

Kulturmiljø og kulturminner     x x     

Naturressurser    x x     

Forurensing (støy, støv)    x x     

Grunnvann    x x     

Transport og trafikk     x x     

Samfunnsmessige konsekvenser -sysselsetting    x x     

Gjennomføring / istandsetting    x x     

          

Reguleringsplan med konsekvensutredning          

Planutkast (kart og bestemmelser)    x x x    

Utarbeiding planforslag med KU      x    

Kommunal behandling       x   

Høring/off. ettersyn       x   

Eventuell revisjon av planforslag        x  

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

- I henhold til forskrift om ”Konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven” § 8 

Forelegging av planprogram, siste ledd, skal planprogram, forelegges Direktoratet for 
mineralforvaltning til uttalelse før fastsetting. 
 

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

- Planforslag med konsekvensutredning utarbeides og oversendes til Ringerike 
kommune. 
 

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

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

 

7.12    Informasjon og medvirkning 

Plan- og bygningsloven (§4-1 og §5-1) setter krav til medvirkning i planprosessen.  Også i 
henhold til ”Forskrift om konsekvensutredninger” (§6) skal planprogrammet inneholde en 
beskrivelse av opplegg for offentlig informasjon og medvirkning, spesielt i forhold til grupper 
som antas å bli særlig berørt.  

 Grunneiere og naboer i nærområdet til masseuttaket samt hensynet til friluftsliv antas 
å være de sterkest berørte gruppene.  Det skal avholdes arbeidsmøte med disse 
antatt sterkest berørte gruppene ved utarbeiding av planforslaget.  

 Det skal være god dialog med vannverket mht til planavgrensing mot nord slik at 
nordlig uttaksgrense blir sammenfallende med vannverkets reguleringsplan. 

 Direkte berørte parter skal informeres dersom fremdriften blir vesentlig forsinket i 
forhold til fremdriftsplanen. 

 Planarbeidet legges til rette for elektronisk presentasjon.  
 

 

 

 

 



SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 
Arkivsaksnr.: 14/1022-3   Arkiv: PLN 388/389  

 

388 og 389 Detaljregulering for E16 Eggemoen-Olum –  

vedtak av plan  

 

Forslag til vedtak: 
1. 0605_388 og 0605_389 Detaljregulering for E16 Eggemoen-Olum med tilhørende 

reguleringsbestemmelser vedtas.  

2. Før varsel om vedtak skal det foretas en teknisk kvalitetssjekk av plankartet. Det 

delegeres til rådmannen å sørge for at dette blir gjennomført.  

 

Sammendrag 
Forslag til detaljregulering for ny E16 mellom Eggemoen i Ringerike kommune og Olum i 

Jevnaker kommune legges nå fram for endelig vedtak. Planen er en oppfølging av vedtatte 

kommunedelplaner for strekningene Olum-Kleggerud i Jevnaker, og Eggemoen-Kleggerud i 

Ringerike og Jevnaker. Planforslaget er utarbeida av Statens vegvesen, i samråd med 

kommunene Ringerike og Jevnaker. Vegtraseen er ca. 13 km lang, og planområdet omfatter 

ca. 1800 daa. Formålet med planen er å bedre trafikksikkerhet og framkommelighet for alle 

trafikantgrupper på strekninga. Se oversiktskart i vedlegg 1.  

 

Planforslaget var på høring og offentlig ettersyn i perioden 12.04.2014-24.06.2014. Det ble 

fremmet flere innsigelser til planforslaget. Statens vegvesen har hatt dialog med 

innsigelsesmyndighetene, og forventer at innsigelsene vil bli frafalt. Planen omfatter arealer 

i to kommuner. Ringerike kommune vedtar den delen av planen som ligger i egen kommune.  

 

 

Beskrivelse av saken 
 

Planprosess 

Iht. plan- og bygningsloven § 3-7 har Jevnaker og Ringerike kommuner avtalt med Statens 

vegvesen å overføre planforberedelse til regional myndighet. Dette innebærer at Statens 

vegvesen selv har stått for høring og offentlig ettersyn av planforslaget. Ringerike kommune 

ga en egen høringsuttalelse i høringsperioden. Se vedlegg 6 og 7, samt overskrifta "tidligere 

behandlinger og vedtak" lenger ned.  

 



Det har vært jevnlige møter mellom Statens vegvesen og kommunene. Vegvesenet har 

avholdt flere åpne møter for beboere og grunneiere, samt egne møte med grunneiere som er 

direkte berørt. Prosjektet er også presentert for regionalt planforum i flere omganger.  

 

Statens vegvesen har vurdert høringsuttalelsene og bearbeida planforslaget. I 

oversendelsesbrev datert 16.02.2015 ber Statens vegvesen kommunene om å vedta 

planforslaget iht. plan- og bygningsloven § 12-12 (se vedlegg 5).  

 

Planforslaget 

Planforslaget som legges fram for vedtak:  

- Plankart, kartblad 1-4(vedlegg 2).   

- Forslag til reguleringsbestemmelser, sist revidert 23.02.2015 (vedlegg 3).  

 

Plankart for hele strekningen er fordelt på 21 kartblad. Kartblad 1-4 berører arealer i 

Ringerike kommune, og følger vedlagt. Kommunestyret i Ringerike kommune vedtar den 

delen av planen som omfatter arealer i Ringerike kommune.  

 

I tillegg er det utarbeida planbeskrivelse, risiko- og sårbarhetsanalyse, tegningshefte, 

illustrasjonsplan, egne rapporter om ytre miljøplan, støyrapport og forprosjekt for 

konstruksjoner. Disse dokumentene er tilgjengelige i Statens vegvesens dokumentarkiv.  

 

Høringsuttalelser 

Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i perioden 12.04.2014-24.06.2014. I samme periode 

ble forslaget sendt regionale myndigheter, berørte grunneiere, kommunens tjenesteområder 

m.fl. til uttalelse. Det kom inn totalt 41 uttalelser, hvorav 11 var fra offentlige instanser, 6 

fra lag og foreninger og 24 fra privatpersoner. Uttalelsene er oppsummert og kommentert av 

Statens vegvesen i vedlegg 4.  

 

Innsigelser 

Fylkesmannen i Oppland fremmet innsigelse til planforslaget ut fra forventa forbruk av 

dyrka mark, og manglende bestemmelse for å sikre at midlertidige anlegges- og riggområder 

håndteres på en slik måte at produksjonsevnen opprettholdes. Det er gjennomført en egen 

utredning som belyser grunnlaget for bruk av dyrka mark. Med bakgrunn i utredninga har 

Fylkesmannen trukket innsigelsen. 

 

NVE fremmet innsigelse knytta til dimensjonering av kulverter og sikring av undersøkelser 

før eventuell utfylling (midlertidig) i vassdrag.  

 

Oppland fylkeskommune har fremmet innsigelse knytta til manglende gjennomførte 

kulturminneregistreringer. Disse undersøkelsene er nå gjennomført, og det ble ikke funnet 

verdifulle fornminner.  

 

I etterkant av høringsperioden har Statens vegvesen gjennomført møter 

innsigelsesmyndighetene. Det har vært god dialog, og vegvesenet forventer at myndighetene 

vil frafalle innsigelsene slik at det ikke vil være behov for formell mekling.  

 

Endringer i planforslaget 



Høringsuttalelsene og innsigelsene har ført til noen endringer i plankart og bestemmelser. I 

vedlegg 4 hvor uttalelsene er oppsummert og kommentert, er det markert med gul 

bakgrunnsfarge der uttalelsene har medført endringer i planen.  

 

Dyrka mark 

I planarbeidet har det vært høyt prioritert å begrense beslag av dyrka mark. Tabellen 

nedenfor viser arealbeslag i Ringerike kommune, fordelt på markslag, samt midlertidig og 

permanent beslag. Planforslaget medfører en omdisponering av dyrka areal på ca. 24 dekar i 

Ringerike kommune.   

 Midlertidig Permanent 

Fulldyrka mark 28 24 

Innmarksbeite 5 4 

Produktiv skog 107 83 

Uproduktiv skog 4 1 

Annen jorddekt fastmark 8 5 

Bebygd/samferdsel 5 5 

Totalt 157 122 

Kilde: Planbeskrivelse fra Statens vegvesen, s. 61. Areal oppgitt i dekar.  

 

 

Forholdet til overordnede planer  
 

Kommunedelplan 

Detaljreguleringen er en oppfølging av kommunedelplan for E16 Eggemoen-Kleggerud, 

vedtatt av kommunestyrene i Ringerike og Jevnaker henholdsvis 31.01.2013 og 05.02.2013.  

I kommunedelplanen er det vist en linje som kommer skrått inn på eksisterende veg ved 

Eggemoen. Detaljreguleringen legger opp til en rundkjøring, i påvente av avklaringer knytta 

til videreføring mot Nymoen. Foreslått rundkjøring er innenfor planavgrensninga 

(korridoren). Linja som er vist i kommunedelplanen er bare et eksempel på en trase. Med 

bakgrunn i dette anses planforslaget for å være i tråd med kommunedelplanen. De delene av 

planområdet som ligger i Ringerike kommune er i dag uregulert. 

 

Nasjonal transportplan 

Parsellen er prioritert i Nasjonal transportplan (NTP) for perioden 2014-2023.  

 

Juridiske forhold  
I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12 legges saken frem for kommunestyret til 

vedtak. Saken behandles først i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning og 

Formannskapet. 

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 
 

Vedtak i hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning (HMA) 

HMA fattet følgende vedtak 05.06.2014 sak 71/14:  

Det vises til oversendelse av planforslag for detaljregulering for E16 Eggemoen-

Olum fra Statens vegvesen 11.04.2014. Ringerike kommune har følgende uttalelse til 

planforslaget: 



1. Ringerike kommune ser svært positivt på planene for E16 Eggemoen-Olum. 

2. Ringerike kommune ber om at forholdet til planarbeid for framtidig 

forkortelse mellom Nymoen og Eggemoen vurderes, og ivaretas på en 

hensiktsmessig måte. 

3. Ringerike kommune ber Statens vegvesen vurdere mulighetene for å etablere 

en rasteplass i området mellom Eggemoen og Kistefos.  

4. Ringerike kommune ber Statens vegvesen vurdere grundig om hensynet til vilt 

og vilttrekk er tilstrekkelig ivaretatt i planforslaget. Det vises i den 

forbindelse til kart som viser vilttrekk, samt egen uttalelse fra 

landbrukskontoret i Ringerike og Hole. Dersom det ikke etableres viltgjerde, 

må det vurderes å stille krav om opprettelse og vedlikehold av 

vegetasjonsfrie soner langs vegen på Eggemoen. Slike krav må sikres 

gjennom reguleringsbestemmelser. 

5. Eggemoen har i dag stor aktivitet, med både skogsdrift, trening og friluftsliv, 

næringsvirksomhet og regionalt skyteanlegg. I tillegg er det planer om 

omfattende nærings utvikling, samt masseuttak. I den forbindelse ønsker 

kommunen å se på muligheten for en framtidig ny atkomst til Eggemoen, 

nordøst for flystripa. Dette vil bli øst for framtidig rundkjøring. 

6. I forslag til reguleringsbestemmelser er det skrevet "Randselva bro". 

Skrivemåte på navnet bør være "Randselva bru", som er mest brukt ellers i 

distriktet. 

 

Tillegg fra rådmannen 

I tillegg til uttalelsen som ble vedtatt i HMA hadde rådmannen innspill på følgende punkter, 

ut fra informasjon som kom fram etter at sakspapirene til den politiske behandlingen av 

høringsuttalelsen var levert:  

 Trafikksikkerhet og avkjørsler: Fv241 er sterkt trafikkert og tungtrafikk er en særlig 

utfordring. Rådmannen ba om at trafikksikkerheten ved "Delet" vurderes nærmere. 

Herunder om det kan etableres et nytt kryss vinkelrett på fv241 fra Gamleveien, og 

om dette kan innarbeides i E16-prosjektet.  

 Trafikkbelastning: I forbindelse med KVU Hønefoss er det gjort trafikkberegninger 

for dagens og framtidas vegsystem. Foreløpige beregninger viser at ÅDT på fv241 

blir redusert med ca. 50 i 2024, dersom Nymoen-Eggemoen blir utbygd (ingen andre 

tiltak). Med forkorting Nymoen-Eggemoen, trafikantbetaling i Hønefoss-området og 

økt kollektivfrekvens i Hønefoss øker ÅDT på fv241 fra rundt 1300 til ca. 6000. 

Nullsituasjonen for 2040 viser ÅDT på ca. 4700. Beregningene tar ikke hensyn til 

bompenger i forbindelse med utbygging av E16. Med bakgrunn i dette er rådmannen 

opptatt av det gjøres tiltak for å sikre at nye vegforbindelser blir benytta, og at det 

blir redusert trafikk på fv241 i framtida.  

Statens vegvesens kommentarer til Ringerikes uttalelse 

Videre følger en oppsummering av Statens vegvesen sine kommentarer til Ringerikes 

høringsuttalelse:  

 Nymoen-Eggemoen: Statens vegvesen fikk i 2014 bestilling på planlegging av 

forkortelsen Nymoen-Eggemoen. Siktemålet er å legge til rette for at videreføringen 

kan bygges ut rett etter at Eggemoen-Olum er ferdig.  

 Rasteplass ved Eggemoen: Plassering av ny rasteplass for østgående trafikk på ny 

veg er tenkt lagt til nytt kryss ved næringsområdet på Eggemoen. Vegvesenet har 



vurdert alternativ plassering på grusryggen på nordsiden av Randselva, og kommet 

fram til at det ikke er en gunstig plassering. For å få utsikt til Kistefos vil det være 

nødvendig å hugge mye av vegetasjonen i den bratte skråningen ned mot Randselva. 

Det er ikke ønskelig ut fra hensyn til å stabilisere skråningen.  

 Vilt: Prosjektering av vilttiltak blir utført som en del av byggeplanleggingen. 

Nødvendig kompetanse, herunder kommunene, vil bli trukket inn i arbeidet. 

Vegvesenet mener det ikke er riktig å legge inn krav i reguleringsbestemmelsene. 

Kommunen vil få byggeplanen til godkjenning. Vegvesenet foreslår at det etableres 

en hensynssone for siktrydding langs deler av traseen på Eggemo-platået. Utvidede 

soner er vist på revidert plankart.  

 Adkomst Eggemoen: Vegvesenet har ingen prinsipielle motforestillinger til å 

etablere et eventuelt nytt kryss øst for foreslått kryss mellom ny og avlasta E16. 

Detaljerte krav til plassering og utforming vil de komme tilbake til når dette arbeidet 

varsles på vanlig måte.  

 Trafikksikkerhet og avkjørsler: Vegvesenet skriver at de foreslåtte tiltakene i krysset 

ved Delet synes fornuftige. En del av forslagene ligger utenfor planområdet. 

Korridoren i oppstartsvarselet er såpass grov at vegvesenet foreslår å opprette en 

hensynssone for gjennomføringssone med krav om felles planlegging. Dette gir rom 

for detaljregulering på et senere tidspunkt. I reviderte bestemmelser er det foreslått 

en ny bestemmelse som beskriver hensikten med sonen.  

 Trafikkbelastning: Vegvesenet støtter kommunens ønske om å redusere 

gjennomgangstrafikken på fv 241. Når hele strekningen Nymoen-Eggemoen-Olum 

er utbygd, mener vegvesenet det vil bli mer attraktivt å kjøre rundt Hønefoss enn å 

velge fv241. På fv241 kan det være aktuelt å gjennomføre tiltak som for eksempel 

redusert hastighet.  

 

 

Økonomiske forhold 
 

Bompengefinansiering 

Prosjektet er budsjettert til kr 2,3 milliarder, hvorav 1,3 milliarder er foreslått finansiert med 

bompenger. Etter at detaljreguleringen er vedtatt vil bompengesaken behandles i Jevnaker 

kommune og Ringerike kommune. Det foreligger prinsippvedtak om bompengefinansiering 

i begge kommunene. På bakgrunn av plan- og bompengevedtak utarbeider Vegdirektoratet 

en stortingsproposisjon som går til Samferdselsdepartementet og videre til Stortinget.  

 

 

Rådmannens vurdering 
 

Plankart 

Ved gjennomgang av plankartet er det funnet noen feil og mangler når det gjelder 

kartmessig framstilling. Dette bør rettes opp for å bedre kartets lesbarhet. Det har ikke vært 

mulig å gjennomføre dette før innlevering av saksframlegg. Statens vegvesen har behov for 

å få vedtatt detaljreguleringen snarest mulig, av hensyn til videre framdrift i vegprosjektet. 

Rådmannen legger derfor saken fram for vedtak, og foreslår at det før varsel om vedtak skal 

foretas en teknisk kvalitetssjekk av plankartet (vedtakspunkt 2). 

 

Kistefosveien 



Planen omfatter Kistefossveien som tar av fra fv241 Åsbygda og går ned til Kistefos. 

Kommunen er eier av grunnen, og veien er registrert som kommunal veg i vegbasen – fra 

fv241 og nesten ned til jernbanen. Dette er ingen gjennomkjøringsvei per i dag, da veg 

videre gjennom Kistefos-området er stengt. I forbindelse med oppstart av reguleringsplan 

for Kistefos-museet har det kommet fram at det ikke er noe ønske om framtidig 

gjennomkjøringsmulighet her.  

 

I detaljregulering for E16 er det foreslått at Kistefosveien reguleres til felles kjøreveg til 

Kistefos-museet og tilgrensende eiendommer. Kistefosveien skal legges om og fungere som 

anleggsvei i byggeperioden for ny E16 og Randselva bru. Dette innebærer blant annet at 

eiendomsgrenser vil bli noe endra. Se vedlagt plankart, kartblad 3 og 4. Det at vegen 

reguleres til «felles kjøreveg» fastslår ikke eierform. Statens vegvesen tar sikte på å erverve 

det areal som er nødvendig for omlegging av vegen. Eierform etter dette må løses når 

Statens vegvesen skal overdra veien etter anleggsperioden er avslutta.  

 

Rådmannens foreløpige vurdering er at det i framtida kan være aktuelt å omklassifisere 

Kistefosveien til privat veg.  

 

Samla vurdering 

Utbygging av E16 i retning Gardermoen er positivt for kommunen og regionen for øvrig, og 

planforslaget er i tråd med tidligere vedtatte kommuneplaner. Med bakgrunn i redegjørelsen 

ovenfor anbefaler rådmannen at planen vedtas.  

 

Vedlegg 
1.  Oversiktskart 

2.  Plankart, kartblad 1-4 (arealer i Ringerike kommune).  

3.  Forslag til reguleringsbestemmelser, sist revidert 23.02.2015.  

4.  Oppsummering og vurdering av høringsuttalelser, datert 18.02.2015.  

5.  Oversendelsesbrev fra Statens vegvesen datert 16.02.2015.  

6.  *Saksframlegg høringsuttalelse fra Ringerike kommune, HMA 05.06.2014, sak 71/14.  

7.  *Saksprotokoll fra behandling av høringsuttalelse HMA 05.06.2014, sak 71/14.  

 

Lenker 
Se Statens vegvesens dokumentarkiv for planbeskrivelse, planforslaget slik det var ved 

offentlig ettersyn, samt plantegninger, tekniske tegninger, illustrasjonsplaner m.m.  

 

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, 23.02.2015 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

Enhetsleder miljø- og arealforvaltning: Heidi Skagnæs  



Leder areal – og byplankontoret: Grethe Tollefsen 

Saksbehandler: Guro Skinnes 



Dette dokumentet mangler
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      0605_388 og 389 

 

 

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR  
DETALJREGULERINGSPLAN FOR  

E16 EGGEMOEN – OLUM 
 

Utarbeidet av Statens vegvesen i samråd med Jevnaker kommune og Ringerike kommune, 24.03.2014 

Sist revidert 23.02.2015 

Høring og offentlig ettersyn 11.04.2014-24.06.2014.  

Vedtatt av Jevnaker kommunestyre xx.xx.2015, sak xx/xx.  

Vedtatt av Ringerike kommunestyre xx.xx.2015, sak xx/xx.  

 

Arealformål i vertikalnivå 1 (under grunnen) 
Området er regulert til følgende arealformål, jamfør plan- og bygningsloven § 12-5: 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (§ 12-5, 1.ledd nr. 2) 

- Gangveg/gangareal (2016) 
 

Arealformål i vertikalnivå 2 (på grunnen) 
Området er regulert til følgende arealformål, jamfør plan- og bygningsloven § 12-5: 
Bebyggelse og anlegg, (§ 12-5. Nr.1)  

- Boligbebyggelse (1110) 
- Kjøreveg (2011) 

 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (§ 12-5, 1.ledd nr. 2)  

- Kjøreveg (2011) 
- Fortau (2012) 
- Torg (2013) 
- Gang- og sykkelveg (2015) 
- Rasteplass (2081) 
- Annen veggrunn – tekniske anlegg (2018) 
- Annen veggrunn – grøntareal (2019) 
- Trasè for jernbane (2021) 

Landbruks- natur- og friluftsområde samt reindrift (§ 12-5, 1.ledd nr. 5)  
- LNFR-areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet 

næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag (5100) 
 

Bruk og vern av sjø og vassdrag (§ 12-5, 1.ledd nr. 6) 
- Naturområde i sjø og vassdrag (6610) 

 
Arealformål i vertikalnivå 3 (over grunnen) 
Området er regulert til følgende arealformål, jamfør plan- og bygningsloven § 12-5: 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (§ 12-5, 1.ledd nr. 2) 

- Kjøreveg, markert med linjetype for bru (1252) 
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Hensynssoner i vertikalnivå 2 (på grunnen) 
Området er regulert til følgende hensynssoner, jamfør plan- og bygningsloven § 12-6: 
Andre sikringssoner, (§ 11-8, ledd a.1)  

- Frisikt, (H140_) 
- Siktrydding vilt, (H190_) 

 

Faresoner, (§ 11-8, ledd a.3)  
- Ras- og skredfare, (H310_) 
- Høyspenningsanlegg, (H370_) 

 

Sone med angitte særlige hensyn, (§ 11-8, ledd c 
- Bevaring av kulturmiljø, (H570_) 

Båndleggingssoner, (§ 11-8, ledd d)  
- Båndlegging etter lov om kulturminner, (H730_) 

 

Særlige krav til infrastruktur, (§ 11-8, ledd b)  
Krav vedrørende infrastuktur (H410) 

 

Bestemmelsesområder i vertikalnivå 2 (på grunnen) 
Området er regulert til følgende bruk, jamfør plan- og bygningsloven § 12-7: 

Anlegg- og riggområde, (§ 12-7, 1.ledd nr.1)  
- Midlertidige rigg- og anleggsområde (#AR)  
- Massedeponi (#M1) 

 
-  

Følgende bestemmelser er gitt med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl.) § 12-6 og 12-7.  
Henvisning til underpunkter er vist i parentes.  

§ 1 Fellesbestemmelser - Hensyn til miljø, støy og forurensning  
(§ 12-7 ledd nr. 1, 3, 4, 6 og 12) 

1.1 Byggegrense  
For planområdet gjelder byggegrenser mot veg i henhold til veglova § 29.  
For byggegrenser mot jernbane legges jernbaneloven § 10 til grunn. 
 

1.2 Kulturminner  
Dersom det i forbindelse med tiltak i marka blir funnet automatisk fredete 
kulturminner skal arbeidet stanses i den utstrekning det berører kulturminnene, eller 
deres sikringssone på fem meter. Varsel skal snarest sendes til 
kulturminnemyndighetene i Oppland fylkeskommune eller Buskerud fylkeskommune, 
slik at vernemyndighetene kan gjennomføre befaring og avklare om tiltakene kan 
gjennomføres, og eventuelle vilkår for dette. 
 

1.3 Overvannshåndtering 
Lokal overvannshåndtering skal legges til grunn ved detaljutforming og prosjektering 
av tiltaket. Byggeplanen for anlegget skal dokumentere hvordan overvannet og 
drensvannet skal behandles.  Det tillates ikke økt vannføring nedstrøms i bekker hvor 
eksisterende vassdrag ledes gjennom vegfyllinger. 
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1.4 Støy  
Innenfor planområdet skal støysituasjonen tilfredsstille kravene i 
Miljøverndepartementets rundskriv T-1442/2012 og eventuelle nyere, til enhver tid 
gjeldende forskrifter og retningslinjer. 
 

1.5 Universell utforming 
Innenfor planområdet skal de til enhver tid gjeldende retningslinjer for universell 
utforming legges til grunn ved utforming av veganlegg. 
 
 

1.6 Estetikk 
Anlegget skal utformes med særlig hensyn til estetikk og formgivning, og bygges med 
robuste, høyverdige materialer. Konstruksjoner skal ha god terreng- og 
landskapstilpasning. 
 

1.7 Randselva bru 
Utforming av Randselva bru skal legges fram for Kistefos-museet, Ringerike 
kommune, Jevnaker kommune, Oppland fylkeskommune, Buskerud fylkeskommune, 
Fylkesmannen i Oppland og Fylkesmannen i Buskerud i forbindelse med 
byggeplanarbeidet. 
 

1.8 Jernbane 
Der planen innebærer kryssing av jernbanen må Jernbaneverkets tekniske krav 
tilfredsstilles, herunder krav til frihøyde, avstand til høyspentanlegg mm. Det samme 
gjelder sikting mot jernbanen og forhold knyttet til stabilitet og avrenning. Utbygger 
må ikke legge opp til løsninger som vil gi lengre driftsstans på jernbanene. Med lengre 
driftsstans menes brudd med varighet over 72 timer. Jernbanekonstruksjoner skal 
godkjennes av Jernbaneverket. 
 

1.9 Ytre miljøplan 
Ved innsendelse av søknad om igangsettingstillatelse skal det foreligge en ytre 
miljøplan (YM-plan) som skal sikre at området bygges ut med vekt på miljøhensyn og 
hensyn til omgivelsene. Som en del av denne skal det foreligge en rigg- og 
marksikringsplan. 
 

1.10 Behandling av matjord 
Arealer som skal tilbakeføres til dyrket mark skal framgå av rigg- og 
marksikringsplanen. All matjord på eksisterende landbruksareal tas av og lagres i egne 
ranker. Rankene skal være maks 2 meter høye, og maks 8 meter brede. Matjorda skal 
legges tilbake senest innen ett år etter at anlegget er tatt i bruk. 
 

1.11 Vassdrag 
Ved kryssing og nærføring av bekker og elver skal kantvegetasjon som skal bevares 
fremgå i rigg- og marksikringsplan. Erosjonsdempende tiltak som bekk/elv i rør eller 
midlertidig omlegging av bekk/elv skal utføres for å redusere tilslamming av 
vassdraget under bygging av kryssende bruer og kulverter. Der elveløp og 
kantvegetasjon blir berørt skal det legges til rette for rask revegetering med stedegne 
arter. 
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§ 2 Bebyggelse og anlegg – Nivå 2 (§ 12-5, nr. 1)  

2.1 Boligbebyggelse 
Innenfor formål boligbebyggelse, er det kommuneplanens bestemmelser for 
boligområder som gjelder. 
 

§ 3 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur – Nivå 2 (§12-5, nr. 2) 

3.1 Fellesbestemmelser 
3.1.1 Vegklasser relateres til håndbok N100 Statens vegvesen 2014. 

 

3.1.2 Ved utarbeidelse av byggeplan for veganleggene skal arealer avsatt til ulike vegformål 
kunne endres til andre vegformål ved justering av linjeføring, kryss og konstruksjoner; 
forutsatt at endringene ikke medfører dårligere trafikksikkerhet eller fremkommelighet 
enn vist i reguleringsplanen. Arealene kan benyttes til ulike nødvendige arealer for 
fyllinger, skjæringer, grøfter og annet sideareal, grøntanlegg, belysningsanlegg, anlegg 
for elektrisitetsforsyning, murer og stabiliserende tiltak; samt annet som kan være en 
nødvendig del av et fullverdig veganlegg for alle typer trafikanter. 
 

3.2 Kjøreveg (§ 12-7, nr. 1, 4 og 14) 

3.2.1 Felt o_VO1 er offentlig kjøreveg, og omfatter omlegging av eksisterende E16 for 
sammenkobling med ny E16 til Eggemoen. 
 

3.2.2 Felt o_VO2 er offentlig kjøreveg, og omfatter ny E16. Vegen skal opparbeides i 
samsvar med vegklasse H5. 
Felt o_VO2 omfatter også nødvendige forbikjøringsfelt og ramper knyttet til av- og 
påkjøring på motortrafikkvegen. 
Felt o_VO2 skal ha vegbelysning i kryssområdene. Kabler for lys forutsettes ført i 
grunnen. 
 

3.2.3 Felt o_VO3 er offentlig kjøreveg, og omfatter opprustet fylkesveg 241 for innkjøring 
til Jevnaker. 
 

3.2.4 Felt o_VO4 er offentlig kjøreveg, og omfatter en del av Kanadaveien. 
 

3.2.5 Felt f_V1 er felles atkomstveg til Kistefos-museet og tilgrensende eiendommer. 
 

3.2.6 Felt f_V2-15 er felles atkomstveger for tilgrensende eiendommer langs veiene, og skal 
opparbeides etter vegklasse/skogsbilvegstandard VK3. 
 

3.3 Fortau (§ 12-7, nr. 1, 4 og 14) 
3.3.1 Felt o_F1-2 skal være offentlig fortau, og skal følge vertikal og horisontalgeometrien 

til fylkesveg 241 og eksisterende E16 under ny bro på E16 ved Olum. 
Felt o_F1-2 skal være fysisk atskilt fra kjøreveg med høydeforskjell og/eller endret 
materialbruk. 
Felt o_F1-2 skal ha minste opparbeidete bredde 2m inkl. kantstein. Kantstein skal 
senkes ned til 2cm høyde ved overganger og kryss. 
 

3.4 Gang- og sykkelveg (§ 12-7, nr. 1, 4 og 14) 

3.4.1 Felt o_GS1-9 skal være offentlig gang- og sykkelveg. 
Felt o_GS1-9 skal kunne benyttes til kjøreveg for servicekjøretøy knyttet til 
renovasjon og snørydding, og til utrykning for alle typer utrykningskjøretøy.  
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Felt o_GS2-3 skal være offentlig gang- og sykkelveg fra Kistefossveien og ned til 
Kistefos-museet. 
Felt o_GS4-5 skal følge vertikal og horisontalgeometrien til fylkesveg 241. 
Felt o_GS6-7 skal være offentlig gang- og sykkelveg Søtbakkdalen overgangsbru.  
Felt o_GS8-9 skal følge vertikal og horisontalgeometrien til eksisterende E16. 
 

3.5 Rasteplass 
3.5.1 Felt o_RA1 og o_RA2 er offentlig rasteplass. Dersom felt o_RA1 velges, utgår o_RA2 

og vise versa, og arealformålet tilbakeføres til LNF.  
 

3.6 Annen veggrunn, teknisk anlegg (§ 12-7, nr. 1, 4 og 14) 
3.6.1 Felt o_VT1-2 skal være offentlig, og benyttes til tekniske anlegg knyttet til 

veganlegget teknisk infrastruktur, konstruksjoner, grøfter og lignende. 
 

3.7 Annen veggrunn, grøntareal (§ 12-7, nr. 1, 4 og 14) 
3.7.1 Felt o_VG1-42 skal være offentlig, og benyttes til konstruksjoner, 

skjæringer og fyllinger, grøfteanlegg, teknisk infrastruktur knyttet til 
veganlegget, sedimentasjonsbasseng, grøntanlegg, støyvoller, oppsetting 
av støyskjermer. Sideterrenget skal opparbeides og ferdigstilles som en 
del av det komplette veganlegget. Sideterrenget skal ha en solid og 
teknisk god utførelse med vekt på estetikk og formgivning. 

Trasé for landbruksveger er vist i planen innenfor annet vegformål, 
O_AV11, 19, x, 25, 26 og 27. Landbruksvegene skal opparbeides iht. 
landbruksklasse 8.  

Det skal opparbeides en landbruksveg over felt o_VG11 sør for E16 fra 
Kleggerud til Moselva. Vegen skal benyttes av grunneier på gnr/bnr 
148/1, Jevnaker kommune, for å komme til skogsteiger på oversiden av 
ny E16.   

Det skal opparbeides en landbruksveg over felt o_VG19 fra Opperud til 
Svenådalen. Vegen skal benyttes av grunneiere på gnr/bnr 147/1, 
Jevnaker kommune.  

Det skal opparbeides en landbruksveg over o_VG23 fra Søtbakkdalen til 
Rønnerudmarka/Bekkestua bru. Vegen skal benyttes av grunneiere på 
gnr/bnr 145/12, 145/1 og 141/6, Jevnaker kommue.   

Det skal opparbeides en landbruksvei gjennom felt o_VG24 fra 
Kanadaveien/Kanadavegen overgangsbru til Røstemarka på sørsiden av 
E16. Landbruksvegen skal benyttes av gnr/bnr 138/1, 139/50, 139/6, 
139/5 og 140/8 og 143/1.   

Det skal opparbeides en landbruksveg over felt o_VG25 sør for E16 ved 
Kanadavegen/Kanadavegen overgangsbru. Vegen skal benyttes av 
gnr/bnr 138/1.  

Det skal opparbeides en landbruksvei gjennom o_VG26 på nordsiden av 
E16 over Røstemarka til Kanadavegen/Kanadavegen overgangsbru. 
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Vegen skal benyttes av gnr/bnr 138/1.  

Det skal opparbeides en landbruksvei over o_VG27 på nordsiden av E16 
på Aslaksrud. Vegen skal benyttes av gnr/bnr 122/2. 

§ 4 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur - Nivå 3 (§ 12-5, nr. 2) 
4.1 Kjøreveg (§ 12-7, nr. 1, 4 og 14) 
3.1.1 Kjøreveg, markert med linjetype for bru (1252) 

Trasé for jernbane, markert med linjetype for bru (1252) 
 

§ 5 Bruk og vern av sjø og vassdrag – Nivå 2 (§ 12-5, 1.ledd nr. 6) 
5.1 Felt NSF1-3 er naturområde i sjø og vassdrag. Innenfor området NSF1_4 tillates det 

ikke etablert konstruksjoner. Det skal iverksettes avbøtende tiltak for å hindre 
tilslamming av elveløpet og skader på gyteplasser i gytebekker/elver. I samråd med 
miljøvernmyndighetene skal det før byggestart vurderes om det er behov for 
kontinuerlig turbiditetsmålinger av vannet oppstrøms og nedstrøms anleggsområdet i 
Randselva. Nødvendige sikringstiltak som adskilte byggegroper mot vannstrengen, 
avskjærende grøfter og midlertidige sedimentasjonsbasseng skal fremgå av rigg- og 
marksikringsplanen. 
Dersom det i forbindelse med anleggsarbeidet blir nødvendig med midlertidige 
utfyllinger i Randselva skal det gjennomføres en vassdragsteknisk og miljømessig 
vurdering av mulige konsekvenser av slik utfylling før utfylling kan gjennomføres. 
Eventuelle avbøtende tiltak skal beskrives og gjennomføres før utfylling kan 
gjennomføres.  
Stikkrenner, rør og kulverter skal dimensjoneres for en 200 års flom + klimapåslag og 
gis vassdragsteknisk utforming for å hindre oppstuving, erosjon og masseavleiring 
 

§ 6 Hensynssoner– Nivå 2 (§ 12-6) 

6.1 Sikringssoner (§ 11-8 ledd a 1) 
6.1.1 Frisikt  

I frisiktsoner som er vist på plankartet kan det ikke etableres anlegg, vegetasjon eller 
konstruksjoner med høyde over 0,5 m over tilliggende kjørebane.  
Enkelttrær med høy stamme og stolper med diameter under 30 cm kan aksepteres. 
 

6.1.2 Siktrydding vilt 
Innenfor hensynssone H190_1-3 på Eggemoen skal skogen ryddes slik at det er god 
sikt med tanke på viltkryssing. 

6.2 Faresoner (§ 11-8 ledd a 3) 
6.2.1 Ras- og skredfare  

Hensynssone H310_1 omfatter område som er utsatt for ras- og skredfare. Innenfor 
området skal det ved prosjektering og utførelse vises spesiell oppmerksomhet og 
aktsomhet for risiko for utglidning og andre komplikasjoner knyttet til grunnforhold. 
 

6.2.2 Høyspenningsanlegg  
Hensynssonene H370_1-14 er områder for høyspentkabler i luftstrekk, og omfattes av 
de til enhver tid gjeldene sikkerhets- og avstandsregler for høyspentanlegg. 
Anleggsvirksomhet innenfor hensynssonen i forbindelse med det midlertidige rigg- og 
anleggsområdet skal avklares med ledningseier før arbeidet kan igangsettes. 
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6.3 Sone med angitte særlige hensyn (§ 11-8 ledd c) 
6.3.1 Bevaring av kulturmiljø  

Hensynssonen H570_1 omfatter kulturmiljøområder. Landskapet innenfor sonene skal 
ivaretas slik de er i dag. Det må ikke forekomme noen form for inngrep, maskinbruk, 
lagring eller lignende innenfor sonene uten tillatelse fra kulturminnemyndighetene. 
Kulturmiljøområder som grenser inn mot anleggsområder skal beskyttes med gjerde i 
anleggsperioden. 
 

6.4 Båndleggingssoner (§ 11-8 ledd d) 
5.4.1 Båndlegging etter lov om kulturminner 

Hensynssonene H730_1-11 omfatter områder hvor kulturminner skal sikres.  
Innenfor båndlagte soner er det ikke tillatt med noen form for inngrep eller aktivitet 
uten etter tillatelse fra kulturminnemyndighetene. Båndlagte kulturminner som ligger 
inn mot anleggsområder skal beskyttes med gjerde i anleggsperioden. 
 

6.5 Gjennomføringssoner – krav om felles planlegging (§ 11-8 ledd 3) 

6.5.1 Innenfor hensynssone H410_1 skal det bygges et nytt 2-planskryss. Dette planskilte 
krysset skal erstatte rundkjøringen på Eggemoen.  
For hensynssonen H410_2 må det gjennomføres en egen reguleringsprosess for å 
avklare trafikksikre adkomster for tilgrensede eiendommer. 
 

§ 7 Bestemmelsesområder (§ 12-7 nr.1) 

7.1 Anlegg- og riggområder 
Bestemmelsesområdene #AR1-#AR56 omfatter midlertidige rigg- og anleggsområder 
som i anleggsperioden kan nyttes som riggplass, anleggsveger, og til lagring av 
materialer, utstyr o.l. Stabilitetshensyn kan sette lastbegrensninger på riggområdet. 
Anleggsområder skal sikres slik at uvedkommende ikke kan komme inn på områdene. 
 
I anlegg- og riggområder kan det anlegges grøfter/ledninger for drenering og 
overvannshåndtering. Grøfter som krysser dyrket mark skal legges så dypt at 
landbruksdrift kan skje uhindret etter at anleggsarbeidet er avsluttet. 
 
For deponiområder som skal tilbakeføres til landbruk og evt. andre områder som skal 
settes i stand for landbruk skal rigg- og marksikringsplanen inneholde særskilt plan for 
tilbakeføringen som skal utarbeides av fagpersoner med jordbunnsfaglig kompetanse. 
 
Etter avsluttet anleggsperiode opphører den midlertidige bruken, områdene 
istandsettes og tilbakeføres til formål ved anleggsstart eller til godkjent formål i 
samsvar med vedtatt arealplan. Det skal gis skriftlig melding til kommunen når 
tilbakeføringen er gjennomført.  
 
Før det tillates anleggstrafikk gjennom #AR18, hensynssone H570_3 og båndleggingssonen 
for kulturminne H730_5 skal det foreligge tillatelse til anleggstrafikk gjennom 
kulturminneområdet fra Riksantikvaren. Vegen skal gjerdes inn med anleggsgjerder slik at det 
kommer tydelig fram hvor kjøring er tillatt. 
 

7.2 Massedeponi 
Bestemmelsesområdene #M1-#M13 omfatter områder som skal benyttes til 
deponering av masser fra vegtraseen. Oppfyllingen skal skje på bakgrunn av plan som 
viser omfang, form, transportveier, overgang mot tilliggende terreng, oppbygging av 
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vekstmedium og vegetasjonsetablering på ferdig fylling. Arealene skal etter 
ferdigstilling av fyllingene benyttes til skog. Ved fare for avrenning til vassdrag fra 
deponiområdene skal det etableres avskjærende grøfter. 

§ 8 Krav om særskilt rekkefølge for gjennomføring (pbl. § 12-7 nr.10) 
8.1 Avkjørsler 

Eiendommer som mister avkjørsel til eksisterende veg skal være sikret ny eller 
midlertidig atkomst før etablert avkjørsel stenges. 
 

8.2 Fortau, gang- og sykkelveg 
Fortau, gang- og sykkelveg langs fylkesveg 241 skal ferdigstilles samtidig med 
bygging av ny E16. 
 

8.3 Kulturminner 
Før iverksettelse av anleggsarbeid i medhold av plan skal det foretas arkeologisk 
utgraving av de berørte automatisk fredete kulturminnene med id 161202, id 161229, 
181069, en mindre del av id 45044 og id 19101, id 137041, id 137045, id 181049, id 
181065, 137047, id 155474, id 155472, 137183 og 102062. Det skal taskontakt med 
Oppland fylkeskommune eller Buskerud fylkeskommune i god tid før tiltaket skal 
gjennomføres slik at omfanget av den arkeologiske granskingen kan fastsettes. Det 
skal foreligge skriftlig dokumentasjon på frigivelse av arealer før anleggsarbeidet kan 
starte opp. Lokaliteter nær anleggsområdet som ikke skal graves ut skal sikres med 
gjerde før arbeidene starter opp. 

8.4 Forurensning 
All graving og disponering av masser fra planområdet skal skje på bakgrunn av en 
miljøteknisk undersøkelse. Før det kan gis igangsettingstillatelse etter plan- og 
bygningsloven må tiltaksplan for håndtering av forurenset grunn i tråd med gjeldende 
regelverk være godkjent av den lokale forurensningsmyndigheten. 
 

8.5 Grunnforhold 
Ved søknad om igangsettingstillatelse skal grunnforholdene dokumenteres, og 
nødvendige tiltak for stabilisering og sikring av ustabile masser skal være beskrevet og 
innarbeidet i byggeplanen for veganlegget. 
 

8.6 Rigg- og marksikringsplan 
Det må utarbeides en egen Ytre Miljøplan (YM-plan) for byggeplanfasen som sikrer at 
man har etablert prosedyrer for bl.a. rensing av avløpsvann fra anleggsdriften, 
håndtering av avløpsvann fra veganlegget og ivaretar naturverdier på en forsvarlig 
måte under gjennomføring av anlegget. 
 
Før utfylling av rigg- og deponiområder kan starte, må det utarbeides en 
massedeponeringsplan og rigg- og marksikringsplan for alle aktuelle riggområder.  
Av planene må det fremgå hvilken virksomhet som kan tillates på det enkelte området, 
høyde på oppfylling, og eventuelle restriksjoner på byggetid og evt. behov for uttak av 
masser på et senere tidspunkt, aktuelle skjermingstiltak for å skjerme eventuelle 
sårbare arter (planter og fugler, istandsetting av arealene og andre forhold av 
betydning for bruk og oppfylling av de enkelte områder). Planen må inneholde en 
beregning av mulige utslipp og beskrivelse av nødvendige oppfølgingsrutiner for å ha 
kontroll på avrenningen. Massetak og deponier skal framstå som en naturlig del av 
landskapet når anlegget er ferdig. 

8.7 Ny veg kan ikke tas i bruk før vedtatte støyskjermingsanlegg er etablert. 
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Sammendrag  

Tidligere prosess 

Planarbeidet er en oppfølging av vedtatte kommunedelplaner for strekningene Olum – Kleggerud og 
Eggemoen – Kleggerud. Det har vært svært god dialog mellom administrasjonen i Jevnaker og 
Ringerike kommuner og Statens vegvesen, blant annet i form av jevnlige møter for å diskutere 
temaer som er av spesiell interesse for kommunene. 

I hele planprosessen er det avholdt flere åpne møter for beboere og grunneiere. Det er holdt egne 
møte med grunneiere som er direkte berørt av inngrepet. Prosjektet er blitt presentert for Regionalt 
planforum i flere omganger. 

Det har vært avholdt flere møter med grunneier av Moe gård og med landbrukssjefen på Hadeland 
med sikte på å finne frem til områder som kunne dyrkes opp til erstatning for den dyrka marken som 
går tapt. Dessverre har det ikke lykkes å komme frem til erstatningsarealer. 
 
Høring av planforslaget 
Statens vegvesen har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan for ny E16 mellom Eggemoen i 
Ringerike kommune og Olum i Jevnaker.  

Planforslaget var på offentlig høring fra 12. april til 24. juni 2014. Planmaterialet omfatter 
planbeskrivelse med bestemmelser og plankart, Risiko og sårbarhet-analyse, tegningshefte og 
illustrasjonsplan. I tillegg er det lagt ut egne rapporter om ytre miljøplan, støyrapport og forprosjekt 
for konstruksjoner. Planmaterialet har vært tilgjengelig på nettstedene www.vegvesen.no, 
www.ringerike.kommune.no og  www.jevnaker.kommune.no og er sendt til berørte myndigheter og 
lagt ut til offentlig høring på Servicekontoret i Jevnaker og Ringerike kommuner. Offentlig høring ble 
kunngjort i Avisa Hadeland 12.april. 

Det kom inn 40 merknader. 11 merknader kom fra offentlige instanser, 6 fra lag og foreninger mens 
23 kom fra privatpersoner. Det var flere privatpersoner som var med på flere merknader. Flere 
offentlige instanser ba om utsatt høringsfrist. Da planforslaget ble lagt ut, var det ikke gjennomført 
kulturminneregisteringer på Moe gård slik Kulturminnelovens § 9 krever da det ikke hadde vært 
mulig å komme til enighet om hvordan disse skulle gjennomføres. 
 
Samtidig med utleggelsen av planforslaget, sendte derfor Kulturarvenheten i Oppland fylke søknad til 
Riksantikvaren om dispensasjon fra undersøkelsesplikten etter Kulturminneloven § 9. I brev av 
19.8.2014 avslo Riksantikvaren denne søknaden. Etter nye forhandlinger med Moe gård kom man til 
enighet om gjennomføring av arkeologiske undersøkelser og grunnundersøkelser. Disse 
undersøkelsene ble gjennomført i november 2014. Det ble ikke funnet verdifulle forminner, men det 
ble avdekket mye alunskifer i området Kleggerud til Moselva.  
 
Merknadenes hovedfokus 
Hovedbildet fra de innkomne merknadene er: 

- Fylkesmannen i Oppland har fremmet innsigelser til planforslaget ut i fra forventet forbruk av 
dyrka mark og manglende reguleringsbestemmelse for å sikre at midlertidige anleggs- og 
riggområde håndteres på en slik måte at produksjonsevnen opprettholdes. 

- NVE har fremmet innsigelse knyttet til dimensjonering av kulverter og sikring av 
undersøkelser før eventuell utfylling (midlertidig) i vassdrag.  
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- Fylkeskommunen ved Kulturarvenheten har fremmet innsigelse knyttet til manglende 
gjennomførte kulturminneregistreringer.  

- Flere merknader ber om grundigere utredning av forhold for vilt under anleggsperioden og 
etter ny veg står ferdig.  

- Landbrukssjefen på Hadeland har gitt gode innspill på hvor det må opparbeides traktorveger 
til bruk i driften av gårdene som blir delt av ny veg. Han påpeker også at det er ønskelig med 
større lysåpninger for kulvertene der skogsbilvegen krysser under ny veg for at disse skal 
kunne fungere bedre som viltkryssinger.  

- Flere av naboene til ny veg er bekymret over at støyforholdene langs ny veg. 
 
Svar på merknader 
Et av de viktigste målene for prosjektet har vært å fremme forslag til en ny veglinje som legger beslag 
på minst mulig dyrka mark. Det har vært gjort et arbeid med å se på mulige nydyrkingsområder til 
erstatning for de områder som går tapt under ny veg. 
 
Innspill utenom formell høringsprosess  
Prosjektet har fått noe omtale i media. Disse innspillene kan ikke behandles som offisielle 
høringsinnspill etter plan- og bygningsloven.  
 
Anbefaling og videre prosess 
Høringsinnspillene har ført til noen endringer i planbeskrivelsen, plankartet og planbestemmelsene. 
Disse endringene er uthevet i gult i dokumentene som sendes til behandling i Ringerike og Jevnaker 
kommunestyre.  
 
Planforslaget 
Kryssing av Svenådalen 
Reguleringsplanforslaget ble fremmet i to alternativer for kryssing av Svenådalen. Alternativ 1 
innebar bygging av to kortere bruer, mens alternativ 2 innebærer bygging av en lengre bru. 
Avstanden mellom de to alternativene er ca. 110 m på det meste.  
 
Fylkesmannen støtter forslaget om å legge vegen lenger unna Svenådalen naturreservat og 
beslaglegger mindre av kartlagte naturtyper i området. Samtidig ber hun om at det anbefalte 
bruforslaget forlenges noe slik at det unngår å gå over dyrka mark. Fylkeskommunen støtter at vegen 
legges i opprinnelig trase da rester etter en rekke husmannsplasser i den nære utmarka til dagens 
gårder vil bli fjernet ved det foreslåtte alternativet. Espen Haugli eier eiendommen som blir mest 
berørt av det anbefalte alternativet ved at hans bolig må innløses dersom alt. 2 blir valgt. Han kan 
akseptere begge løsninger, men stiller krav i forbindelse med erstatningen. Den største grunneieren 
der foreslått bru vil gå, Ole Christian Styri, støtter det opprinnelige forslaget ut i fra at alternativ 2 
legger beslag på dyrket og dyrkbar mark og vil kreve innløsing av flere hus. Han er også redd for at 
støysituasjonen vil bli forverret. Øyvind Borch Bugge som eier av naboeiendommen på Opperud, 
støtter at ny veg legges etter det anbefalte forslaget (alt.2) ut i fra at det er positivt i forhold til mulig 
nærføring til naturreservatet i Svenådalen.  
 
Statens vegvesen anbefaler at ny veg blir bygget etter alternativ 2 fordi vegen blir ca. 220 m kortere 
enn alternativ 1, brua kan bygges uten å legge til ekstra bredde for å tilfredsstille krav til sikt i 
innerkurve og traseen ligger lenger unna Svenådalen naturreservat. Inngrepet i landskapet vurderes 
ikke til å bli vesentlig forverret, kanskje heller forbedret ved at man erstatter to bruer med en. 
Likeledes viser beregninger at støysituasjonen for de to alternativene ikke vil bli vesentlig forskjellig.  
 
Plassering av rasteplass 
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I bestillingen til planarbeidet har det vært en forutsetning at det skal anlegges en rasteplass for 
trafikk i retning Hønefoss. Etablering av rasteplass for trafikk mot Roa vil bli fastlagt som en del av 
reguleringsplan for neste parsell, Nymoen – Eggemoen. En rasteplass vil være et tilbud til 
trafikantene der de kan stoppe og ta en rast. Det vil være naturlig å sette opp en informasjonstavle 
hvor kommunen kan presentere sine tilbud.    
 
I planforslaget som lå ute på høring, var det vist en rasteplass ved profil ca. 9550. Plassen ville bli 
liggende ca. 90 meter (unna?), og ca. 15 meter høyere enn nærmeste bolighus. Mellom boligene og 
eiendommen er det beiteområde. I høringsperioden kom det inn sterke protester fra beboere i 
nærområdet. De fryktet å bli forstyrret av støy fra parkerte vogntog, sjenert av billys og at 
rasteplassen vil bli forsøplet.  Med bakgrunn i høringsuttalelsene gjennomførte Statens vegvesen en 
ny vurdering av området og vurderte også alternative plasser å legge en rasteplass.  
 
Med bakgrunn i denne gjennomgangen kom Statens vegvesen til at det opprinnelige forslaget til 
plassering av rasteplass ikke var optimalt. Statens vegvesen ønsker dermed ikke å gå videre med det 
opprinnelige forslaget.  
 
Man har sett på to alternative lokaliseringsforslag: Alternativ 1 ved profil ca. 8700 ligger i et hogstfelt 
høyt og med praktfull utsikt over Randsfjorden. For dette alternativet ble det utarbeidet en enkel 
skisse som viste at nærmeste bebyggelsen i Bratvaldsgrenda vil bli liggende ca. 150 meter unna og ca. 
50 meter lavere enn rasteplassen. Forslaget ble sendt ut på en begrenset høring til de nærmeste 
naboene.  Det lokale vellet engasjerte seg og gikk kraftig imot foreslått løsning. Begrunnelsen var de 
samme som for den opprinnelige plasseringen. Beboerne i Bratvaldsgrenda foreslo en ny plassering 
ved ca. profil 8100 eller ca. 600 meter fra Bratvaldsgrenda.  Avstanden til Rønnerud vil ved denne 
plasseringen bli ca. og ca. 700 meter til.  
 
Av hensyn til framdriften i prosjektet ønsker Statens vegvesen ikke å ta endelig stilling til hvor en 
rasteplass for trafikk i retning Hønefoss skal ligge.  I det reviderte planforslaget har vi valgt ut to 
områder det kan være aktuelt å plassere en rasteplass ved å avsette en hensynssone som åpner for 
videre planlegging. Plassering av en rasteplass på strekningen vil bli behandlet som en egen prosess i 
etterkant av behandling av denne parsellen.  
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1. Sammendrag av innkomne merknader med 
tiltakshaverens kommentarer. 

1.1 Oversikt over innkomne merknader 

Offentlige instanser: 
Nr. Uttalelse fra  Dokument nr.: 

1 Jernbaneverket Hamar 2014/042813-7 

2 Oppland Fylkeskommune 2014/042813-63 

3 Buskerud Fylkeskommune 2014/042813-13 

4 Ringerike kommune, Areal- og byplankontoret 2014/042813-14 

5 NVE  2014/042813-43 

6 Fylkesmannen i Buskerud 2014/042813-44 

7 Buskerud Fylkeskommune Kulturavenheten 2014/042813-47 

8 Forsvarsbygg 2014/042813-52 

9 Direktoratet for mineralforvaltning 2014/042813-55 

10 Landbrukskontoret for Hadeland 2014/042813-42 

11 Fylkesmannen i Oppland 2014/042813-56 

 
Lag og foreninger, offentlig høring: 
 

Nr. Uttalelse fra  Dokument nr.: 

20 Naturvernforbundet Jevnaker 2014/042813-16 

21 Jevnaker Historielag 2014/042813-18 

22 Eggemoen-Olum grunneierlag 2014/042813-24 

23 Hovsmarka Grendelag 2014/042813-29 

24 Jevnaker Almenning  2014/042813-46 

25 Norges lastebileier - forbund NFL 2014/042813-41 

26 Jevnaker Grunneierlag 2014/042813-79 
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Bedrifter, offentlig høring: 
 Uttalelse fra  Dokument nr.: 

27 Kistefos-Museet og AS Kistefos Træsliberi  v/Egil Eide 2014/042813-20 

 

Private, offentlig høring: 

Nr. Uttalelse fra:  Dokument nr.:  

30 Geir Rune Syversen, Geir Aspheim, Geir Dalbu, Richard Tanem 
Martinsen 

2014/042813-14 

31 Annie Fiskerud 2014/042813-19 

32 Trond Wien 2014/042813-23 

33 Arne Fagertun 2014/042813-24 

34 Aud Skøien 2014/042813-24 

35 Bjørn H. Steingrimsen og Karianne Røskar 2014/042813-27 

36 Astrid Steingrimsen, Bjørn H. Steingrimsen, Karianne Røskar 2014/042813-30 

37 Astrid Steingrimsen, Bjørn H. Steingrimsen, Karianne Røskar 2014/042813-31 

38 Bjørn H. Steingrimsen og Karianne Røskar 2014/042813-32 

39 Frank Morten Nerby 2014/042813-36 

40 Halvor Wang Øverli 2014/042813-37 

41 Erling Keyser ved Wahl-Larsen advokatfirma på vegne av Øyvind 
Borch Bugge 

2014/042813-38 

42 Ole Christian Styri 2014/042813-39 

43 Anders Bratvold 2014/042813-40 

44 Erling Keyser ved Wahl-Larsen advokatfirma på vegne av Øyvind 
Borch Bugge 

2014/042813-41 

45  Espen Haugli 2014/042813-44 

46 Per Olimb 2014/042813-48 

47 Astri Marie Faafeng 2014/042813-49 

48 Henrik Bärnholdt 2014/042813-40 
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49 Rolf Sonerud 2014/042813-47 

50 Advokatfirma Hjort DA for Moe gård 2014/042813-48 

51 Moe gård 2014/042813-49 

52 Kari Helene Røste 2014/242813 

53 Lars Olimb 2014/242813 

54 Ola Øverli 2014/242813 
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1.2 Offentlige Etater 

1. Jernbaneverket  -7 

Jernbaneverkets hovedanliggende er området ved 
Kistefoss, der ny E16 krysser Randselva og over 
jernbanen, samtidig som prosjektet utløser behov for 
ny jernbanebru over Kistefossvegen, samt kulvert 
under jernbanen. 
 
Jernbaneverket påpeker at det må tas hensyn til at 
anleggsarbeidet ikke kan medfører lengre planlagte 
driftsstans/brudd på banen enn 72 timer om gangen. 
Foreslår endret tekst i §1.8. 
 
Viser også til fellesbestemmelse § 1.1 vedrørende 
byggegrenser. Jernbaneverket ber om at denne 
bestemmelsen må tilføyes at for planområdet gjelder 
byggegrenser mot jernbanen etter Jernbaneloven § 
10, i tillegg til Veglovens § 29. 

§ 1.8 i planbestemmelsene endres ihht. 
ønsket fra Jernbaneverket.  
 
§1.1 endres ihht. ønske fra Jernbaneverket. 
 

 
2. Oppland Fylkeskommune (OFK) -12 

1. Generelt OFK er tilfreds med at det foreligger et 
reguleringsplanforslag som vil bedre 
trafikksikkerheten og fremkommeligheten i Jevnaker 
og Ringerike.  
2. Kulturminneloven Forelagte planforslag er i 
konflikt med kulturminneloven (kml), ved at 
undersøkelsesplikten etter kml § 9 ikke er oppfylt 
innenfor deler av planområdet. OFK har innsigelse 
knyttet til dette punktet. 
3. Vilt Anmoder om at det knyttes en bestemmelse 
som sikrer at relevant kompetanse benyttes ved 
gjennomføring av vilt tiltak. 
4. Alternativ vegføring i Svenådalen. OFK påpeker at 
alternativ 2 vil direkte berøre eller kraftig forringe to 
husmannsbruk Haugen og Bakken under storgården 
Hauger. Mener alternativ 1 vil ivareta disse 
kulturminnene best.  
5. Steinringer langs fv. 241 Kulturarvenheten har 
fremmet ønske om at det etableres en sikringssone 
på 5 – 10 meter rundt de to steinringene som dagens 
fv. 241 går tett forbi. 
 
 

1. Tas til orientering. 
2. Etter lange forhandlinger med grunneier 
ble det i oktober gjennomført lovpålagte 
kulturminne registeringer. Det ble ikke gjort 
funn av betydning som har betydning for 
valg av detaljert trase over Moe gård.  
3. Prosjektering av vilttiltak vil bli utført 
som en del av byggeplanleggingen. 
Nødvendig kompetanse vil bli trukket inn i 
dette arbeidet. Det vil være naturlig å 
samarbeid med Landbrukssjefen på 
Hadeland og kommunene for å sikre at 
nødvendige tiltak etableres for å sikre 
gjennomføring av nødvendige vilttiltak. 
Statens vegvesen mener det ikke er riktig 
veg å gå for å sikre at nødvendig 
viltkompetanse benyttes i prosjektet ved å 
legge inn et slikt krav i 
reguleringsbestemmelsene. Kommunen vil 
få byggeplanen til godkjenning.  
4. Statens vegvesen opprettholder forslaget 
om at alternativ 2 legges til grunn for ny 
E16. Alternativet betraktes som mer 
fremtidsrettet ved at det har en slakere 
kurvatur og brua kan bygges slankere enn 
alternativ 1. De omtalte husmannsplassene 
er ikke fredet og vi mener det er riktig å 
prioritere en fremtidsrettet trase for en 
europaveg.  
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5. Ønske om å forskyve fv. 241med 5 – 10 
meter forbi steinringene vil medføre 
tilsvarende forskyvning ut på et areal med 
dyrka mark på Moe gård. Innspillet kom så 
sent i prosessen at Statens vegvesen ikke 
finner det forsvarlig å etterkomme dette 
ønske nå, men signaliserer at det kan være 
aktuelt å komme tilbake med en slik flytting 
på et senere tidspunkt.  Hvis det blir 
aktuelt, vil en slik flytting bli fremmet som 
en egen planendring med tilhørende åpen 
høring.  

 
 

3. Buskerud Fylkeskommune -13 

Planforslaget er i konflikt med 12 automatisk fredete 
kulturminnelokaliteter hvorav to ligger i Buskerud. 
Kulturminnene vil gå tapt dersom ny veg bygges. 
Riksantikvaren godkjenner planen under forutsetning 
av at det for en fangst grop gjennomføres en 
arkeologisk utgraving før anleggsarbeidene kan 
gjennomføres. 
Riksantikvaren krever inntatt en egen bestemmelse 
under §7.3 under bestemmelsesområder. 

Ønsket utgraving vil bli gjennomført før 
anleggsarbeidene kan starte på dette 
området. Buskerud fylkeskommune vil bli 
varslet i god tid før tiltaket skal 
gjennomføres. 
 
§7.3 endres ihht. krav fra Riksantikvaren. 

 
4. Ringerike kommune, Areal- og byplankontoret -14 

Ringerike kommune (RK) er svært positive til 
planene for E16 Eggemoen - Olum og har følgende 
kommentarer: 
 
1. Helhetlig prosjekt Påpeker at planlegging av 
prosjektet Nymoen -Eggemoen må startes opp på en 
hensiktsmessig måte. 
 
2. Rasteplass RK ber Statens vegvesen vurdere 
mulighetene for å etablere en rasteplass i området 
mellom Eggemoen og Kistefos. 
 
3. Vilt Det bes om en grundig vurdering av 
forholdene for vilttrekk på strekningen.  Dersom det 
ikke etableres viltgjerde, må det vurderes å stille 
krav om opprettelse og vedlikehold av 
vegetasjonsfrie soner langs vegen på Eggemoen. 
Kommunen ønsker at slike krav sikres gjennom 
reguleringsbestemmelser. 
 
4. Ny adkomst til Eggemoen RK ønsker at det legges 
til rette for en ny adkomst til Eggemoen, nordøst for 
flystripa.  

1. Statens vegvesen har nylig fått bestilling 
på planlegging av dette prosjektet. 
Siktemålet er å legge til rette for at 
videreføringen kan bygges ut rett etter at 
Eggemoen – Olum er ferdig. 
 
2. Plassering av rasteplass for østgående 
trafikk på ny veg er tenkt lagt til et nytt 
kryss som planlegges til næringsområdet 
der Eggemoen flyplass lå tidligere. Statens 
vegvesen har vurdert alternativ plassering 
av en rasteplass på grusryggen på 
nordsiden av Randselva og kommet frem til 
at det ikke vil være en gunstig plassering. 
For å få utsikt til Kistefos, vil det være 
nødvendig å hugge mye av vegetasjonen i 
den bratte skråningen ned mot Randselva. 
Det er ikke ønskelig ut i fra hensynet til å 
stabilisere skråningen. 
 
3. Behandling av vilt er kommentert 
detaljert i innspillet fra Landbrukskontoret 
på Hadeland.  
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5. Innspill fra rådmannen Trafikksikkerhet og 
avkjørsler. Påpeker at fv. 241 er sterkt trafikkert og 
at mye tungtrafikk benytter denne ruten. 
Rådmannen er opptatt av at det gjøres tiltak for å 
sikre at nye vegforbindelser blir benyttet, og at det 
blir redusert trafikk på fv. 241 i fremtiden. 
 
6. Trafikal løsning på Delet Rådmannen ber om at 
trafikksikkerheten i området vurderes nærmere. 
Herunder om det kan etableres et nytt kryss 
vinkelrett på fv. 241 fra Gamleveien, og om dette 
kan innarbeides i E16-posjektet.  
 
 

 
Statens vegvesen foreslår at det etableres 
en hensynssone for siktrydding langs deler 
av traseen på Eggemoenplatået. Utvidet 
soner er vist på revidert plankart. 
 
4. Statens vegvesen har ingen prinsipielle 
motforestillinger til å etablere et eventuelt 
nytt kryss øst for foreslått kryss mellom ny 
og avlastet E16. Detaljerte krav til 
plassering og utforming vil vi komme tilbake 
til når dette arbeidet varsles på vanlig måte.  
 
 5. Statens vegvesen støtter kommunens 
ønske om å redusere 
gjennomgangstrafikken på fv. 241. Når hele 
strekningen Nymoen – Eggemoen – Olum er 
bygget ut, mener Statens vegvesen at det 
vil bli mer attraktivt å kjøre rundt Hønefoss 
enn å velge fv. 241. På fv. 241kan det være 
aktuelt å gjennomføre tiltak som f.eks. å 
redusere hastighet.   
6. Trafikkløsning på Delet. De foreslåtte 
tiltakene i krysset synes fornuftige. Endel av 
forslagene ligger utenfor det området som 
er foreslått regulert. Korridoren i 
oppstartsvarselet er såpass grov at Statens 
vegvesen foreslår å opprette en 
«Hensynssone for gjennomføringssoner – 
Krav om felles planlegging». Denne gir rom 
for detaljregulering på et senere tidspunkt. I 
reviderte reguleringsbestemmelser er det 
foreslått en ny bestemmelse som beskriver 
hensikten med sonen. 

 
 

5. NVE -43 

Fremmer innsigelse knyttet til håndtering av 
vannstrenger i planområdet 
 
1. Utredningskrav NVE fremmer innsigelse knyttet til 
mangelfulle planbestemmelse knytta til 
utredningskrav for midlertidig vassdragstiltak.  
 
2. Sikring av veganlegget mot 200 års flom NVE 
mener planen viser mye bra i forhold til vassdrag, 
skred og erosjonsutsatte skråninger, men fremmer 
innsigelse til planen grunnet mangelfulle 
planbestemmelser knytta til dimensjonerings- og 
utformingskrav for vassdragskryssinger.  

 
 
 
1. Planbestemmelse §4.1 endres slik at det 
blir stilt krav om gjennomføring av 
vassdragstekniske og ev miljømessig 
utredning før arbeid i vassdrag igangsettes. 
 
2. Krav om dimensjonering for 200 års flom 
+ klimapåslag og vassdragstekninsk 
utforming for å hindre oppstuving, erosjon 
og masseavlagring er tatt inn i § 4.1 som en 
bestemmelse. 
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6. Fylkesmannen i Buskerud -44 

Fylkesmannen i Buskerud henviser til sin uttalelse til 
Varsel om oppstart. Følgende temaer omhandles: 
1. Støy: Ber om at det innarbeides en 
rekkefølgebestemmelse som sikrer gjennomføring av 
nødvendige støytiltak. 
2. Naturmangfold og vassdrag: Forutsetter at det 
kun er aktuelt å legge bekk i rør som et midlertidig 
tiltak i anleggsgjennomføringen. For kryssing av 
mindre vassdrag forutsettes dette gjort med 
kulverter for å ta hensyn til fisk og mindre dyr. 
3. Utforming av Randselva bru: Anbefales at det 
inntas bestemmelser som sikrer at ny Randselva bru 
ikke får høye konstruksjoner over vegbanen av 
hensyn til å skjerme trekkveger for svaner. 
Kunnskapsgrunnlaget for vurdering av 
Naturmangfoldloven §§ 8 – 12 er fulgt opp i 
planforslaget og vurdert som godt. 
4. Friluftsliv og nærmiljø: Beskrevne konsekvenser 
vurderes som tilstrekkelige for å ivareta de deler av 
traseen som går i Buskerud. 
5. Landskap: Foreslått løsning ansees å ivareta 
landskapshensyn i tilstrekkelig grad. 
6. Kollektivtrafikk: Er lite omtalt og forutsetter at det 
er sikret tilstrekkelig antall bussholdeplasser og 
krysningspunkter for myke trafikanter. 
7. Landbruksinteresser: Kan ikke se at den delen som 
ligger i Buskerud kommer i vesentlig konflikt av 
nasjonale eller regional karakter. 
 

1. Reguleringsbestemmelsene suppleres 
med en rekkefølgebestemmelse som sikrer 
at støyutsatte boliger med støybelastning 
over grenseverdier blir gjennomført før ny 
veg kan åpnes. 
2. De større fiskeførende vassdrag vil i stor 
utstrekning bli kysset med bru. Der mindre 
vassdrag må føres gjennom vegfylling, vil 
det kunne være nødvendig å legge 
vassdraget i stikkrenner. Disse 
dimensjoneres ihht. krav fra NVE. Ved 
kryssingssteder der det er mulighet for at 
fisk vandrer, vil disse bli utformet for å 
slippe fisk gjennom.  
3. Utforming av Randselva bru er ikke 
fastlagt som en del av reguleringsplanen. 
Planforslaget viser to alternative 
utforminger. Ingen av disse inneholder høye  
konstruksjoner over vegbanen. Endelig 
utforming av brua vil bli gjort i nært 
samarbeid med berørte kommuner som en 
ordinær byggesak. 
4. Tas til orientering. 
5. Tas til orientering. 
6. Kollektivsystemet vil bli drøftet med 
ansvarlig myndighet i Oppland og Buskerud. 
I utgangspunktet er det tenkt å 
opprettholde eksisterende holdeplasser, 
men oppruste disse slik at de får en 
universell utforming. 
 7. Tas til orientering. 

 
7. Buskerud Fylkeskommune Kulturavrnheten -47 

Riksantikvaren har gitt dispensasjon fra 
kulturminneloven for to lokaliteter med automatiske 
fredete kulturminner. Krever supplering av §7.3 om 
bestemmelsesområder.  

§7.3 i planbestemmelsene foreslås endret  
ihht. ønsker fra Utviklingsavdelingen i 
Buskerud fylke.  

 
8. Forsvarsbygg -42 

Viser til tidligere uttalelser. Opplyser om at det 
vurderes å legge en ny vegforbindelse til området 
Risø. Denne vegen vil ikke bli berørt av ny E16. 

Tas til orientering. Eventuell ny veg til Risø 
blir ikke berørt av foreliggende plan. 

 
9. Direktoratet for mineralforvaltning (DMF ) -44 

DMF støtter målet om å unngå å deponere brukbare I foreliggende prosjekt er det beregnet et 
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masser. Deponering eller midlertidig lagring av 
masser bør ikke legges i områder der det er registrert 
viktige mineralressurser eller det pågår uttak av 
mineralressurser, dersom dette er til hinder for 
framtidig utnyttelse av ressursen. 

betydelig masseoverskudd. I planforslaget 
er det lagt inn 29 anleggs- og riggområder. 
Det er et mål å bruke gode masser til 
nyttige formål. Detaljert beregning av hvor 
mye masser som skal deponeres i det 
enkelte område vil bli fastlagt i 
byggeplanen.  

  

10. Landbrukskontoret for Hadeland (LH) -42 

1. Vilt: Påpeker at viltstrekningen fra Eggemoen på 
Ringerike og Mosmoen på Jevnaker er en av 
hovedtrekkrutene for vilt generelt mellom 
Nordmarka og Ådalskogene/Holleia. Spesielt viktig er 
denne trekkruten for hjortevilt. Med planlagt 
nyanlegg av infrastruktur står trekkveien mellom 
Jevnaker og Hole, landet mellom fjordene, i fare for å 
bli blokkert.  
 
Viser til at det skjer en del viltulykker på strekningen. 
Mener at planen ikke omtaler forholdene for viltet 
tilstrekkelig grundig. 
 
LH støtter at det settes opp viltgjerde langs vegen på 
strekningen vest for Randselva. 
 
LH påpeker at flere av foreslåtte viltkryssinger bør ha 
større lysåpning. Det bør settes opp gjerde fra 
dagens inngjerding av Tronrud Engineering og fram 
til foten av brua over Randsevla. Ut fra skisser av 
brua vil det være et større landfast areal mellom 
brukarene og elva. Dette vil være egnet for 
viltundergang.  
 
2. Vilt i anleggsfasen LH etterlyser hvordan man har 
tenkt å forholde seg til viltet i anleggsfasen. LH 
etterlyser likeledes en evaluering av konsekvenser av 
tiltaket etter anlegget er tatt i bruk. 
 
3. Adkomster til landbruksarealer. Påpeker at alle 
over- og underganger må dimensjoneres for 
framtidens transportløsninger mht. høyde, bredde og 
bæreevne.  Har detaljerte krav til tilgang på 
enkelteiendommer. 
4. Massedeponier Bør på spesifiserte områder 
bygges opp på en slik måte at deler av arealene kan 
bli dyrket mark.  
5. Dyrket mark: Påpeker at skråninger over dyrket 
mark bør utføres med en helning som kan kjøres på 
med landbruksmaskiner. 
6. Revegetering av skråninger: Fremtidig 

Høringsuttalelsene fra LH oppsummerer de 
fleste kommentarene som angår vilt. 
Statens vegvesen har deltatt på møte 
(19.09.2014) med LH hvor merknadene ble 
diskutert.  

Øvrige merknader på vilt som ikke er med i 
LH sin uttalelse, er svart på under hver 
enkelt merknad.  

Ved bygging av en ny riksveg med 
viltgjerder etablerer man en barriere for 
viltet. På hele strekningen var det foreslått 
å bygge 8 bruer i linja, 2, kulverter, 4 
overgangsbruer og 1 jernbanebru. Mellom 
konstruksjonene på vestsiden av Randselva, 
vil det bli satt opp viltgjerde på begge sider 
av vegen på hele strekningen for å lede 
viltet til krysningspunkter som 
konstruksjonene vil fungere som.  

Istedenfor å bygge et viltlokk på 
strekningen ble på møte 19.9.2014 ble det 
enighet om å øke dimensjonene på 
kulvertene Bråtan og Bekkestua med en 
åpenhetsindeks >2,4. Ovennevnte strekning 
utgjør ca. 2,4 km. På denne strekningen vil 
det være 3 underganger hvor vilt kan 
krysse, disse er Søtbakkdalen bru, Bråtan og 
Bekkestua kulvert. Undergangene vil også 
tilfredsstille krav stilt til tømmertransport 
og for rekreasjon. For å få tilstrekkelig 
lysåpning, foreslår SVV nå at det bygges 3 
spente bruer istedenfor kulverter ved 
Bråtan og Bekkestua. 
K13 bru over Kanadavegen og Brennaelva 
skal bygges med et spenn som gjør at 
sideterreng med vegetasjon vil bli etablert 
langs Brennaelva. Hensikten er at viltet vil 
kunne bruke Brennaelva med sideterreng 
som viltpassasje under K13. 

Statens vegvesen foreslår å erstatte 
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skogsterreng bør tilplantes så raskt som mulig. 
Anbefalt helning på skogteiger er 1:4. 
7. Hydrologiske forhold: Påpeker at det r viktig å 
ivareta drenering av tilgrensede områder på over- og 
nedsiden av vegen. 
8. Midlertidige anleggsområder: Der slik anlegges på 
dyrket mark, må eksisterende matjord tas vekk og 
tilbakeføres etter at anleggsarbeidet er ferdig. 

eksisterende overgang ved Olum med en 
konstruksjon som er like lang som dagens 
(ca. 40 meter). 

 2. Statens vegvesen har ingen spesifikke 
rutiner på vilt i anleggsfasen. I forbindelse 
med anleggsvirksomheten skal det lages 
planer for å ivareta Helse Miljø og Sikkerhet 
(HMS) i gjennomføringen av anlegget. Det 
vil bli stilt krav til generell orden på 
anlegget, hvor søppel og annet skrot som 
f.eks. jernskrap alltid skal kastes i 
containere. Videre vil farlige områder 
gjerdes inn slik at beitedyr og vilt ikke kan ta 
seg inn å skade seg. Dette vil bli fulgt opp på 
de faste vernerundene under 
anleggsgjennomføringen. Tiltak vil bli 
iverksatt i anleggsperioden dersom man 
registrerer fare eller problemer for viltet 
eller beitedyr. 

3. På reviderte plankart er det tegnet inn 
traktorveger (type 8) på begge sider av 
veglinja i tråd med innspillet fra LH. 
Foreslåtte krysningspunkter for 
skogsbilveger vil bli dimensjonert for 
kjøretøy 24,24 og 13 tonns aksellast. 
4. Oppbygging av massedeponi vil bli 
beskrevet i en rigg- og marksikringsplan 
som vil bli utarbeidet i forbindelse med 
byggeplanleggingen. 
5. Detaljert utforming av fyllinger over 
dyrka mark vil bli planlagt i nært samarbeid 
mellom grunneier og 
landbruksmyndighetene.  
6. Tas til orientering. Plan for revegetering 
vil bli utarbeidet som en del av 
byggeplanen. 
7. Tas til orientering. 
8. Prosedyre for håndtering av matjord vil 
være en del av en rigg- og marksikringsplan. 

 
11. Fylkesmannen i Oppland (FMO) -46 
Fylkesmannen har innsigelse til planforslaget på 
grunn av for høyt beslag av dyrket mark og for dårlig 
sikring av dyrket mark under anleggsperioden. Videre 
ønsker FMO at det settes av en særskilt 
kantvegetasjonssone langs vassdragene på 
plankartene og gis bestemmelse om sikring av 
disse. Videre ønsker FMO at det legges inn 
rekkefølgebestemmelser som sikrer at støytiltak er 

Det jobbes med å avklare de forhold 
Fylkesmannen har fremmet innsigelse til. Vi 
har fått signaler om at FMO vil trekke 
innsigelsene.  
Forbruk av dyrka mark. Det er gjennomført 
en egen utredning som belyser grunnlaget 
for bruk av dyrka mark. Med bakgrunn i 
utredningen har Fylkesmannen trukket 
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gjennomført før ny veg kan tas i bruk. FMO påpeker 
også at det er viktig å sikre riktig behandling av 
forurensede masser. 
 
FMO støtter alternativ 2 i Svenådalen som innebærer 
at ny veg kommer lenger vekk fra Naturreservatet, 
men ber om at det ikke legges vegfylling på dyrka 
mark.  
 
 

innsigelsen. 
Sikring av dyrka mark under og 
gjenoppbygging etter anleggsperioden. 
Reguleringsbestemmelsene er supplert med 
karv om at det skal utarbeides en plan for 
gjenoppbygging av dyrka mark og at dette 
planforslaget skal utarbeides av personer 
med jordfaglig kompetanse. 
Vassdragshensyn SVV har forståelse for 
ønske og vil legge til rette for at 
vegetasjonssonene langs vassdragene 
bevares. Da det enda ikke er valgt 
utførelsesmetode for hvordan brubyggingen 
skal skje, mener vi at det er riktig å 
planlegge hvordan disse sonene kan ivaretas 
er gjennom utarbeidelse av en rigg- og 
marksikringsplan.  
Støy Det er utført beregninger av støysoner i 
høyde 2 meter over terreng med 1. ordens 
refleksjoner fordi dette gir et bedre bilde på 
forventet effekt av anbefalte langsgående 
støytiltak, enn det man ville fått ved å 
beregne i 4 meters høyde. Opptelling av 
antall boliger i gul og rød sone er basert på 
punktberegninger på bygningenes fasader, 
og er derfor ikke påvirket av valg av 
beregningshøyde. I byggeplanen vil det bli 
gjennomført detaljerte beregninger for 
hvert enkelt hus som ligger i gul og rød sone. 
Reguleringsbestemmelsene er supplert med 
en rekkefølgebestemmelse som sikrer at 
støytiltak skal være utført før  ny veg kan tas 
i bruk. 

 
1.3 Foreninger 

20. Eggemoen-Olum grunneierlag (EOG) -24 

Laget har følgende innspill: 
1. Innhøstingsveg Der Kanadavegen er foreslått i 
bru over ny E16, må det kobles på innhøstingsveg 
for adkomst til skogsområder på begge sider av 
linja. 
2. Tømmerlunne Ønsker etablert tømmerlunne i 
nærheten av der Kanadavegen krysser ny E16 ved 
ca. profil 10024. 
3. Adkomst til dyrka mark Det må sikres adkomst til 
alle områder på begge sider av ny veglinje. Røste til 
Nordli. 
4. Traktorveg til skog og havn. Det må vises hvor 
traktorveger skal etableres for å drifte tilliggende 

Det har etter at høringsfristen har gått ut 
vært gjennomført møte med EOG. 
1. Det innarbeides tømmerveger som gir 
adkomst til nærliggende områder.  
2. Innarbeidet en i revidert planforslag. 
Løsningen er tidligere befart og skissert for 
grunneiers far på stedet. Detaljering vil bli 
utført i byggeplanprosessen. 
2. Det foreslås etablert en tømmerlunne 
gammel Kanadaveg og ny Kanadaveg. Tegnet 
inn på revidert plankart. 
3. Innarbeidet. Atkomst løses fra 
Kandavegen. Adkomst til alle jord- og 
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eiendommer. 
5. Drenering Påpeker et område som må sikres god 
drenering. 
6. Rasteplass og område for Beitedyr.  
7. Drenering. Peker på et område som må dreneres. 
8. Skogsbilveg Må dimensjoneres for store 
tømmerbiler. Ferist og bom må etableres samtidig. 
9. Traktorveg/tursti til Bratvalsgrinda. 
10. Tursti/traktorveg mellom marka og Toso. 
11. Havn/beitemark og traktorveg ut i marka. 
12. Traktorveg mellom Kveldsrud og 
Kveldsrudmarka. 
 

skogområder fremgår av revidert planforslag. 
4. Innarbeidet. 
5. Detaljert forslag til drenering av 
veganlegget og nærliggende 
jordbruksområder vil bli prosjektert som en 
del av byggeplanen. 
6. Foreslått rasteplass tas foreløpig ut av 
planforslaget. Beitedyrene kan dermed beite 
der de gjør det i dag. Detaljert utforming av 
føringsgjerder for vilt og husdyr vil være en 
del av byggeplanen. Det foreslås viltgjerde på 
hele strekningen.  
7. Se merknad 5. over. 
8. Der eksisterende skogsbilveger må legges 
om eller krysses som følge av anlegget, vil 
skogsbilvegene bli dimensjonert for vogntog 
med max. lengde på 24,24 meter og 13 tonns 
aksellast.  
9. Eksisterende tursti/traktorveg på 
strekningen vil bli opprettholdt. 
10. Det er foreslått bygget en egen tursti 
over ny E16 ved ca. profil P 6400 i alternativ 
2 ved Svenådalen. Traktorer som skal inn i 
marka må benytte eksisterende 
skogsbilveger. Det foreslås ingen ny 
traktorveg inn i marka. 
11. Eksisterende stier må krysse enten på ny 
bru eller under nye bruer. 
12. Se 11.  

 
21. Hovsmarka Grendelag -29 

Er bekymret for støybelastning for områdene 
Hovsmarka, Kongehaugen og Rønnerudmarka. 
Ønsker at mest mulig av vegen legges i tunnel. 
Ønsker videre gode turadkomster til 
rekreasjonsområdet i øst. 

Veglinja er lagt tungt i terrenget for å 
skjerme bebyggelse rundt mot trafikkstøy. I 
tillegg vil den bli mindre synlig på avstand. 
Det er gjennomført støyvurderinger av 
eiendommer ihht. retningslinje T1442/12. 
Det innebærer at det skal gjøres detaljerte 
beregninger av alle bolighus med beregnet 
støy som liggerover tiltaksgrensen. 
Adkomst inn i marka må skje via 
eksisterende skogsbilveger eller under nye 
bruer. Det foreslås bygget en egen sti som 
krysser ny veg ved ca. profil P 6400 i 
alternativ 2 ved Svenådalen. I alt foreslås 
bygget 14 konstruksjoner langs linja som 
kan benyttes av mennesker og dyr til å 
krysse ny veg.  Trafikk som skal inn i marka, 
må benytte et av disse kryssingspunktene. 
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22. Naturvernforbundet Jevnaker -16 

1. Generelt:  
Naturvernforbundet Jevnaker (NJ) mener at E16 
planlegges med for store kryss, spesielt pekes på 
kryssene ved Kleggerud og Olum. Ønsker at kryssene 
utformer som rundkjøringer.  
2. Vilthensyn langs vegen: Viser til tidligere innspill 
forbindelse med planlegging av ny E16 Kleggerud-
Olimb. Påpeker to forhold vedrørende viltpassasjer: 
a. Lysåpning på viltpassasjer må være tilstrekkelig 
stor slik at viltet vil bruke passasjene.b. Passasjen 
må anlegges ved viltets naturlige trekkruter.  
 
Ingen av disse forholdene er ivaretatt i 
reguleringsplanen. 4 m frihøyde fryktes å være for 
lavt. 
NJ foreslår at følgende viltpassasjer innarbeides i 
planen: 

• Branndalsbekken, som er et meget viktig og 
sentralt krysningspunkt for vintertrekkende 
Nordmarkselg til beiteområdene i 
Moesmoen, må tilgodeses med et viltlokk 
med en bredde på minimum 40 m.  

• Mellom Bekkestua og Korea/Skogtun (rett 
sør/sør-øst for Kveldsrud) bør det legges 
viltlokk/overgang som sikrer elgen tilgang til 
viktig vinterbeite i Kveldsrudmoen, i 
Kratgaten til Follumlinja, samt områdene 
nede ved Randsfjorden, langs Vangselva 
osv.  

• Mellom Nordli og Aslakrud bør det legges til 
rette for velfungerende viltpassasje, gjerne 
nede ved bekken. Dette for å sikre Elgens 
tilgang til vinterbeiter i Ø. Jevnaker. 

• Viltlokket ved Vesletjern/Olimb må gjøres 
stor og bredt nok til at viltet vil ta det i bruk.  

 
3. Alternativ i Svenådalen Brualternativ 2 ved 
Svenådalen/Søtbakken er å foretrekke for viltet og 
naturmiljøet fremfor det opprinnelige alt. 1. 

1. Ny E16 Eggemoen – Olum er en viktig del 
av stamvegen mellom Bergen og Gävle i 
Sverige. Krav til utforming og 
dimensjonering av enkeltelementer for 
denne type veg er hentet fra Statens 
vegvesen håndbøker. Valgt vegklasse 
bestemmes ut i fra beregnet trafikk 20 år 
etter åpning.  Beregnet fremtidig trafikk og 
valgt fartsgrense forutsetter at det bygges 
planskilte kryss. Dette er først og fremst av 
hensyn til trafikksikkerheten på strekningen. 
 
Det er foreslått rundkjøring på Eggemoen i 
en interimsperiode frem til ny neste lenke 
Nymoen – Eggemoen blir ferdigstilt. 
Planlegging av denne strekningen er startet 
opp. 
 
2. Vurderinger som er lagt til grunn for valg 
av løsninger for vilt på strekningen fremgår 
av kommentaren til høringsuttalelsen til 
Landbrukskontoret for Hadeland.  
 
3. Tas til orientering 
 
 

 

23. Jevnaker Historielag (JH) -18 

JH opplyser om at eksisterende pilegrimsled som 
følger fv. 241, vil bli avskåret av ny E16. JH mener at 
foreslått løsning der pilegrimsleden vil følge ny GS-
vegv langs fv. 241 ikke er en tilfredsstillende løsning 
da pilegrimsleder i størst mulig grad bør følge 

Det er Oppland fylkeskommune som har 
ansvar for å forvalte kulturminnene i 
området. De opplyser om at pilegrimsleden 
følger fv241 fra Kleggerud til forbi 
steinringene. Herfra følger den et eldre 
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historiske ferdselsårer. JH fører leden tilbake til 1494 
og 1669. JH ber om at fremføring av ny E16 må 
legges slik at kulturminnene knyttet til denne vegen 
blir bevart. 

veifar vest for fylkesveien. Dette blir ikke 
berørt av planen. Fra Kleggerud til Buskerud 
grense går leden langs noen stier/eldre far 
inne i skogen. Den eldste traseen vil nok bli 
brutt, men vi kan ikke se at vi ødelegger 
noen konkrete veganlegg. Gangvegen langs 
fv241 vil etter vår vurdering være et bra 
tiltak for evt . pilegrimer som ferdes i 
området. 
Det er Oppland fylkeskommune som 
forvalter kulturminnene i fylket.  

 

24. Norges lastebileier - forbund NLF -41 

1. Valg av standard Påpeker at vegen må 
tilfredsstille framtidas krav. Ønsker at smal 4-felt 
vurderes alt nå. Alle bruer må bygges slik at de kan 
brukes i en framtidig 4-felts veg. 
 
2. Rasteplass Ønsker at det må være plass for 6-8 
lastebiler på rasteplassen som må betjene begge 
retninger. 
 
3. Alternativ i Svenådalen Ønsker at ny veg skal 
følge alternativ 2 i Svenådalen.  
 
4. Belysning NLF ønsker at vegen skal belyses og 
påpeker at det for yrkessjåførenes vil det gi bedre 
arbeidsmiljø og trafikksikkerhet. 
  

1. Valg av standard på ny veg bygger på 
beregninger av forventet trafikk 20 år etter 
åpning av ny veg. Beregningene tilsier at ny 
veg bygges som to felt med fysisk midtdeler. 
I tillegg bygges forbikjøringsfelt i stigninger 
og minimum hver 3 kilometer. Alle bruer 
unntatt ny Randselva bru, foreslås bygget 
med 4 felt.  
2. Rasteplassen er dimensjonert for å ha 
plass til 2-4 lange/tunge biler. 
3. Statens vegvesen anbefaler at alternativ 2 
legges til grunn for ny veg. Denne har etter 
etatens vurdering en mer fremtidsrettet 
utforming.  
4. Vegen er foreslått belyst i kryssområdene, 
men ikke på mellomstrekningene. Vegen 
bygges med fysisk midtdeler, slakt 
sideterreng og viltgjerder på store deler av  
strekningen. Statens vegvesen mener at 
disse tiltakene vil bidra til at den nye vegen 
blir trafikksikker samtidig som man unngår 
at ny veg fremstår som en ny visuell barriere 
på kvelds og om natten. 

 

25. Jevnaker Almenning -46 

Jevnaker allmenning (JA)omfatter en skogeiendom 
på 42000 daa. JA er opptatt av hvordan vilt vil kunne 
ferdes etter at ny veg er bygget 
 
JA er også opptatt av adkomst til marka. De er 
skeptisk til midlertidig stengning av veger 
(Svenåveien og Gjerdingveien) som brukes i 
forbindelse med drift av skogsområdet.  

Omtale av hvordan viltet skal ledes er 
beskrevet i kommentar til innspill fra 
Landbrukskontoret for Hadeland. 
 
Evt. midlertidig stengning av skogsbilvegene 
som leder inn i marka for korte tidsrom, må 
avklares i god tid med 
brukerorganisasjonene før stenging kan skje.  
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26. Jevnaker Grunneierlag -79 

Jevnaker Grunneierlag (JG)forvalter 
utmarksressursene til 60 grunneiere på østsiden av 
Randsfjorden. Til sammen utgjør det ca. 30 000 mål. 
Ny E16 vil dele grunneierlagets jaktområde i to. 
1. Vilt De spør også etter hvilke viltfaglig vurderinger 
som ligger til grunn for planforslaget. 
De krever større underganger under ny E16.  
2. Erstatning JG krever kompensasjon for varig tapte 
jaktinntekter.  
 

1. Omtale av hvordan viltet skal ledes er 
beskrevet i kommentar til innspill fra 
Landbrukskontoret for Hadeland (merknad 
10). Ellers er det hentet ut opplysninger om 
vilttrekk fra Naturbasen som er supplert 
med gjennomførte sporregistreringer i regi 
av Landbrukskontoret på Hadeland. 
 
2. Eventuelle erstatninger for tapte 
jaktinntekter vil være en del av 
grunnervervet. 

 

1.4 Bedrifter 

27. Kistefos-Museet og AS Kistefos Træsliberi  (KM) -20 

KM støtter forslaget om å ruste opp E16 for å avlaste 
fv.241 som ikke er egnet til å ta mye trafikk. KM er 
opptatt av at ny E16 ikke må endre landskapsbildet i 
området på en slik måte at KM som kulturminne 
svekkes. KM påpeker videre at museets drift ikke må 
forstyrres unødig mens anleggsarbeidene pågår og 
påpeker at museet har behov for et større antall P-
plasser med adkomst fra fv. 241. I tillegg er de 
opptatt av: 
1. Støy. I forbindelse med anleggsarbeidene og fra 
ferdig veg.  
2. Vegetasjon. Ber om at eksisterende vegetasjon 
ivaretas og bevares. 
3. Skilting. Ber om at KM skiltes godt. 
4. Adkomstveg fra fv. 241. Opprustet Kistefosveg 
må kunne benyttes som adkomstveg etter at 
anlegget er fullført. 
5. Anleggsperiode Ber om beskrivelse av hvordan 
anlegget er tenkt gjennomført med sikte på å unngå 
forstyrrelser i perioden mai – oktober som er 
museets åpningsperiode. Ber om at besøkende til 
KM må kunne bruke anleggsvegen i byggeperioden. 
6. Gangadkomst under jernbanen må kunne 
benyttes av fotgjengere i anleggsperioden. 
7. Rasteplass KM ønsker etablert en rasteplass 
etablert på et utsiktspunkt ved museet. 
8. Kontaktforum Ønsker at det etableres et 
kontaktforum mellom kommunen, KM og Svv i 
byggeperioden. 
 

1. Nødvendige støyskjermingstiltak og støy i 
forbindelse med bygge- og 
anleggsvirksomheten skal utredes og 
etableres iht. Retningslinje T1442/12. I 
forbindelse med utarbeidelse av byggeplan 
vil det bli gjennomført detaljerte 
beregninger av fremtidig støynivå. Hvis 
beregningene av fremtidig støynivå 
overskrider formskriftens krav vil 
nødvendige skjermingstiltak bli foreslått og 
bygget som en del av anlegget.  
2. Det er et mål i forbindelse med anlegget å 
bevare mest mulig av eksisterende 
vegetasjon i korridoren. Før 
anleggsarbeidene blir igangsatt vil det bli 
utarbeidet en Rigg- og marksikringsplan. I 
denne vil det bli beskrevet i detalj hvordan 
vegetasjonen skal ivaretas. 
3. Kistefos Museum vil bli skiltet ihht. 
gjeldene retningslinjer. 
4. Kistefossvegen vil delvis omlagt og 
opprustet til en bedre standard. Den vil bli 
brukt som anleggsveg i byggefasen. Den vil 
kunne brukes som adkomstveg til museet 
etter at anlegget er ferdig. 
5. Anleggsgjennomføringen er ikke detaljert 
fastlagt i forbindelse med 
reguleringsplanforslaget. Den vil bli fastlagt 
som en del av byggeplanarbeidet.  
6. Statens vegvesen ønsker ikke å binde 
anleggsgjennomføringen til at denne GS-veg 
skal være åpen i hele sommerhalvåret mens 
anlegget pågår. Eventuell bruk av 
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fotgjengerundergangen, må vurderes i 
forhold til risikoen for brukerne. Dette vil bli 
gjort som del av byggeplanleggingen.  
7. Foreslått plassering av rasteplass på 
Eggemoensiden av Randselvbrua er vurdert. 
Statens vegvesen finner ikke at det 
foreslåtte området vil være en attraktiv 
plassering for et slikt anlegg fordi det vil 
kreve at det blir hugget mye av 
vegetasjonen som står i rasskråningen for å 
få utsikt. Det anbefales ikke å hugge 
vegetasjonen i den bratte skråningen ned til 
elva fordi det da kan være fare for at 
skråningen sklir ut.  
8. Det vil bli behov for nær kontakt med 
berørte under utarbeidelse av byggeplanen 
for anlegget. Det er vanlig å etablere en 
ekstern samarbeidsgruppe for å holde 
kontakt med omverden under 
planleggingsarbeidet. Sammensetning av 
denne gruppen vil bli avtalt mellom de 
berørte kommunene og SVV. 

 
 
1.5 Private 

30. Geir Rune Syversen, Geir Aspheim, Geir Dalbu, 
Richard Tanem Martinsen 14 

-14 

Gruppen representerer eiere og festere som bor 
langs fv. 241 ved Kleggerud. 
Påpeker at fv. 241 har fått økt trafikk (og spesielt 
tungtrafikk) de senere årene siden vegen er 
naturlig kjørerute for trafikk fra Oslo vest og syd 
mot Jevnaker og Hadeland. 
 
Gruppen fremmer forslag til opparbeidelse av nytt 
kryss mellom Gamlevegen og fv.241. 
 
Videre foreslås alternativ adkomst til 
eiendommene 148/1/82 og 148/1/87 via en ny veg 
som foreslås bygget øst for Gamlevegen og koblet 
på skogsbilvegen ca. 100 meter fra dagens 
avkjørsel fra fv. 241. 
 
Gruppen foreslår sammenslåing av avkjørsler for 
eiendommene på vestsiden av fv.241.  

Statens vegvesen har nå fått i oppgave å se 
på videreføring av E16 mellom Eggemoen 
og Nymoen. På sikt vil forhåpentligvis en 
slik forbindelse bidra til å føre mer trafikk 
rundt Hønefoss samtidig som trafikken i 
Eggemobakken blir redusert. 
 
Trafikkløsning på Delet. De foreslåtte 
tiltakene i krysset synes fornuftige. Endel av 
forslagene ligger utenfor det området som 
er foreslått regulert. Korridoren i 
oppstartsvarselet er såpass grov at Statens 
vegvesen foreslår å opprette en 
«Hensynssone for gjennomføringssoner – 
Krav om felles planlegging». Denne gir rom 
for detaljregulering på et senere tidspunkt. 
I reviderte reguleringsbestemmelser er det 
foreslått en ny bestemmelse som beskriver 
hensikten med sonen. 

 
 

31. Annie Fikerud -19 
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Eiendommen, Fagertun gbnr 121/8-9, ønskes innløst 
på bakgrunn av økt støynivå og at deler av 
eiendommen allerede er foreslått innløst. 

Eiendommen ligger i rød støysone med 
maksimal beregnet støy på 66 dBa. Det vil 
bli gjennomført detaljert beregning av 
støybelastning i forbindelse med 
utarbeidelse av byggeplan. Eventuell 
innløsning vil måtte vurderes opp mot 
kostnad på mulige tiltak. 

 
 

32. Trond Wien -23 

Eier gnr./bnr. 122/18 og driver med sauehold.  
 
1. Ønske om tilleggsjord Ny veg vil dele et jorde på 
ca. 40 daa i to. Står i fare for å måtte legge ned driften 
av gårdsbruket hvis de ikke får tilleggsjord. Er 
interessert i å overta jord fra nabogården hvor husene 
må rives.  
 
2. Tilgang til skogen Ønsker tilgang til en skogsteig på 
nedsiden av ny veg. 
 
3. Støysituasjonen Er bekymret for støysituasjonen på 
eiendommen etter at ny veg er ferdig. 

1. Vi har registrert ønske om tilleggsjord. 
Det vil være aktuelt med makebytte av 
arealer etter at svv har kjøpt opp gnr/bnr 
122/6.  
 
2. Adkomst til skogsteigen på nedsiden av 
vegen foreslås lagt inn parallelt med ny veg 
fra Kanadavegen. 
 
3. Det er beregnet at vegtrafikkstøyen på 
eiendommen i fremtiden vil komme opp i 
48dbA. Den vil bli omfattet av de 
eiendommer som vil bli gjenstand for 
detaljerte beregninger i byggeplanfasen.  
Se for øvrig mer om hvilke retningslinjer 
som vil bli fulgt mht. støybelastning i 
merknad nr. 19. 

 

33. Arne Fagertun -24 

Eier gnr./bnr.121/26 Ønsker oppsatt støyskjerming av 
boliger ved Olum kryss. 

Eiendommen ligger i rød støysone med et 
beregnet støynivå på 66 dbA. Den vil 
dermed bli omfattet av de eiendommer 
som vil bli gjenstand for detaljerte 
beregninger i byggeplanfasen. Se merknad 
nr. 19. 

 
34. Aud Skøien -26 

Eier Aslaksrud gnr./bnr 122/2.  
1. Driftsveger på eiendommen: Ny vegtrase deler 
eiendommen i to. Eksisterende driftsveger for traktor 
kan i liten grad nyttes da disse går i den foreslåtte 
vegtraseen for ny E16 eller blir stengt av den.   
 
2. Rør for vannledning under veg: i forbindelse med 
blomsterproduksjon, er det behov for å ha mulighet 
for vanningsanlegg. Vanntilførsel kommer fra 
Brennaelva som ligger på andre siden av planlagt E16. 
Det er behov for å etablere kulvert for å føre 

1. Eksisterende driftsveger for traktor vil 
bli reetablert slik at tilgang til områdene 
langs veglinja blir sikret.  

2. Vannforsyning til blomsterproduksjon vil 
bli sikret både i anleggsfasen og etter at ny 
veg er bygget. Detaljert prosjektering av 
løsning vil bli gjort i byggeplanen.  

3. Foreslått massedeponi er nødvendig for 
å ha plasser til å plassere 
overskuddsmasser fra anleggsdriften. Vi vil 
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vannledning under planlagt veg.  
 
3. Området for massedeponi: Foreslått massedeponi 
ønskes flyttet.  
 
4. Velteplass Dagens velteplass for tømmer sør-vest 
på eiendommen sør for Kanadaveien bru må kunne 
nyttes når ny E16 er etablert. 
 
4. Gangkulvert Det er sterkt ønskelig med en 
gangpassasje fra nordre til søndre del av 
eiendommen.  
 

justere grensene for massedeponiet slik at 
vi unngår å komme inn på det området 
som er dyrket opp. Detaljert utforming av 
deponiet men høyder og skråningsutslag 
vil bli detaljert prosjektert i 
byggeplanfasen. 

4. Det vil bli etablert en ny velteplass i det 
området som er ønsket. Tegnet inn på 
revidert utgave av plankartet. 

4.  Statens vegvesen mener at det ikke er 
behov for en egen gangundergang under 
ny fylling. Det vil være ca. 700 m mellom 
Kanadavegen bru og Langli overgangsbru. 

 
35. Bjørn H. Steingrimsen og Karianne Røskar  -27 

Merknaden gjelder skogsbilvei som blir lagt i kulvert 
under E16 på eiendom Bratvoldshagen gbnr 139/1.7.8 
I forbindelse med kulverten er det behov for: 
Bom til skogsbilvei før Bråtankulvert, ferister da det er 
beitemark på begge sider av kulvert og passasjegrind 
for mennesker og tilrettelegging for ridning 
Ber om at eksisterende velteplass/snuplass for 
tømmer reetableres.  
 
Det er ønske om dialog hva angår skogsområdet (som 
blir delt av ny E16) mtp. fremtidig utnyttelse og bruk. 
Det er en brønn på eiendommen nedstrøms fra 
veitraseen som må hensyntas i byggeperioden. 

Omlagt skogsbilveg vil bli utstyrt med 
nødvendig utstyr slik at bruken av skogen 
og beitemarka, kan fortsette slik som i dag. 
Dette innebærer etablering av bom, ferist 
og gangpassasje. 

Eksisterende velteplass for tømmer vil bli 
erstattet. Tegnet inn på revidert utgave av 
plankartet. 

Eiendommer på begge sider av traseen vil 
bli sikret adkomst. Tegnet inn på revidert 
utgave av plankartet. 

Statens vegvesen vil sørge for at 
vannforsyning til eiendommer vil bli 
opprettholdt i anleggsperioden. 

 
 

36. Astrid Steingrimsen, Bjørn H. Steingrimsen, 
Karianne Røskar  

-30 

Mener foreslått rasteplass vil være til stor belastning i 
form av støy, sjenerende lys, forsøpling og lukt og ber 
videre om at det vurderes om rasteplassen kan flyttes 
vekk fra boligene.  

Planforslaget inneholdt opprinnelig en 
rasteplass ved Røste. I høringsperioden 
kom det inn sterke protester fra beboere i 
nærområdet. Ved en ny gjennomgang kom 
Statens vegvesen til at vi trekker det 
opprinnelige forslaget til plassering av 
rasteplass ut av planforslaget. Etablering av 
rasteplass for trafikk mot Roa vil bli fastlagt 
som en del av reguleringsplan for neste 
parsell, Nymoen – Eggemoen. Eventuell 
plassering av en rasteplass på strekningen 
vil bli behandlet som en egen prosess i 
etterkant av behandling av denne 
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parsellen. 
 
 

37. Astrid Steingrimsen, Bjørn H. Steingrimsen, 
Karianne Røskar Gjelder eiendom gnr./bnr 139/49, 
139/1-7-8. 

-31 

1. Skjerming: Ønsker skjerming av eiendommen ved 
bygging av ny E16. 
2. Anleggsstøy: Vil eiendommen skjermes med 
tanke på støy i anleggsperioden? 
3. Anleggsveg: Er skogsbilveien, Åserudveien, tenkt å 
brukes av anleggsmaskiner i byggeperioden?  
4. Justering av vegtrase: Ønsker å trekke ny veg vekk 
fra eiendommen som vil kunne medføre mindre støy 
og sjenanse for beboerne, mindre beslag av dyrka 
mark, mindre beslag av beitemark. 
4. Drenering: Statens vegvesen må ta hensyn til 
drenering i forhold til overflatevann/smeltevann fra 
nedslagsfeltet på oversiden av bolighuset.  
 

1. Boligene ligger i gul støysone og i 
byggeplanen vil det bli vurdert i detalj hvilke 
støyskjermingstiltak som vil være nødvendig 
for å tilfredsstille kravene i forskrift T 
1442/12.  

2. Anlegget vil bli gjennomført ihht. 
gjeldende forskrift T 1442/12 som også 
fastlegger grenser for støy under 
anleggsarbeider. 

3. Det er først i forbindelse med 
utarbeidelse av byggeplan, det vil bli klart 
hvilke veger som vil bli brukt inn i 
anleggsområdet. 

4. Forslaget til justert trase er vurdert. Det 
vil innebære et betydelig større 
terrenginngrep som vil innebære økt 
masseoverskudd. Det er allerede et stort 
masseoverskudd som følge av at veglinja 
ligger dypt i terrenget. Statens vegvesen 
finner ikke å riktig å etterkomme ønsket. 
Veglinja slik den er plassert, vil bli liggende 
på terrenget rett utenfor et beiteområde. 

4. Avrenning fra hele nedbørsområde som 
blir påvirket av veganlegget vil bli 
prosjektert som en del ab byggeplanen. 

 
 

38. Bjørn H. Steingrimsen og Karianne Røskar -32 

Samme merknad som doknr. 27.  
 

39. Berit og Gunnar Nerby -34 

Gjelder eiendom 122/46. Er bekymret for at boligen 
vil bli støyutsatt.  

Boligen ligger i gul støysone. Støybelastning 
på mest utsatt fasade er beregnet til 49 dBa 
Se kommentar til merknad (19). 

 
 

40. Frank Morten Nerby og Nina Nerby -36 

Gjelder eiendom 122/7.  

1. Støy: Mener at støyen fra ny veg vil bli sjenerende. 

1. Boligen ligger i gul støysone. Støybelastning 
på mest utsatt fasade er beregnet til 49 dBa. Se 
for øvrig merknad (19) for nærme beskrivelse av 
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Mener at støyvurderingene er gjort for skjematisk. 

2. Bortfall av næringsinntekt fra frisørsalong: 
Opplyser om at de driver en frisørsalong som har 
kunder fra et stort omland. Kundene må kunne regne 
med en forutsigbar fremkommelighet mens arbeidet 
pågår. Er redd for at dersom Kanadavegen blir brukt 
som anleggsveg, vil det være vanskelig å beregne 
kjøretid til avtalte frisørtimer. 

3. Landbruk: Påpeker at ny veg vil redusere det 
dyrbare arealet med i overkant av 70 daa. Setter 
spørsmål om bruket i det hele tatt vil være drivverdig 
etter at ny veg er bygget. 

hvilke retningslinjer som må oppfylles. 

2. Frisørsalong. Det er ikke fastlagt hvilke veger 
som skal brukes som anleggsveger i forbindelse 
med vegbyggingen. Dette vil først bli fastlagt i 
forbindelse med utarbeidelse av byggeplanen. 
Hvis det blir aktuelt å bruke Knadavegen i 
forbindelse med anlegget vil det beboerne langs 
vegen sikres adkomst i hele anleggsperioden. 
Evt. midlertidige omlegginger må varsles i god 
tid, slik at kunder til salongen, må kunne 
komme frem. 

3. Om det vil være økonomisk forsvarlig og 
videreføre gårdsdriften på eiendom 138/1 på 
mindre arealer, må vurderes i 
grunnervervsprosessen. Erstatning må vurderes 
mot dette. 

 
41. Halvor Wang Øverli -37 

Eier av skogteig gbnr 141, kartblad 9 og 10, påpeker 
mangel på en helhetlig løsning, der viltlokk, tilgang til 
skog for skogsdrift og allmenn ferdsel kombineres  

Se kommentaren til merknaden fra 
Landbrukskontoret på Hadeland. 

 

 

42. Erling Keyser ved Wahl-Larsen advokatfirma på 
vegne av klient Øyvind Borch Bugge -38 

Wahl-Larsen advokatfirma bistår grunneier Øyvind 
Borch Bugge som er eier av gnr./bnr. 147/1.  
 
Klientens formål er å peke på elementer i prosessen 
som kunne/burde vært håndtert annerledes, samt 
mulige konsekvenser av disse..  
Mener at flere elementer i prosessen har vært 
stemodelig behandlet:  
1. Naturmangfold Forholdet til relevante 
bestemmelser om naturmangfold  
2. Forholdet til vassdrag i området Borch Bugge er av 
den oppfatning at utbyggingens konsekvenser for 
områdets vassdrag ikke er tilstrekkelig utredet. 
Forholdet til laks - og innlandsfiskeloven synes ikke 
vurdert. Etter det opplyste er kun Randsevla 
undersøkt , men Moeselva og Svenåa er ikke 
analysert. Begge de sistenevnte vassdragene er 
kjente gyteplasser for ørret til Randsfjorden, og 
grundige undersøkelser av disse elvene må anses 
svært viktig i forkant av ev utbygging av ny E16. 
3. Avklaring hva gjelder områdets kulturminner. 
Mener at registering av kulturminner må utføres før 
planen kan vedtas. 
4. Brønner. Flere av gårdene i området har 

1. Det er Fylkesmannen i Oppland  
(FMO)som har kompetanse til å avgjøre om 
Naturmangfoldlovens krav i §8 – 12 er 
tilstrekkelig opplyst. I høringsuttalelsen fra 
FMO har hun ingen innvendinger til 
hvordan dette temaet er beskrevet i 
Planbeskrivelsen. 

2. FMO og NVE har kompetanse på hvordan 
veganlegget skal forholde seg til vassdrag. 
NVE har fremmet innsigelse i forhold til 
utforming av reguleringsbestemmelsene 
mht. en evt. flomsituasjon. Som en del av 
rigg- og marksikringsplanen vil det bli 
beskrevet tiltak om undersøkelser i 
vassdrag før, under og etter at 
anleggsarbeidene er gjennomført. 

3. Kulturminner på Moe gård er 
gjennomført. 

4. I forbindelse med utarbeidelse av 
byggeplanen vil alle eiendommer med 
vannforsyning via borehull bli befart og 
sikret vanntilførsel etter anleggelse av ny 
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vannforsyning via brønn, herunder Opperud gård. 
Utbyggingens konsekvenser for grunnnvannet, 
vannforsyning og vekstbetingelser for skog og dyrka 
mark er ikke vurdert 
4. Vilt Forholdet til viltbestanden i området er ikke 
tilstrekkelig ivaretatt. Det er kjente og gamle vilttrekk 
i området. Den stedlige topografi tilsier videre at 
områdets viltbestand må hensyntas i større grad enn 
det som er gjort. Etter det vi forstår er det planlagt 
viltgjerder langs E16 over Opperud gård, men uten 
overgangsbruer for elg. Elgen vil neppe krysse via 
planlagt overgangsbru på eiendommen, ei heller 
krysse under planlagte bruer som antatt. 
 
6. Gjerder Gjerdesystemet som er etablert ved 
Opperud gård knyttet til skillet innmark/utmark 
forutsettes at ikke berøres i verken byggefasen eller 
senere. Det innebærer at gjerdene, som vil krysses 
flere steder av E16, må respekteres og videreføres 
slik at det eksempelvis kan kobles på viltgjerdet langs 
E16. 
7. Massedeponi Ønsker ikke foreslått massedeponi 
på sin eiendom. 
8. Trase i Svenådalen. Støtter valg av alternativ 2 i 
Svenådalen. 
9. Ønsker at veglinjen flyttes noe lenger mot nord. 
Dette vil forenkle den videre grunnervervsprosessen 
Det er nærliggende at Borch Bugges synspunkter på 
lokalisering innenfor eiendommen til Opperud gård 
hensyntas i særlig grad. Dette i hvert fall såfremt vår 
klients ønsker ikke medfører økte kostnader eller 
praktiske problemer for prosjektet.  

vei. Befaring vil bli gjennomført i 
forbindelse med grunnerverv. 

4. Se kommentar (10). 

6. Eksisterende gjerder hvor disse kommer i 
konflikt med ny E16 vil bli erstattet av 
Statens vegvesen. Hvordan disse eventuelt 
skal tilpasses viltgjerde tas under 
grunnervervsprosessen. 

7. Ny veglinje er lagt dypt i terrenget for å 
minimalisere ulemper for naboer. Dette 
fører imidlertid til at det vil bli et betydelig 
masseoverskudd som må plasseres i 
nærheten av veglinja. Foreslått 
massedeponi er nødvendig av hensyn til en 
rasjonell gjennomføring av 
anleggsarbeidene. I byggeplanfasen vil det 
bli utarbeidet skisse som vil vise hvor mye 
masser som kan legges på hvert sted. 

8. Statens vegvesen mener også at 
alternativ 2 er det beste i Svenådalen. 

9. Foreslått linje er tegnet ut og 
konsekvensene av forslaget er vurdert av 
Multiconsult. Justering av linja anbefales 
ikke da forslaget vil innebære forverring av 
støysituasjonen, landskapsinngrepet vil bli 
betydelig større slik at anlegget vil bli mye 
mer synlig sett fra Jevnaker og Toso. I 
tillegg vil vegen bli lengre enn den veglinja 
som er prosjektert. Statens vegvesen 
støtter Muliconsults vurdering og ønsker 
ikke å etterkomme foreslått justering. 
(Vedlegges)  

 

43. Ole Christian Styri -39 

Eier av gnr. 146/11 m.fl. bruksnummer i Jevnaker. 
Vegtraseen krysser denne eiendommen. 
 
1. Alternativer i Svenådalen. Kan ikke se at 
”alternativ 2” for denne delstrekningen i forslaget til 
detaljregulering ivaretar de hensynene som ble lagt 
til grunn for vedtatt kommunedeleplan. 
Mener at utredningen av alternativ 2 for denne 
delstrekningen er mangelfull og at det må gjøres 
supplerende utredninger.  
2. Vilt Mener at foreslåtte viltkryssing over 
Svenådalen er ikke god med tanke på viltkryssinger 
som i dag skjer spredt over en lang strekning skal 

Grunneier tar opp flere forhold som Statens 
vegvesen mener ikke er relevant på 
reguleringplanstadiet. Flere av temaene vil 
bli behandlet i den videre prosessen. 
 
1. SVV mener at foreslått veglinje i 
alternativ 2 er tilstrekkelig utredet ved at 
de viktigste konsekvensene alternativene er 
belyst. Ingen av de regionale 
planmyndigheter har krevet ytterligere 
utredninger av foreslått alternativ. 
2. Se kommentar nr. 4. 
3. Detaljert plassering av 
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kanaliseres hit. Mener det må etableres ytterligere 
viltkryssings-muligheter, og også kryssingsmuligheter 
for annen ferdsel, ut over det som er vist i 
planforslaget.  
3. Gangvegkryssing Gangveg-kryssingen som er vist 
nær Søtbakkdalen bør legges litt lenger nord, i 
området der eksisterende sti går oppover i skogen fra 
Tosobråtan. Dette vil gi bedre plassering i forhold 
turstier og eksisterende og fremtidige boligfelt. 
4. Støy Påpeker at støykrav/støynivåer kun er vurdert 
i forhold til vanlige krav til støy ved bolighus. Det er 
ikke tatt hensyn til at utmarksområdet som blir i 
forbindelse med skole, barnehage og som turområde 
for mange brukere, blir eksponert for vegstøy. 
4. Skogsbilveg-kryssing Forutsetter at bygges med 
dimensjoner som tillater ferdsel med biler og last i 
samsvar med dagens normer. 
6. Nærføring Påpeker at et bolighus med tilhørende 
uthus, nær Søtbakkdalen,vil bli liggende så nær ny 
veg (både i alternativ 1 og 2 at huset blir verdiløst 
som konsekvens av dette vegprosjektet.  
7. Grenser Påpeker at grenser vist i kartgrunnlaget er 
det vist feil grenser mellom gbnr 146/138 og 146/1. 
 8. Vannforskyning Opplyser om at hans eiendom har 
egen vannforsyning, fra åller (oppkommer) og en 
borebrønn. Er bekymret for at eiendommens 
vannforsyning kan bli negativt påvirket av byggingen 
av ny E16. 

gangvegkryssingen vil bli gjort i forbindelse 
med utarbeidelse av byggeplanen. Om 
ønskelig vil det bli gjennomført en egen 
begrenset høring dersom endelig forsalg 
avviker i vesentlig grad fra foreliggende 
planutkast. 
4. SVV må forholde seg til gjeldene 
forskrifter. Disse fastlegger hvilke 
støygrenser som gjelder for ulike boliger, 
institusjoner etc.  
4. Bruer og kulverter på skogsbilvegen vil bli 
dimensjonert for lange (24,24m) og tunge 
kjøretøy (13 tonns aksellast)  
 6. Nærliggende hus vil bli vurdert innløst 
som en del av grunnervervet. 
7. Foreliggende grenser vil bli kvalitetssikret 
i forbindelse med grunnervervet. 
8. I forbindelse med utarbeidelse av 
byggeplanen vil alle eiendommer med 
vannforsyning via borehull bli befart og 
sikret vanntilførsel etter anleggelse av ny 
vei. Befaring vil bli gjennomført i 
forbindelse med grunnerverv. 

 

 

44. Anders Bratvold og Anne Bratvold -40 

Merknaden gjelder Bratvold gård gbnr 139/6.  
 
1. Vannforskyning Bratvold Gård har eget brønnvann 
og brønnen vil bli ødelagt ved bygging av ny veg. 
Brønnvannet må erstattes av annen privat vannkilde. 
Brønnvannet er gratis, mens kommunalt vann vil 
påføre gården store årlige kostnader. 
2. Velteplass Det må etableres velteplass og snuplass 
for tømmertransport på sørsiden av kulverten i 
tilknytning til der skogsbilvegen krysser ny E16. 
3. Kryssningspunkt for dyr av ny trase Ny E16 vil 
skape problemer for våre husdyr som beiter på 
nordsiden av traseen. Dyrene må derfor krysse den 
nye veien i planlagt kulvert i Bråtaveien. Ønsker at 
det etableres et nytt beite på sørsiden av kulverten. 
Det er viktig at kulverten har en slikk utforming at 
dyrene tør å benytte seg av den. I tillegg må det 
etableres ferister i Bråtaveien der vegen går inn og ut 
av beitet. Det må settes opp ny bom på vegen da 
vegen er privat. 

1. Erstatning for eget brønnvann og 
løsninger for tømmertransport/beite vil 
være et tema i grunnervervsprosessen. 

2. Det vil bli etablert velteplass som ønsket. 

3. Se merknad (17).  

4. Ny lokalisering av rasteplass er foreslått. 

4. Se merknad (4). 
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4. Rasteplass Mener at foreslått rasteplass er plassert 
svært uheldig. Ønsker at rasteplassen skal flyttes til et 
sted der den ikke har så stor verdi for landbruket.  
 
4. Husdyr Påpeker at SVV i byggeperioden tar hensyn 
til at det er mange husdyr i området og at 
eksisterende gjerder mot utmark og innmark har en 
viktig funksjon i sommerhalvåret. 

 

45. Espen Haugli -44 

Bor på eiendommen Haugen gbnr 146/70. 
 
Er opptatt av valg av alternativ over Svenådalen. 
Boligen vil bli liggende ca. 130 m fra ny veglinje i 
alternativ 1, mens husene må innløses ved alternativ 
2. Krever ulempeerstatning som følge av at 
nærmiljøet blir forringet og kompensasjon for at 
eiendommen vil ha en vesentlig lavere markedsverdi 
etter at veien er anlagt.  

Erstatningsspørsmålene vil bli et tema 
under grunnervervsprosessen i forkant av 
utbygging av ny E16. Statens vegvesen 
bekrefter at ved valg av alternativ 2 vil 
bygningene på eiendommen bli innløst 
etter reglene i 
ekspropriasjonserstatningslova. 

 

46. Per Olimb -48 

Eier 121/16. Godtar at boligen hans blir innløst. 
Foreslår ny trase for veg til Sagenga. Stiller spørsmål 
om hva Statens vegvesen har tenkt å gjøre med 
beitedyr i anleggsfasen 

Detaljer rundt overdragelse av boligen vil 
bli avklart som en del av grunnervervet. Det 
samme gjelder hva som kan skje med 
beitedyra i anleggsfasen. Foreslått ny trase 
for veg til Sagenga synes fornuftig og er lagt 
inn i revidert plan (MC).  

 

47. Astri Marie Faafeng -49 

Eier 139/38. Har valgt å bosette seg i et rolig og stille 
område rundt Bratvalsgrinda i et hus fra 1998.  
Ønsker at det opprettholdes direkte tilgang til marka 
fra Bratvalsgrinda.  
Er bekymret for støy i forbindelse med 
anleggsvirksomheten. 

Adkomst til marka fra Bratvaldsgrinda er 
tenkt å gå gjennom Bekkestua kulvert eller 
gjennom Bråtankulverten. Disse ligger ca. 
900 m. fra hverandre. 

Forskrift T1442/12 gjelder også for 
anleggsstøy. Grenseverdier i denne vil 
gjelde for gjennomføring av anlegget. 

 

48. Henrik Bärnholdt  -40 

Den planlagte Bekkestua kulvert er av stor betydning 
for den videre driften av Rønnerud Gård da den gir 
tilknytning til skogsbilveg som blir brukt til trening av 
hestene.  
 
Ønsker et viltlokk på strekningen Bekkestua kulvert - 

Planlagt Bekkestua kulvert vil godt kunne 
brukes av hester fra Rønnerud gård. 

Viltproblematikk er omtalt i merknad (10). 
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Søtbakken bro. 
 

49. Rolf Sonerud -47 

Eier g/bnr 121/13 ved Østre Olimb/Gjerdingveien.  
 
Ønsker innløsning av sin eiendom. 
 
 

Vi kan ikke love innløsning på 
reguleringsplanstadiet, men det vil bli 
gjennomført en detaljert støyutredning og 
vurdert alternative løsninger i forbindelse 
med utarbeidelsen byggeplanen. 

 

50. Advokatfirmaet Hjort DA  /Frode A. Innjord -48 

Uttaler seg på vegene av Moe gård gnr./bnr. 148/1. 
1. Mener at alternativer ikke har blitt utredet 
tilstrekkelig og at vurderingsgrunnlaget ikke har vært 
riktig. Påpeker at mangelfull utredning er i strid med 
prinsippene for saksutredning i Plan- og 
bygningsloven.  
2. Påpeker at siden foreliggende prosjekt har negativ 
nytteverdi bør det ikke bygges ny veg i området. De 
mener at hele prosessen må nullstilles og startes på 
nytt. 
3. Nytt alternativ i Svenådalen. Påstår at det 
anbefalte forslaget ikke er tilstrekkelig utredet mht. 
støy og synlighet. 
4. Mener at forslaget strider mot meklingsresultatet 
fra kommunedelplanarbeidet for Eggemoen – 
Kleggerud fordi forbruket av dyrka mark har økt og 
ikke blitt redusert. Mener at detaljeringsprosessen 
burde ført til redusert usikkerhet og ikke det 
motsatte. 

1. Planlegging av ny E16 forbi Jevnaker har 
pågått i mange år. Det er utarbeidet et 
betydelig antall grunnlagsdokumenter. 
Jevnaker har hatt saken til behandling i 
flere omganger og har fattet vedtak for 
begge kommunedelplaner. Ringerike 
kommune har også vedtatt kDP for traseen 
i sin kommune. Regionale myndigheter har 
akseptert at planarbeidet er utført i 
henhold til gjeldende lover og 
retningslinjer. Statens vegvesen mener 
derfor at prosjektet er gjennomført i 
henhold til gjeldene retningslinjer og 
lovverk.  

2. Prioritering av hvilke prosjekter som skal 
gjennomføres skjer gjennom en politisk 
prosess hvor kommunene gir innspill om 
sine ønsker og til sist er det som kjent 
Stortinget gjennom behandlingen av 
Nasjonal transportplan som bestemmer 
hvilke prosjekter som skal gjennomføres. 
Nytte/kostnad brukes som ett grunnlag for 
å vurdere ulike sider ved prosjekter. Skulle 
man bare prioritert prosjekter ette N/K-
verdi, ville svært få prosjekter utenom de 
største byene bli gjennomført. 

3. Det er gjennomført separate 
støyberegninger av det anbefalte 
alternativet.  Resultatet viser at det er 
svært liten forskjell i antall støyplagete. 
Forskjeller i synlighet er også vurdert. Det 
anbefalte alternativet innebærer en lengre 
bru som vil bli liggende lenger ned i 
terrenget, mens det opprinnelige forslaget 
vil inneholde to bruer med fire landkar. 
Utforming av landkarene vil være krevende 
og kan by på utfordringer. 
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4. Arealforbruket er kommentert i merknad 
11. Noe av årsaken til at arealforbruket har 
økt er at vi ikke har fått tillatelse til å 
gjennomføre grunnboringer på Moe gård. 
Vi har derfor vært nødt for å ta høyde for 
verst tenkelig terrenginngrep. 

 

51. Moe Gård -49 

Eier gnr./bnr.: 148/1. Moe gård har kommet med 
innspill i alle faser av planprosessen. Det er avholdt 
flere møter mellom Statens vegvesen og Moe gård i 
løpet av prosessen. Moe gård har følgende innspill til 
reguleringsplanen: 
1. Skiltet hastighet på fv. 241. Ønsker 40 km/t fra 
Kleggerud til jernbaneundergangen. 
2. Påstår at Statens vegvesen har holdt tilbake 
opplysninger om arealregnskap i planprosessen. 
3. Avkjørsler Eksisterende avkjørsler ønskes 
opprettholdt. 
4. Erstatningsområder. Mener at foreslåtte 
erstatningsområder ikke oppfyller meklingsresultatet. 
5. Bru over Moselva. Ønsker ikke at denne gjøres 
kortere av hensyn til at dette er tenkt å være en 
viltpassasje. 
6. Driftveger. Moe gård har tegnet inn ønskede 
traseer på et eget kart. 
7. Skogsbilveg. Moe gård ønsker ikke at dagens 
skogsbilveg skal brukes som anleggsveg, men at det 
bygges en ny veg som tar av fra fv. 241 ved ca. profil 
1400. 
8. Verkeplassen Ønsker utkjøring på avlastet veg. 
9. Militærlageret Ønsker opprettholdt et område på 
ca 10 daa regulert til forretning/industri. Moe gård 
ønsker å regulere et større areal til Erverv i søndre 
kvadrant i Kleggerudkrysset. 
10. Arealregnskap Moe gård mener at de ikke har 
fått utlevert arealregnskap fra tidligere planprosesser 
og at det er feil ift.. hvilke arealer som det vil være 
mulig å dyrke opp i fremtiden. 
11. Størrelse på drivverdige arealer. Mener at de 
deler av den dyrka marka som vil bli liggende på 
sørsiden av ny E16 ved Brandalsbekken ikke vil være 
regningssvarende å dyrke i fremtiden. 
12. Moe gård mener at planforslaget ikke har tatt 
tilstrekkelig hensyn til meklingsresultatet fra 
kommunedelplanfasen.  
13. Saksbehandlingsfeil. Moe gård mener ordføreren 
har hatt selektiv bruk av habilitetsreglene ved flere av 
kommunestyrets behandling av planforslaget. 

1. Ønsket tas til etterretning. Fastsetting av 
skiltet hastighet på fv. 241 hjemles ikke i 
reguleringsplanen. Skiltet hastighet vil bli 
fastlagt ut i fra vegens utforming, antall 
avkjørsler og bebyggelse langs vegen.  

2. Statens vegvesen er ikke enig i at det 
holdt tilbake opplysninger om forbruk av 
arealer i prosessen. Ingen regionale 
myndigheter har heller kommentert dette 
forholdet. Det er oppgitt arealtall med en 
gitt nøyaktighet som har stått i forhold til 
det plannivået man har operert på. 

3. Foreslåtte avkjørsler fremgår av revidert 
planforslag. Antall avkjørsler har stor 
betydning for trafikksikkerheten på vegen. 

4. Det har ikke vært mulig å finne nye 
areaer egnet til nydyrking som kan brukes til 
erstatning for de arealer som går tapt pga. 
veganlegget. Det jobbes med å avklare de 
forhold Fylkesmannen har fremmet 
innsigelse til. Vi har fått signaler om at FMO 
vil trekke innsigelsene.  
5. Foreslått bru over Moeselva foreslås med 
en lengde på ca.100 meter. Gjennomsnittlig 
høyde er ca. 10 meter, men bredden på 
brua vil bli rundt 12,4 meter. 
Åpenhetsindeksen blir 80, mens det 
anbefales at denne må være større enn 2,4 
for at passasjen under vil bli benyttet som 
viltpassasje. 

6. Foreslåtte driftsveger er tegnet inn på 
revidert plankart. 

7. Statens vegvesen ønsker å benytte 
dagens skogsbilveg som anleggsveg. Vegen 
vil bli rustet opp for å tåle anleggstrafikken. 
Eventuelle skader som vegen blir påført 
som følge av anleggsdriften, vil bli utbedret 
før anlegget avsluttes.  

8. Tilhører ikke denne planen, men plan for 
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14. Saksbehandlingsfeil Se pkt. 10 Moe Gård mener 
manglende overlevering av arealtall er å betrakte 
som saksbehandlingsfeil. 

 15. Alternativ veglinje i Svenådalen. Moe gård 
mener at ingen av alternativene i Svenådalen har 
vært utredet på samme nivå som resten av linja. 

 16. Linjeføring ved Toso Moe gård ber om at det 
vurderes en ny linje der ny veg legges i tunnel forbi 
Toso skole.  

 17. Valg av alternativ 2 Moe gård mener dette 
alternativet på strekningen Kleggerud – Eggemoen er 
i strid med meklingsresultatet på 
kommuneplanstadiet og i strid med overordnede 
føringer om forbruk av dyrka mark. 

 18. Vilt. Moe gård påpeker at det i området der ny 
veg er tenkt lagt befinner seg mye vilt som går 
mellom sommerbeite i Nordmarka og vinterbeite i de 
lavereliggende områdene rundt Moesmoen, 
Eggemoen, Åsa, Nittedal og Maridalen. De mener at 
viltproblematikken ikke er godt nok utredet. 

 19. Håndtering av vilt i anleggsperioden. Moe gård 
ber utbygger etablere en beredskapsplan for 
hvordan viltet skal behandles mens vegen bygges. 

 20. Andre opplysninger. Moe gård gir opplysninger 
om en rekke forhold som berører gården og driften 
av denne. De motsetter seg at dagens skogsbilveg 
skal benyttes som anleggsveg inn til ny veglinje. 
Ønsker at utvidelsen på fv. 241 legges på vestsiden 
av vegen for å unngå nærføringsulemper på 
bygninger som ligger på sørsiden av vegen. Krever at 
bjerkealeen må plantes på nytt. 

 21. Overskuddsmasser Moe gård viser til at i 
forbindelse med tidligere planarbeider ble Moe gård 
lovet gratis tilkjørte masser for utfylling av Løkevika 
og til Strandpromenaden.  
 

avlastet veg. Denne fremmes som en egen 
plan. 

9. Det foreslås regulert et justert område 
på ca. 10 daa til Byggeområder for 
industri/lager rundt «Militærlageret». 
Regulering av nytt område til Byggeområde 
i nærheten av Kleggerudkrysset må 
behandles som en selvstendig 
reguleringsplan. Grunneier må selv utrede 
saken og søke kommunen om omregulering 
i henhold til det kravet som er knyttet opp 
mot eksisterende ervervsområde i 
gjeldende kommuneplan Et evt. 
næringsområde må evt. anlegges utenfor 
vedtatt byggegrense for ny E16 og fv. 241. 
Reguleringsplanen vil ikke påvirke Moe 
gårds rettigheter og muligheter når det 
gjelder denne eiendommen. 

10. Det er utarbeidet arealregnskap med 
ulike detaljering for de ulike planfasene. 
Selv om regnskapene tilsynelatende er 
nøyaktige, blir ikke veglinjen fastlagt i detalj 
på KDP stadiet selv om tallen kan ha vært 
oppgitt med desimaler. Arealberegningene 
har tatt utgangspunkt i skjematisk 
utforming av veganlegget bl.a. mht. 
skråningsutslag (1:2). Hensikten med 
arealregnskapet er å kunne sammenligne 
alternativer opp mot hverandre. Det er 
brukt samme forutsetning mht. 
skjæring/fylling i alle alternativer. Det har 
ikke vært utarbeidet arealtall for inngrep på 
hver enkelt eiendom i KDP, da 
usikkerhetene er for store. 

11. Omtalte arealer er i arealregnskapet 
tatt ut som dyrkbart areal. Avgangen vil bli 
erstattet etter gjeldende regler. 

12. Tas til orientering. Det er Jevnaker 
kommune som er planmyndighet, mens 
Fylkesmannen i Oppland fører 
lovlighetskontroll av kommunens vedtak. 

13. Svv forholder seg til beslutninger fattet 
av kommunestyret. Det ligger ikke til Svv å 
ta stilling til spørsmål om habilitet. Svv 
legger til grunn at beslutninger er fattet i 
tråd med Forvaltningsloven kapittel 2.  

14. Arealregnskap har vært en del av 
grunnlaget for de beslutninger som er 
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fattet. Det verktøyet som er brukt til å 
fremskaffe data har gitt tilsynelatende 
svært nøyaktige tall. I KDP fasen er 
imidlertid nøyaktigheten på plassering av 
veglinja og skjæring/fyllingsskråninger ikke 
optimalisert. KDP for Olum – Kleggerud ble 
vedtatt uten innsigelser, mens KDP for 
Eggemoen – Olum ble vedtatt med 
innsigelser hvor forbruk av dyrka mark var 
sentralt. Som kjent ble det oppnådd 
enighet i meklingen selv om det var mye 
diskusjon rundt tallgrunnlaget. I forslag til 
reguleringsplan er grunnlaget for 
arealregnskapet detaljerte kart over 
inngrep på hver enkelt eiendom. 

14. KDP løsningen i Svenådalen var som 
omtalt en kompromissløsning som ikke har 
vært utredet som et selvstendig alternativ. 
Hele området var imidlertid kartlagt i 
forbindelse med Konsekvensutredningen. 
Det var ingen innsigelser eller klager på 
Jevnaker kommunes vedtak. Svv anser 
derfor at foreliggende utredning var 
tilstrekkelig grundig for kommunens 
vedtak.   

16. Ulike tunnelløsninger har vært vurdert 
tidligere. Svv hadde innsigelser til alle 
forslag som inneholdt tunnel ut i fra at det 
ble vurdert at nytten ikke sto i forhold til de 
ekstra kostnadene som vil påløpe i 
forbindelse med anlegg og gjennom en 
tunnels levetid. Elever på skolen bør kunne 
komme greit inn i marka på den 
nærliggende skogsbilvegen som vil krysse 
ny E16 under en lengre bru. I tillegg foreslås 
det bygget en egen gangkryssing over ny 
E16. 

17. Valg av løsning 2 optimalisert for 
Kleggerudkrysset ble avgjort etter mekling 
hos fylkesmannen. Forbruk av dyrka mark 
var et sentralt tema. Det er i den sendere 
tid avdekket at det er et stort potensial for 
at det finnes alunskifer i området mellom 
Kleggerudkrysset og Moeselva. Alunskifer 
må behandles som strekt forurenset masse 
hvis det eksponeres for luft eller 
vanngjennomstrømning. Svv ønsker å legge 
ny veg så høyt som mulig i terrenget i dette 
området for å redusere faren for 
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forurensing fra alunskifer mest mulig. Når 
det gjelder forbruk av dyrka mark henvises 
til merknad 11. 

18. Se merknad 10, 

19. Se merknad 10. 

20. Svv opprettholder forslaget om å 
regulere skogsbilvegen som vist på kartblad 
21 som midlertidig anleggsveg inn i 
anleggsområdet. Foreslått løsning fra Moe 
gård om å benytte en eksisterende 
avkjørsel fra fv. 241 vil innebære at det må 
bygges en midlertidig anleggsveg over 
dyrka mark. Dette ansees som en svært 
uheldig løsning. 

Foreslått utvidelse av fv. 241 er lagt på 
vestsiden av vegen forbi bygningene på 
Moe gård. Evt. reetablering av bjørkealé vil 
bli vurdert som en del av grunnervervet. 

21. Massedeponeringsplan vil bli utarbeidet 
som en del av byggeplanleggingen. Da vil 
det bli bestemt hvilke masser som vil bli 
fraktet til hvilke områder. Evt. oppfylling i 
Verkevika vil inngå som en del av 
grunnervervet.  

 

52. Kari Helen Røste -80 

Eier av Røste gård 138/1. Påpeker at eiendommen vil 
bli sterkt berørt av anlegget av ny veg.  Stiller 
følgende krav til det nye veganlegget: 
1. Tømmervelte Må anlegges ved overgangsbru i 
Kanadavegen. 
2. Driftsveger Må etableres driftsveger langs ny E16 
på hennes eiendom. 
3. Drenering Opplyser om flere områder med stort 
tilsig av vann. Påpeker at vann må ledes bort fra 
dyrka mark. 
4. Vilt Ber om at det tas hensyn til ferdsel av vilt. 
5. Anleggsperioden Røste gård må under hele 
anlegget kunne opprettholde vanlig drift og ferdsel. 
 
 

1. Imøtekommet og tegnet inn på revidert 
plan. 

2. Imøtekommet og tegnet inn på revidert 
plan. 

3. Ved prosjektering av veganlegget må 
drenering av tilstøtende jordbruksområder 
ivaretas. Detaljert prosjektering vil bli 
gjortsom en del av byggeplanleggingen. 

4. Viser til omtale av planlagte vilttiltak i 
merknad 10 fra Landbrukskontoret på 
Hadeland. 

5. I forbindelse med 
anleggsgjennomføringen må det 
forutsettes at gården kan opprettholde 
normal drift så langt dette er mulig. 
Eventuelle ulemper vi bli vurdert i 
forbindelse med 
grunnervervforhandlingene. 
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53. Ola Øverli  -81 

Eier g/bnr 122/20  
Er bekymret for at ny veg vil forringe kvaliteten ved 
boligen.  

Boligen ligger innenfor den korridoren som 
var regulert til ny E16 i  

 

54. Lars Olimb -82 

Eier g/bnr 121/1 ved Østre Olimb/Gjerdingveien.  
 
Benytter eiendommen til ammekuproduksjon. Mener 
at ny veg vil legge beslag på så mye jord at det vil gå 
ut over driften av gården. 
 
 

Forholdene til videre gårdsdrift vil bli en del 
av grunnervervet. 
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SAKSFRAMLEGG 
 
  
Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 
 
 
 

 
Arkivsaksnr.: 13/1538-9  Arkiv: L12  

 
DETALJREGULERING FOR E16 EGGEMOEN - OLUM –  
UTTALELSE FRA RINGERIKE KOMMUNE  
 
Forslag til vedtak: 
 
Det vises til oversendelse av planforslag for detaljregulering for E16 Eggemoen-Olum fra 
Statens vegvesen 11.04.2014. Ringerike kommune har følgende uttalelse til planforslaget:  
 

1. Ringerike kommune ser svært positivt på planene for E16 Eggemoen-Olum.  
 

2. Ringerike kommune ber om at forholdet til planarbeid for framtidig forkortelse 
mellom Nymoen og Eggemoen vurderes, og ivaretas på en hensiktsmessig måte.  

 
3. Ringerike kommune ber Statens vegvesen vurdere mulighetene for å etablere en 

rasteplass i området mellom Eggemoen og Kistefos.  
 

4. Ringerike kommune ber Statens vegvesen vurdere grundig om hensynet til vilt og 
vilttrekk er tilstrekkelig ivaretatt i planforslaget. Det vises i den forbindelse til kart 
som viser vilttrekk, samt egen uttalelse fra landbrukskontoret i Ringerike og Hole.  
Dersom det ikke etableres viltgjerde, må det vurderes å stille krav om opprettelse og 
vedlikehold av vegetasjonsfrie soner langs vegen på Eggemoen, i tillegg til 
fartsreduserende tiltak. Slike krav må sikres gjennom reguleringsbestemmelser. 

 
5. Eggemoen har i dag stor aktivitet, med både skogsdrift, trening og friluftsliv, 

næringsvirksomhet og regionalt skyteanlegg. I tillegg er det planer om omfattende 
nærings utvikling, samt masseuttak. I den forbindelse ønsker kommunen å se på 
muligheten for en framtidig ny atkomst til Eggemoen, nordøst for flystripa. Dette vil 
bli øst for framtidig rundkjøring.  

 
6. I forslag til reguleringsbestemmelser er det skrevet "Randselva bro". Skrivemåte på 

navnet bør være "Randselva bru", som er mest brukt ellers i distriktet.  
 



Sammendrag 

I samråd med kommunene Ringerike og Jevnaker har Statens vegvesen lagt forslag til 
detaljregulering for E16 Eggemoen-Olum ut til offentlig ettersyn. Dette er i tråd med 
kommunedelplan vedtatt i 2013. Selve vegtraseen er ca. 13 km lang, og planområdet 
omfatter 1800 daa. Formålet med planen er bedre trafikksikkerhet og framkommelig for alle 
trafikantgrupper på strekninga. Ringerike kommune vil uttale seg til den delen av 
planforslaget som berører Ringerike.  
 
Bakgrunn 
I samarbeid med Jevnaker kommune og Ringerike kommune har Statens vegvesen utarbeida 
forslag til detaljregulering for ny E16 på strekningen Eggemoen-Olum med atkomst til 
Jevnaker via fv. 241. Dette er en videreføring av tidligere vedtatte kommunedelplaner. 
Parsellen er prioritert i Nasjonal transportplan (NTP) for perioden 2014-2023. Prosjektet er 
budsjettert til kr 2,3 milliarder, hvorav 1,3 milliarder er foreslått finansiert med bompenger. 
Etter at detaljreguleringen er vedtatt vil bompengesaken behandles i kommunene. Det 
foreligger prinsippvedtak om bompengefinansiering i begge kommunene. På bakgrunn av 
plan- og bompengevedtak utarbeider Vegdirektoratet en stortingsproposisjon som går til 
Samferdselsdepartementet og videre til stortinget.  
 
Iht. plan- og bygningsloven § 3-7 har Jevnaker og Ringerike kommuner avtalt med Statens 
vegvesen å overføre planforberedelse til regional myndighet. Dette innebærer at det nå er 
Statens vegvesen som selv har sendt planforslaget på høring, og lagt det ut til offentlig 
ettersyn. Ringerike kommune vil gi en egen høringsuttalelse til planforslaget. Det er denne 
uttalelsen som nå legges fram til behandling i hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning. 
Etter at planforslaget har vært på høring og offentlig ettersyn, vil Staten vegvesen 
kommentere innkomne merknader, og eventuelt bearbeide planforslaget. Det reviderte 
planforslaget sammen med høringsuttalelsene vil deretter bli oversendt kommunene for 
sluttbehandling. 
 
Beskrivelse av saken 
Planforslaget  
Planforslaget består av 20 plankart, med tilhørende reguleringsbestemmelser og 
planbeskrivelse. Plankart og bestemmelser følger som vedlegg 3, og planbeskrivelse følger 
som vedlegg 4. Øvrige dokumenter, illustrasjoner og videoer kan ses på Statens vegvesen 
sin prosjektside.  
 
Planen omfatter i hovedsak berørte vegareal med nødvendig skråningsutslag og sideareal. 
Planen har også midlertidig anleggsbelte, som er arealer som er nødvendige for å få bygd 
vegen – men som senere vil bli tilbakeført til opprinnelig formål.  
 
Ny E16 vil ta av fra eksisterende E16 ved Eggemoen i ei rundkjøring, og legges i lang bru 
over Randselva. Fra Randselva og til øst for Kleggerud går vegen gjennom et kulturlandskap 
med dyrka mark. Her bygges et nytt toplanskryss som gir atkomst til Jevnaker sentrum via 
Ringeriksvegen (fv 241). Videre østover er vegen lagt gjennom et sidebratt skogsterreng. 
Ved Aslaksrud og opp til Olum krysser igjen vegen gjennom et småkupert 
jordbrukslandskap før den kobler seg til eksisterende E16. Vegen planlegges som en tofelts 
veg med midtdeler og midtrekkverk, fartsgrense 90 km/t og forbikjøringsfelt (klasse H5). 



Som en del av tiltaket vil fv. 241 Ringeriksvegen oppgraderes med bygging av gang- og 
sykkelveg/fortau langs vegen.  
 
Eggemoen 
Påkobling mellom gammel og ny E16 på Eggemoen planlegges som rundkjøring i plan. I 
påvente av traseavklaring for tilstøtende parsell (Nymoen Eggemoen) vil vegvesenet se 
disse planene i sammenheng med tanke på et framtidig planskilt kryss. Rundkjøringen anses 
altså som en midlertidig løsning fram til videreføring er avklart og skal realiseres.  
 
Det legges opp til et infiltrasjonsbasseng på Eggemoplatået på nordsida av vegen som skal ta 
opp avrenning fra vegbanen, og sikra at vannet ikke finner nye veger og graver seg et løp 
ned skråningen på vestsida av Randselva. Området ved rundkjøringa på Eggemoen er et 
prioritert område for beplantning i prosjektet. Ved bygging av rundkjøring vil trafikken 
legges i en midlertidig veg rundt anleggsområdet på vestsida av E16.  
 
Det legges til rette for gang- og sykkelveg på vestsida av rundkjøringa, parallelt med 
Eggemoveien. Dette gir mulighet til å etablere en framtidig sammenhengende gang- og 
sykkelforbindelse mellom Jevnaker og Hønefoss.  
 
Rasteplass 
Det har tidligere i planarbeidet vært et ønske om å etablere en rasteplass i hver retning langs 
strekningen. Alternativet på Eggemoen er forkasta av vegvesenet, som viser til at det på sikt 
er ønske om å legge til rette for en større rasteplass med flere servicefunksjoner sør for 
avkjøringa til ny E16 på Eggemoen. Grunneier her har tidligere tatt initiativ for å starte en 
planprosess for dette, men dette planarbeidet er stoppet opp i påvente av avklaringer når det 
gjelder framtidig vegsystem på Eggemoen. 
 
Vilt 
Det går et regionalt viktig vilttrekk fra Nordmarka ned til vinterbeiteområder ved Mosmoen, 
Eggemoen og Randsfjorden. E16 planlegges med viltgjerde på østsida av Randselva. Det 
legges ikke opp til viltgjerder på strekningen gjennom Eggemoen, da det ikke er ønskelig å 
skape en total barriere for vilt i dette området. Her er det god sikt, og farten vil være relativt 
lav grunnet nærhet til rundkjøringen. Dette kan føre til viltpåkjørsler. Vedlagt følger kart 
som viser registrerte vilttrekk i Hønefoss-området, samt uttalelse fra landbrukskontoret i 
Ringerike og Hole (vedlegg 5 og 6). Det har vært et problem med viltpåkjørsler på 
Eggemoen. Med bakgrunn i dette har det blitt rydda langs eksisterende veg over Eggemoen, 
og det er også gjennomført foring for å holde vilt unna vegen. Landbrukskontoret påpeker at 
ny veg med stor trafikk og mulighet for et stort antall viltpåkjørsler også vil kunne ha en 
barrierevirkning.  
 
Kulturminner 
Planforslaget berører automatisk freda kulturminner. I Ringerike gjelder dette en fangstgrop 
ved anleggsområdet på Eggemoen, samt et bosetnings- og aktivitetsområde under Randselva 
bru. Ved rundkjøringa på Eggemoen vil vegen også gi nærføring til kulturminne 
"Eggestein". Vegvesenet søker om å frigi kulturminner der det er nødvendig.  
 
Randselva bru  
Brua over Randselva vil være 540 m lang, uten pilarer eller fundamenter i selve elveløpet. 
Det er gitt bestemmelser som angir at det ikke tillates etablert konstruksjoner i Randselva. 



Det er også unngått pilarer i den bratte skråninga mot Eggemoen, da denne er sårbar for 
inngrep. Dalføret er bredt, og brua må også krysse jernbanelinja. Det foreligger to 
brualternativer, begge med et enkelt formspråk: 

- Betong (frittframbygg bru) 
- Stål (kassebru) 

 
Valg av brutype vil skje i byggeplanfasen. Utforming skal da legges fram for Kistefos-
museet, Jevnaker kommune, Ringerike kommune, Oppland fylkeskommune og Buskerud 
fylkeskommune, jf. forslag til reguleringsbestemmelser § 1.7.  
 
Bruene langs nye Rv7 har nylig fått navn, med "bru" som skrivemåte. I forslag til 
reguleringsbestemmelser for E16 Eggemoen-Olum er det skrevet "Randselva bro". 
Skrivemåte på navnet bør være "Randselva bru", som er mest brukt ellers i Ringerike.  
 
Jordvern 
Hensyn til dyrka mark har vært viktig, og det er gjort grundige vurderinger. Veglinja er nøye 
optimalisert og planlagt i terrenget for å begrense beslaget. Det har ikke lyktes å legge inn 
erstatningsarealer i planforslaget.  Permanent beslag av fulldyrka mark i Ringerike vil være 
23.8 daa.  
 
Plantype, avgrensning og framdrift 
Planen fremmes som en offentlig detaljregulering. Statens vegvesen er forslagsstiller.  Det 
tas sikte på vedtak av detaljreguleringen innen utgangen av 2014. Iht. handlingsplanen i 
NTP er det satt av oppstartsmidler i 2015. Tidligste byggestart vil sannsynligvis bli i slutten 
av 2016. Anslått byggetid er ca. 3 år.  
 
Eiendomsforhold 
Planområdet omfatter en rekke private og offentlige eiendommer. 
 
Innkomne innspill til planoppstart 
Statens vegvesen varsla, i henhold til plan- og bygningslovens bestemmelser, oppstart av 
planarbeidet til berørte parter i brev 02.05.2013 og kunngjorde det i Ringerikes Blad. 
Oppstart ble også kunngjort på Statens vegvesen og kommunens nettsider.  
 
Det kom inn totalt 25 uttalelser. Hovedtrekkene i innspillene er referert og kommentert av 
vegvesenet i et eget notat. De viktigste forholdene som ble påpekt er:  

- Jordvern.  
- Vegen skal ikke bli en barriere mellom Jevnaker og Nordmarka.  
- Vassdrag, spesielt bru over Randselva som må tilpasses omgivelsene mht. 

elveskråningen og naturverdier (elvemusling og storørret).  
 
Forholdet til overordnede planer 
Gjeldende overordna plan er kommunedelplan for Eggemoen-Kleggerud, vedtatt av 
kommunestyrene i Ringerike og Jevnaker henholdsvis 31.01.2013 og 05.02.2013. Se 
vedlegg 7.  
 
I kommunedelplanen er det vist en linje som kommer skrått inn på eksisterende veg ved 
Eggemoen. Det foreslås nå rundkjøring, i påvente av avklaringer knytta til videreføring mot 
Nymoen. Foreslått rundkjøring er innenfor planavgrensninga (korridoren). Linja som er vist 



i kommunedelplanen er bare et eksempel på en trase. Med bakgrunn i dette anses 
planforslaget i hovedsak for å være i tråd med kommunedelplanen.  
 
Juridiske forhold  
Statens vegvesen har selv lagt planforslaget ut til offentlig ettersyn etter avtale med 
kommunene. Dette iht. plan- og bygningsloven § 3-7.  
 
Behov for informasjon og høringer 
19. og 20. mai 2014 ble holdt åpent informasjonsmøte og åpen kontordag på Jevnaker. Både 
Statens vegvesen og kommunene var til stede. I de tidligere kommunedelplanprosessen er 
det også gjennomført bred medvirkning.  
 
Rådmannens vurdering 
Rådmannen anser at planforslaget er positivt for Ringerike kommune og regionen for øvrig. 
De viktigste problemstillingene ble behandla og avklart i forbindelse med 
kommunedelplanen, som ble vedtatt i 2013. Detaljreguleringen sørger for mer detaljerte 
avklaringer, blant annet konkret hvilke eiendommer som berøres og hvordan. I 
kommuneplanprosessen ble det gjennomført omfattende utredninger, og rådmannen anser at 
utredningsplikten er oppfylt. 
 
Prosjektet korter ned reisetida mellom Ringerike og Gardermoen, noe som kan bidra til å 
styrke Ringeriksregionens attraktivitet for næringsliv og tilflytting. Erfaring fra tilsvarende 
vegprosjekter viser at det er sannsynlig at næringsliv og servicebedrifter ønsker å etablere 
seg ved nye innfartsårer og kryssområder. Prosjektet kan dermed gi økt interesse for 
nyetableringer på Eggemoen, hvor det er omfattende planer for næringsutvikling.  
 
I tillegg til å bedre framkommelighet, vil ny E16 gi bedre trafikksikkerhet. Ny E16 skal ikke 
nyttes av gående og syklende, og er i seg selv ikke et tiltak for denne gruppen. Men tiltaket 
medfører en kraftig trafikknedgang på avlasta veg, og Statens vegvesen har også fremmet en 
egen plan for denne med en rekke tiltak for myke trafikanter. På Eggemoen reguleres det 
plass til gang- og sykkelveg som kan bli en del av en framtidig forbindelse mellom Hønefoss 
og Jevnaker. Samla sett gir planen bedre forhold for myke trafikanter.  
 
Med bakgrunn i vurderingene ovenfor anbefaler rådmannen at Ringerike kommune gir en 
positiv uttalelse til planforslaget, med noen merknader knytta til følgende punkter:  

• Nymoen-Eggemoen: Vegdirektoratet har gitt beskjed om at Statens vegvesen skal 
starte opp planlegging av forkortelsen Nymoen-Eggemoen. Disse planarbeidene bør 
ses i sammenheng, og organiseres på en hensiktsmessig måte for å oppnå et best 
mulig resultat – både knytta til løsninger, framdrift og kostnader.  
 

• Rasteplass: Det bør ses på mulighetene for å etablere en østgående (eller toveis) 
rasteplass i området mellom Eggemoen og Kistefoss. Her er det gode utsiktspunkter 
som vil være attraktive stoppesteder. Dette vil kunne bli en rasteplass hvor 
kommunene og lokale turistattraksjoner kan markedsføre seg.  
 

 



• Vilt: Det bør vurderes nærmere om hensynet til vilt og vilttrekk er tilstrekkelig 
ivaretatt i planforslaget. Dersom det ikke etableres viltgjerde, må det vurderes å stille 
krav om opprettelse og vedlikehold av vegetasjonsfrie soner langs veien på 
Eggemoen, i tillegg til fartsreduserende tiltak. Slike krav må sikres gjennom 
reguleringsbestemmelser.  
 

• Framtidig ny atkomst til Eggemoen: Med bakgrunn i stor aktivitet på Eggemoen, og 
planer for utvikling ønsker rådmannen å se på muligheten for en framtidig ny 
atkomst til Eggemoen, nordøst for flystripa.  

 
• Randelva bru: Skrivemåte for brunavn bør være i tråd med øvrige navn i distriktet, 

dvs. Randselva bru.  
 
Vedlegg 

1. Varslet planområde med kommunegrenser 
2. Oversendelsesbrev til Ringerike kommune, datert 07.04.14 
3. Forslag til plankart og bestemmelser, datert 11.04.14.  
4. Planbeskrivelse, datert 11.04.14. 
5. Kart – vilttrekk i Hønefoss 
6. Uttalelse fra Landbrukskontoret for Ringerike og Hole  
7. Kommunedelplan for Eggemoen-Kleggerud, vedtatt av kommunestyrene i Ringerike 

og Jevnaker henholdsvis 31.01.2013 og 05.02.2013.*  
 
 
Lenker 
Statens vegvesen sin prosjektside 
 
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, 22.05.2014 
 
 
 
 Tore Isaksen 
 rådmann 
 
 
leder: Gunnar Hallsteinsen 
avdelingsleder: Grethe Tollefsen 
saksbehandler: Guro Skinnes 
 
 
 



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 13/1538-17  Arkiv: L12   

 

Sak: 71/14 

 

DETALJREGULERING FOR E16 EGGEMOEN - OLUM - UTTALELSE FRA 

RINGERIKE KOMMUNE  

 

Vedtak i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning: 

 
Det vises til oversendelse av planforslag for detaljregulering for E16 Eggemoen-Olum fra 

Statens vegvesen 11.04.2014. Ringerike kommune har følgende uttalelse til planforslaget:  

 

1. Ringerike kommune ser svært positivt på planene for E16 Eggemoen-Olum.  

 

2. Ringerike kommune ber om at forholdet til planarbeid for framtidig forkortelse 

mellom Nymoen og Eggemoen vurderes, og ivaretas på en hensiktsmessig måte.  

 

3. Ringerike kommune ber Statens vegvesen vurdere mulighetene for å etablere en 

rasteplass i området mellom Eggemoen og Kistefos.  

 

4. Ringerike kommune ber Statens vegvesen vurdere grundig om hensynet til vilt og 

vilttrekk er tilstrekkelig ivaretatt i planforslaget. Det vises i den forbindelse til kart 

som viser vilttrekk, samt egen uttalelse fra landbrukskontoret i Ringerike og Hole.  

Dersom det ikke etableres viltgjerde, må det vurderes å stille krav om opprettelse og 

vedlikehold av vegetasjonsfrie soner langs vegen på Eggemoen. Slike krav må sikres 

gjennom reguleringsbestemmelser. 

 

5. Eggemoen har i dag stor aktivitet, med både skogsdrift, trening og friluftsliv, 

næringsvirksomhet og regionalt skyteanlegg. I tillegg er det planer om omfattende 

nærings utvikling, samt masseuttak. I den forbindelse ønsker kommunen å se på 

muligheten for en framtidig ny atkomst til Eggemoen, nordøst for flystripa. Dette vil 

bli øst for framtidig rundkjøring.  

 

6. I forslag til reguleringsbestemmelser er det skrevet "Randselva bro". Skrivemåte på 

navnet bør være "Randselva bru", som er mest brukt ellers i distriktet. 

 
 

Behandling i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 05.06.2014: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt med endring  fremmet av Elsa Lill P. Strande 

(H): 

 

Følgende strykes i nest siste setning i punkt 4:  - -- - i tillegg til fartsreduserende tiltak.  -----

----. 

 

 



 



REFERERES FRA 

DOKUMENTJOURNAL 
 

Dato: -     Utvalg: HMA Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 

 

Saksnr Regdato Avd/Sek/Sakb Arkivkode 

Løpenr Navn 

 Innhold 

 

14/2260-9 29.01.2015 R/TEK/KAEH GNR 80/74 

2586/15 Pål Mannsverk Ringblad 

Vedtak om klage på pålegg om tilknytning til offentlig avløpsnett Gnr/bnr 

80/74 

 

14/701-1 16.02.2015 R/TEK/HEIDSKAG GNR 280/1, 3 

4351/15 Fylkesmannen i Buskerud 

Klage på avslag på nydyrking - Vedtak  

 

15/1999-1 24.02.2015 R/TEK/A34 L0 

5076/15 HMA 

Vedrørende reguleringsprosesser  

 



 

Ringerike kommune 
Byggesakskontoret 

 

Postboks 123, 3502 Hønefoss  postmottak@ringerike.kommune.no 

Tlf: 32117400/ Fax: 32 12 50 30  www.ringerike.kommune.no 

 

 

Charles Andre Lindberg  

Søndre Torv 7b 

 

3510 HØNEFOSS 

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

14/2260-1 2765/14 GNR 80/74  31.10.2014 

 

Gnr 80/74 Pålegg om tilknytting til offentlig avløpsnett - Foreløpig svar på klage 

 

Kommunen har gått over til nytt saksbehandlingssystem og saken har derfor to saksnummer. 

Gammelt saksnummer er 14/2438. 

 

Vi viser til din klage av 30.07.2014 og vårt foreløpige svar 14.08.2014 . 

 

Saksgang 

Vi er nå i gang med behandling av klagen din. Den vil bli tatt opp til politisk behandling i 

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning når den er klar. Hvis klagen ikke tas tl følge vil 

den sendes videre til Fykesmanenn i Buskerud for endelig avgjørelse.  

 

Utsettende virkning 

Klagen gis ikke utsettende virkning etter Forvaltningslovens § 42. Det betyr at fristen for 

påkobling fortsatt er 1.11.2015. Varsel om tvangsmulkt er gjeldende.  

 

Kommunens kommentar til klagen 

 

Ringerike kommune har hele veien prøvd å komme frem til en løsning som innebærer 

tilkobling av din og dine naboers eiendom, samtidig som den ivaretar prinsipper som 

selvkostregimet til kommunen og likebehandling for loven gir.  

 

Vi viser til at den kommunale hovedledningen ble forlenget med 68 meter i forhold til 

opprinnelige planer. Dette etter møte med deg og eier av gnr 80/15, slik at private 

stikkledninger skulle bli kortere (billigere). 

 

Vi viser også til møter mellom deg og våre tekniske tjenester samt epostkontakt, som ikke har 

ført frem til enighet. 

Det er uheldig at vi sammen ikke har kunnet komme frem til en løsning som innebærer 

tilkobling av deg og naboene dine. Hovedledningen er nå lagt og anleggsvirksomheten fra 

kommunens side avsluttet.  

 

I din klage går du også inn på avløpsløsningen for gnr/brnr 80/24. I kommunens registre er det 

ikke nok detaljkunnskap om beliggenheten til anlegget, som du hevder går over eiendommen 

din. Eier av gnr 80/24 har ikke fått pålegg om å knytte seg til offentlig kloakk med bakgrunn i 

at priset trasé av dens stikkledning går over din grunn.  
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Så vidt oss bekjent har ikke dere som naboer kommet til enighet om en felles stikkledning som 

gjør at kostnader kan deles og derfor vurderes eiendom 80/24 til å ikke ligge innenfor rimelig 

avstand fra hovedledningen, basert på kostnader for etablering av stikkledning.  

Eier av gnr 80/24 har derimot fått pålegg om utbedring av sitt eksisterende private 

avløpsanlegg.  

 

Dine kommentarer til dette brevet 

Du har anledning til å komme med kommentarer til dette foreløpige svaret. Det er også mulig 

å trekke klagen, hvis du ønsker det. Hvis vi ikke mottar kommentarer fra din side innen 

21.11.14 vil klagen behandles slik den foreligger.  

 

For øvrig vil vi gjøre oppmerksom på at brev som sendes til din folkeregistrerte postadresse 

(postboks 1008 Flattum, 3503 Hønefoss) ikke kommer frem. Folkeregistert adresse skal være 

oppdatert tl enhver tid. Man er selv ansvarlig for å melde flytting eller endring av postadresse. 

Dette kan du blant annet gjøre på altinn.no. 

 

 

Med hilsen 

 

Arne Hellum 

Leder 

 

                   Astrid Ehrlinger 

        Miljøvernrådgiver 

 

astrid.ehrlinger@ringerike.kommune.no 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

 

 

Kopi: Kim André Boska, Ibsens gate 39, 5053 Bergen  

 



Vår dato: 12.02.2015

Vår referanse: 2014/2104

Arkivnr.: 422.5

Deres referanse:

Saksbehandler: Ingebjørg Haug

Innvalgstelefon: 32 26 66 64

Telefon sentralbord: 32 26 66 00 Postadresse: Postboks 1604, 3007 Drammen Internett: www.fmbu.no
fax: 32 26 66 56 Besøksadresse: Statens Hus, Grønland 32, Drammen Organisasjonsnr.: 946 473 111
E-post: fmbuPost@fylkesmannen.no

Landbrukskontoret i Ringerike og Hole
Postboks 123 Sentrum
3502  Hønefoss

Ringerike kommune - gnr. 14 bnr. 1, Rognerud gård, Vestre Ådal. Klage på 
avslag på nydyrking.

                                                            VEDTAK  

Klagen tas ikke til følge. Fylkesmannen stadfester Ringerike kommunes vedtak av                  
28. februar 2014.

Fylkesmannens vedtak er endelig og kan ikke påklages, jf forvaltningsloven § 28 tredje 
ledd.

Det vises til klagesak mottatt her 12. juni 2014. Fylkesmannen beklager den lange 
saksbehandlingstiden.

Sakens bakgrunn

Ringerike kommune mottok 13. februar 2014 søknad om nydyrking av areal fra Ann Heidi 
Bentzen eier av landbrukseiendommen gnr. 280 bnr. 1. Deler av tiltaket var gjennomført før 
søknad ble sendt kommunen.

Nydyrkingsområdet var i søknaden oppgitt til å være på ca. 49 dekar og grenser inntil området 
som det i 1999 ble gitt tillatelse til nydyrking. Det omsøkte området berører eiendommene
gnr. 280 bnr.1, gnr. 279 bnr 19 og gnr. 279 bnr. 42. 

Ringerike kommune behandlet søknaden 28. februar 2014 og det ble fattet slikt vedtak:

“Søknad om nydyrking avslås, jfr. Nydyrkingsforskriftens § 4. Omsøkt tiltak faller ikke inn 
  under bestemmelsene i nydyrkingsforskriften §§ 2 og 3 om nydyrking.
  Slik tiltaket er beskrevet i søknaden er dette tiltak som medfører vesentlig terrenginngrep.
  Vesentlige terrenginngrep er søknadspliktige etter plan- og bygningsloven.”

Det er i saksutredningen uttalt følgende: “Slik vi vurderer det faller tiltaket ikke inn under 
nydyrkingsforskriftens bestemmelser. Det er ikke snakk om nybrott. Det er snakk om å kjøre 
til masser og heve terrenget for deretter å ha et topplag med jord slik at det blir 
jordbruksareal på sikt. Saken kan ikke behandles som søknad om nydyrking.”
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Vedtaket er påklaget av Ann Heidi Bentzen i brev av 19. mars 2014. I klagen er følgende 
hovedanførsler fremmet:

 Det er riktig at området tidligere var skog og beiteareal, men under den tid Bentzen
            (siden 2008) har drevet gården har det ikke vært det.

 Det medfører ikke riktighet at klager har startet opp med noe nytt tiltak. Hun har
            fortsatt der de forrige eierne sluttet. Hadde kommunen kommet på befaring før så ville
           de ha sett dette.

 Klager mener kommunen tar feil når det gjelder produksjonsevnen på det nye arealet.

 Det finnes ingen oppmåling eller en skikkelig kartbeskrivelse på godkjenningen fra
            1999. Hun er ikke enig i at utvidelse og sluttføring av tiltaket fra 1999 skal søkes
             om etter Plan- og bygningsloven som et nytt tiltak.

 Det stilles også spørsmål om arealer som er lagt til grunn i tillatelsen fra 1999, og
            viser til arealer som er lagt til grunn i odelstaksten og det hun har betalt for
            landbrukseiendommen.

 Vesentlige terrenginngrep i LNF-områder bør tillates dersom det kan bidra til en
            langsiktig økning av verdien som landbruksområde. Videre at fylling eller planering 
            av terreng som fører til mindre enn 3,0 meter avvik fra opprinnelig terrengnivå kan 
            unntas fra byggesaksbehandling. Tiltaket må vurderes i hvert enkelt tilfelle og det må 
            her være rom for skjønn. 

 Det vises også til at noe av bakgrunnen for tiltaket er tvister og problemer i samme 
område med en bekkelukking mellom Rognerud gnr. 280/1 og naboeiendommen 
Nerengen 279/42. Det pågår også en jordskiftesak for å finne løsning på dette. 

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning behandlet klagen i møte 5. juni 2014 og det ble 
fattet slikt vedtak:

“1. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning kan ikke se at det i klagen er kommet  
      opplysninger som tilsier en endring av kommunens vedtak.
2. Klagen fra Ann Heidi Bentzen tas ikke til følge. Vedtak fattet 28.02.2014 opprettholdes.”

Fylkesmannen har mottatt brev av 20. juni 2014 fra Ann Heidi Bentzen.

Fylkesmannens merknader 

Det følger av jordloven § 11 andre ledd at for å unngå skade på natur- og kulturlandskap, kan 
departementet gi forskrifter for nydyrking og slik forskrift er fastsatt av Landbruks-
departementet (FOR-1997-05-02-423).

Forskrift om nydyrking fastsetter at nydyrking bare kan skje etter plan godkjent av 
kommunen, jf § 4.

Tiltak som regnes som nydyrking er nærmere definert i forskriftens § 3 første til tredje ledd:
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    “Med nydyrking menes fulldyrking og overflatedyrking av jord. Gjenoppdyrking av 
jordareal som har ligget unytta i over 30 år, regnes som nydyrking.
      Med fulldyrking menes rydding og bryting til vanlig pløyedybde slik at arealet kan 
nyttes til  åkervekster eller til eng og beite som kan fornyes ved pløying.
      Med ovrflatedyrking menes rydding og letting av overflata slik at maskinell høsting 
er mulig.”

Landbruksdepartementet har i rundskriv M-19/97 (s. 14) blant annet uttalt følgende om hvilke 
tiltak som etter forskriften regnes som nydyrking:

“Fulldyrking innebærer at tiltaket går ut på å rydde og bryte arealet til vanlig pløyedybde 
  slik at det kan brukes til åkervekster, eng eller beite som fornyes ved pløying. Planering,
  djuparbeiding og grøfting  av udyrka eller overflatedyrka areal regnes som fulldyrking. 
  Grøfting kan imidlertid bare anses som del av nydyrking dersom opparbeidingen er et ledd i 
  planerings- eller djuparbbeidsprossen. Vedlikholdsgrøfting i forbindelse med jord- eller 
  skogbruksdriften anses ikke som nydyrking etter forskriften.

  Arealet overfatedyrkes dersom det foretas både rydding og sletting av overflata slik at 
  det blir mulig med maskinell høsting. Rydding innebærer at arealet f.eks. ryddes for kratt 
  eller stubbesprøytes. Bearbeiding må ha en slik karakter at det er mulig å høste arealet
  maskinelt. Dette innebærer at rydding til rent beiteareal ikke faller inn under forskriften.”

Det ble i 1999 gitt tillatelse etter nydyrkingsforskriften til oppfylling av dalsøkk (ca 7 dekar) 
ved grensen mellom eiendommene Solheim (gnr. 279 bnr. 19) og Rognerud (gnr.280 bnr. 1).

Klager hevder at de tiltak som ble gjennomført i 2013 var en videreføring av dette prosjektet. 
Kommunens målinger i midten av oktober 2013 viste imidlertid at det var fylt opp et mye 
større område enn det var gitt tillatelse til i 1999. I henhold til kommunens opplysninger var 
nærmere 9000 m2, utenfor det området som var avgrenset i tillatelsen, berørt. Område som 
ble berørt av tillatelsen fra 1999 er avmerket på kart og er der gitt en avgrensning. Som påpekt 
i rådmannens saksutredning vil små overskridelser av arealet og skjev plassering av fyllingen 
fra 1999 kunne vært korrigert med en revidert søknad, men angjeldende tiltak må anses å gå 
langt utover slike mindre endringer.

Etter at kommunen ble kjent med de arbeider som var gjennomført, ble tiltakshaver og 
grunneier anmodet om å sende inn søknad om tillatelse etter plan- og bygningsloven. 

Grunneier Ann Heidi Bentzen fremmet imidlertid søknad om nydyrking etter nydyrkings-
forskriften. Området som søkes nydyrket omfatter det området som ble oppfylt i mars 2013 til 
oktober 2013 samt et større område nedover “bekkedalen” og et eksisterende jorde, totalt ca. 
49 dekar.  Tilkjørte masser i 2013 utgjør i henhold til kommunens beregninger trolig mer enn 
45 000 m3. Massene som er tilkjørt kommer fra Fornebu i Bærum kommune.

Det skal altså tilføres store mengder masser, terrenget skal heves før det skal etableres et lag 
med matjord på toppen. Søknaden angir ikke hvor mye rene masser som skal tilføres, men 
området som fylt opp i 2013 er altså anslått til å utgjøre over 40.000 m3.

Etter Fylkesmannens vurdering vil tilføring av masser i et slikt omfang ikke kunne anses som 
nydyrking av jordbruksareal etter nydyrkingsforskriften. Tiltak som regnes som nydyrking 
etter forskriftene gjelder i utgangspunktet bearbeiding av areal ved rydding og bryting. Selv 
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om området på sikt skal bli landbruksareal/jord så er utgangpunktet her tilføring av 
omfattende nye masser og ikke bearbeiding av eksisterende areal. Fylkesmannen viser for 
øvrig til de vurderinger som kommunen har gjort når det gjelder hvorvidt tiltaket kan regnes 
som nydyrking etter nydyrkingsforskriften og gir sin tilslutning til disse. Fylkesmannen finner 
i likhet med kommunen at tiltaket faller utenfor rammen av hva som kan regnes som 
nydyrking etter forskriften, og har ikke merknader til kommunens behandling av søknaden.

Når det gjelder anførsler knyttet til hva klager betalte for eiendommen og tvister med 
naboeiendommen er dette forhold av privatrettslig karakter som ikke berører klagesakens
tema.

Konklusjon

Klagen tas ikke til følge. Fylkesmannen stadfester Ringerike kommunes vedtak av                  
28. februar 2014.

Etter fullmakt

Otto Galleberg 
seniorrådgiver

Ingebjørg Haug

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift

Kopi til:
Ann Heidi Bentzen Rognerud Gård, Vestre Ådal 81 3516 HØNEFOSS
Advokatene Sveen v/ Svein Erik 
Sveen

Postboks 36 2901 FAGERNES



 

Ringerike kommune 
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Notat  
 

Til: Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 

Fra: Rådmannen 

   

  

 

 
Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 

15/1999-1 5076/15 L0 23.02.2015 

 

Vedrørende reguleringsprosesser  

 

Bakgrunn 

Det vises til muntlig ønske, framkommet i HMA-møte, om et notat vedrørende 

reguleringsprosesser og HMA muligheter for å involvere seg i disse prosessene. Spesielt har 

det framkommet et ønske om muligheter for en type «forhåndshøring» før saken går til 2. 

gangsbehandling. Sitater fra lovverk o.a. er gjengitt i rammer.  

 

Generelt om reguleringsplan og behandling 

En reguleringsplan er et detaljert plankart med planbestemmelser og planbeskrivelse. 

Detaljeringsgraden kan variere avhengig av formålet med planen, entene en områderegulering 

eller en detaljregulering.  

 

§ 12-10 omhandler behandling av reguleringsplanforslag: 

Forslag til reguleringsplan sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. Planforslaget 

gjøres tilgjengelig gjennom elektroniske medier. Frist for å gi uttalelse og eventuelt fremme 

innsigelse skal være minst seks uker. Dersom reguleringsplan er underlagt krav om 

konsekvensutredning etter § 4-2, skal konsekvensutredningen følge planforslaget. 

Registrerte grunneiere og festere og så vidt mulig andre rettighetshavere i planområdet samt 

naboer, skal når de blir direkte berørt, på hensiktsmessig måte underrettes om forslag til 

reguleringsplan med opplysning om hvor det er tilgjengelig. 

Når fristen er ute, tar kommunen saken opp til behandling med de merknader som er kommet 

inn. Forslaget bør være ferdigbehandlet for vedtak innen tolv uker. Fristen kan forlenges med 

ytterligere seks uker dersom det er nødvendig i store og kompliserte saker og der det er 

behov for ytterligere avklaring mv. 

 



 

 

For private reguleringsforslag gjelder i tillegg § 12-11. 

§ 12–11 Behandling av private reguleringsplanforslag: 

Når forslaget til reguleringsplan er mottatt av kommunen, skal kommunen snarest, og senest 

innen tolv uker eller en annen frist som er avtalt med forslagsstiller, avgjøre om forslaget 

skal fremmes ved å sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn og behandles etter 

reglene i §§ 12–9 og 12–10. Kommunen kan samtidig fremme alternative forslag til 

regulering av arealet. Finner ikke kommunen grunn til å fremme forslaget, skal 

forslagsstilleren underrettes ved brev. Er forslaget i samsvar med kommuneplanens arealdel 

eller områderegulering, kan avslaget kreves forelagt kommunestyret. 

 

Kommunens oppgaver og myndighet etter plan- og bygningsloven 

Departementet har utarbeidet flere veiledere som samlet gir informasjon om hvordan 

reguleringsplaner kan utarbeides etter bestemmelsene i plan- og bygningsloven. 

I loven og kommentarene til denne tas det opp hvordan planforslag skal behandles av 

kommunen: 

«§ 3-3 Kommunens planoppgaver og planleggingsmyndighet  

Kommunal planlegging har til formål å legge til rette for utvikling og samordnet 

oppgaveløsning i kommunen gjennom forvaltning av arealene og naturressursene i 

kommunen, og ved å gi grunnlag for gjennomføring av kommunal, regional, statlig og privat 

virksomhet.  

Kommunestyret selv har ledelsen av den kommunale planleggingen og skal sørge for at plan- 

og bygningslovgivningen følges i kommunen. Kommunestyret skal vedta kommunal 

planstrategi, kommuneplan og reguleringsplan. Kommunen organiserer arbeidet med den 

kommunale planleggingen etter kapittel 10 til 12 og oppretter de utvalg og treffer de tiltak 

som finnes nødvendig for gjennomføring av planleggingen.  

Kommunestyret skal sørge for å etablere en særskilt ordning for å ivareta barn og unges 

interesser i planleggingen.  

Kommunestyret skal sikre at kommunen har tilgang til nødvendig planfaglig kompetanse. 

 

 

Kommunens oppgaver og myndighet 

I lovkommentar til plan- og bygningsloven § 3-3 heter det: 

Formålet med den kommunale planleggingen skal ivareta kommunens egne mål og 

utviklingsstrategier. I tillegg skal den kommunale planleggingen ivareta nasjonale og 

regionale mål og legge til rette for gjennomføring av regional, statlig og privat virksomhet. 

Kommunestyrets ansvar består for det første i å sørge for at det i kommunen drives slik 



 

 

planlegging som kreves etter loven, slik det framgår av lovens kap. 10 til 12. Alle kommuner 

skal ha plikt til å utarbeide en kommunal planstrategi i hver kommunestyreperiode, og senest 

ett år etter kommunestyrets konstituering, jf. § 10–1. Det vises i denne sammenheng også til 

kommunehelsetjenestelovens § 1–4 om planlegging, informasjon og samordning. På 

grunnlag av planstrategien skal kommunen etter behov ta opp arbeid med en samlet 

kommuneplan, kommunedelplaner for enkelte sektorer eller temaer, og arealplaner i form av 

kommuneplanens arealdel og reguleringsplaner. Kommuneplanen bør i alminnelighet 

omfatte alle viktige mål og oppgaver i kommunen, herunder mål og oppgaver innenfor 

næringsutvikling og ressursforvaltning, boligdekning og bomiljø, folkehelse og sosiale 

tjenester, vern av natur- og kulturmiljø, utdanning, kultur, idrett og friluftsliv, samferdsel, 

energiforsyning og samfunnssikkerhet. 

Kommunestyret har også den formelle ledelsen av planarbeidet. Kommunestyret kan 

imidlertid delegere myndigheten til å treffe avgjørelser i forbindelse med planprosessen, 

organisering og det praktiske planleggingsarbeidet i samsvar med reglene i kommuneloven. 

Dette kan f.eks. gjelde fastsettelse av planprogram for reguleringsplaner med opplegg for 

medvirkning, beslutning om konsekvensutredning, frister mv. 

Vedtak om kommuneplan, herunder kommuneplanens samfunnsdel, handlingsdel og 

arealdel, må alltid treffes av kommunestyret selv. Det samme gjelder i utgangspunktet 

reguleringsplan. Imidlertid kan myndigheten til å vedta detaljregulering under visse 

forutsetninger delegeres når planen er i tråd med rammer og retningslinjer i kommuneplan 

eller områderegulering, jf. § 12–12. Fastsettelse av planprogram for kommuneplanens 

arealdel kan ikke delegeres. 

Kommunen har ansvaret for å organisere arbeidet med den kommunale planleggingen slik 

den selv finner mest hensiktsmessig. Kommunen kan opprette de utvalg og treffe de tiltak 

kommunen selv mener er nødvendig for å kunne gjennomføre planleggingen. Forslaget 

innebærer at dagens krav til kommunene om å ha et fast utvalg for plansaker (§ 9–1 i 

gjeldende lov) faller bort. Kommunene bestemmer selv om de vil beholde det faste utvalget 

for plansaker, eller legge oppgavene etter loven til et annet kommunalt organ. 

Kommunen har et særlig ansvar for å ivareta barns interesser i planarbeidet. Det er i stedet 

for kravet om at en tjenestemann i administrasjonen skal ivareta en slik funksjon tatt inn et 

pålegg om at kommunen etablerer en særskilt ordning som ivaretar det samme formålet. 

Bestemmelsen presiserer samtidig at ansvaret også gjelder i forhold til unges interesser. 

Kommunestyret har ansvaret for at kommunen har tilgang til nødvendig planfaglig 

kompetanse. Dette er i samsvar med de generelle forutsetninger om at kommunene er 

ansvarlig for å ansette nødvendig og tilstrekkelig personell med relevant kompetanse for å 

løse sine planoppgaver. 

 

 



 

 

Delegeringsreglementet 

I Ringerike kommunes delegeringsreglement, vedtatt i kommunestyret 20.06.2013, er 

følgende delegert fra kommunestyret til HMA vedr. planlegging i kapittel 2.4: 

 
Hovedkomite for miljø- og arealforvaltning er kommunens faste utvalg for plansaker (pkt. 1) 

og plan- og bygningsloven 27. juni 2008 nr. 71 (pkt. 20).  

 

Kommunestyrets myndighet i kurante saker er delegert til rådmannen. Dette skal rapporteres 

tilbake til myndigheten. For eksempel oversikten til HMA over delegerte vedtak i byggesaker og 

mindre planendringer. 

 

Formannskapet er delegert myndighet til å: utarbeide kommuneplan m/arealdel og stå for 

utarbeidelse av kommunedelplaner (pkt. 6). 

 

Praksis 

Det er altså HMA som er kommunens faste utvalg for plansaker og som dermed har 

myndighet til å styre disse sakene fram til endelig behandling. 

 

Generelt har administrasjonen foreslått at kurante plansaker som er i tråd med arealdelen i 

kommuneplanen kan startes opp uten politisk behandling. Ved 1. gangsbehandling går saken 

bare til HMA som vedtar å legge planforslaget ut til offentlig ettersyn og høring. Større 

reguleringer som er i tråd med kommuneplanen legges fram for HMA ved oppstart av 

planarbeidet. HMA fatter vedtak om oppstart av planarbeidet anbefales eller ikke, og kan gi 

innspill og føringer for det videre planarbeidet.  

 

Mens plansaker som er i strid med vedtatt kommuneplan sendes via HMA til formannskapet, i 

og med at formannskapet er kommuneplanutvalg. I disse sakene er det som oftest krav om 

planprogram og konsekvensutredning (KU) også.  

Saker som har store økonomiske konsekvenser for kommunen legges også fram for 

formannskapet som har økonomiansvar.  

 

HMA og prinsipper for innvolvering 

HMA’s mulighet til å involvere seg i planarbeid er ved:  

1. politisk oppstart evt. med forslag til planprogram.  

2. evt. fastsetting av planprogram 

3. 1. gangsbehandling av reguleringer – dvs. utlegging til høring og offentlig ettersyn 

4. 2. gangsbehandling av reguleringer  

Til pkt. 1: HMA kan velge å anbefale oppstart av regulering eller ikke, samt gi innspill og 

føringer for videre planarbeid.  

Til pkt. 2: HMA kan anbefale fastsetting av planprogram eller ikke. 

Til pkt. 3: HMA kan velge å legge ut en regulering for offentlig ettersyn og høring. 

    Eller komiteen kan avslå dette å sende forslaget tilbake for videre bearbeiding. 

Til pkt. 4: I § 12-10 siste ledd sies det at når høringsfristen er ute, skal kommunen ta saken 

opp til behandling. Da er merknader innkommet, og disse legges ved saksframlegget til 



 

 

sluttbehandling (HMA har fått tilsendt slike merknader i forkant av sluttbehandling i to 

aktuelle saker). Administrasjonen har i oppgave å vurdere merknadene sammen med 

tiltakshaver. Dette kan skje på flere måter alt etter alvorlighetsgraden på merknadene og fra 

hvilket myndighetsnivå de er framkommet.  

 

Dersom HMA vil ha en egen høringsrunde på dette stadiet i planprosessen, vil 

saksforberedelse og framlegging ta mere tid. Kanskje må merknadsbehandlingen tas i flere 

omganger, alt etter hva HMA mener skal løses. Dette vil, i så fall også ta tid. For 

oppdragsgiveren er det ofte slik at tiden som går med til planprosessen er dyrebar tid. Men et 

utfall av en slik ekstra runde er kanskje at saken kan gå raskere igjennom ved 2. 

gangsbehandling.  

 

Her bør HMA gjør sine egne vurderinger på tidsforbruk i forhold til ønskene om utvikling 

mm. 

 

Nåværende regjering har varsla forenklinger i plansaker for å sørge for bedre, raskere og 

enklere saksbehandling. Planprosess og byggesak skal virke mer effektivt sammen for å korte 

ned samla tidsbruk. Det er et mål å halvere planleggingstida i større prosjekter. Noen av de 

største forenklingsmulighetene ligger antagelig i å få kommunen til å tilpasse planleggingen 

etter behovet. 1.1.2015 trådte nye endringer i plan- og bygningsloven i kraft. Endringene 

gjelder bl.a. tidsfrister, herunder frist på 12 uker fra høring og offentlig ettersyn er 

gjennomført, til saken skal være ferdigbehandlet for vedtak (pbl. §12-10). En ekstra politisk 

merknadsbehandling mellom offentlig ettersyn og sluttbehandling kan gjøre det vanskelig å 

overholde denne fristen.  

 

Framtidige muligheter med oppdatert plandialog 

Ringerike har gått over til en nyere versjon av saksbehandlersystemet, ESA 8, som muliggjør 

en integrasjon mot kartløsningene på internettet. Det er planlagt å innføre en fullverdig 

plandialog i løpet av inneværende år. 

I denne plandialogen vil alle som klikker seg inn på kartet med oversikt over arealplanene for 

Ringerike kunne følge med på hva som innkommer av merknader og evt. innsigelser i 

reguleringssakene. Dermed vil informasjon i planprosessen bli enklere og alle vil kunne følge 

prosessen på en åpen måte. 

 

Sluttkommentar 

Etter valget høsten 2015 og ved etablering av nye utvalg anbefales det at planprosess blir en 

del av folkevalgtopplæringa. Dette innebærer generell innføring i planprosess, kommunens 

digitale verktøy (webkart, plandialog m.m.) samt kommunens eget planverk.  

 

 

Saksbehandler:  Grethe Tollefsen 

   leder areal- og byplankontoret 

 



 

 

 
 

Skjematisk oversikt over ordinær planprosess.  

Kilde: Norsk Kommunalteknisk Forening, planveileder.  
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