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Konsesjon - Enger gnr. 137/2  

 

Arkivsaksnr.: 15/1541   Arkiv: GNR 137/2  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

24/15 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 13.04.2015 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

1. Med hjemmel i Konsesjonsloven av 28. november 2003, § 1 pkt. 2 og § 9 pkt. 1, avslår 

Ringerike kommune søknad om konsesjon fra Ingela Grov og Rikard Strømsodd for kjøp 

av eiendommen Enger, gnr. 137, bnr. 2 i Ringerike.   

Avslaget begrunnes med at den avtalte prisen, kr. 6.260.000,-, er høyere enn den pris 

som kan godtas i henhold til gjeldende retningslinjer, og således ikke er i samsvar med 

en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling for landbrukseiendommer 

2. Høyeste konsesjonspris for eiendommen settes til kr. 5.425.000,-.  Jfr. vedlegg 5. 

3. Dersom partene enes om en pris som ikke overstiger prisen i vedtakets pkt. 2, gis 

konsesjonssøkerne Ingela Grov og Rikard Strømsodd konsesjon for kjøp av eiendommen 

nevnt under pkt. 1 i vedtaket.                                           Konsesjonsinnvilgelse etter dette 

punkt er ikke gyldig før kommunen har mottatt skriftlig bekreftelse på ny pris, 

undertegnet av selger og kjøper.  Kommunen vil da bekrefte endelig 

konsesjonsinnvilgelse i brev til partene 

4. Dersom konsesjon innvilges etter pkt. 3 i vedtaket, ilegges upersonlig boplikt. 

Eiendommen skal tilflyttes innen 1 år etter overtakelse, og deretter leies ut eller bebos av 

konsesjonssøkerne minst 5 år i sammenheng. 

 

Sammendrag 
Det søkes konsesjon for kjøp av landbrukseiendommen Enger, gnr. 137, bnr. 2 i Ringerike.   I 

forbindelse med slike søknader skal Ringerike kommune bl.a. påse at den avtalte prisen er i 

samsvar med konsesjonslovens bestemmelse om en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling 

for landbrukseiendommer, slik dette er definert i Rundskriv M-3/2002.  

 

Etter en konkret vurdering av eiendommens bygningsmasse og ressurser er rådmannen av 

den oppfatning at den avtalte prisen på kr. 6.260.000,- ikke tilfredsstiller konsesjonslovens 

krav til en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling for landbrukseiendommer.   

Rådmannen mener den avtalte prisen er for høy til å kunne sikre rekruttering av aktive 

yrkesutøvere til næringa, ei heller gir den mulighet for en brukbar økonomi ved drift av 

eiendommen. 

 

Rådmannen anbefaler at høyeste pris for eiendommen settes til kr. 5.425.000,-.    

 

 

 

 

 



  Sak 24/15 

 

 Side 4   

 

 

 

 

 

Beskrivelse av saken 
Rikard Strømsodd og Ingela Grov søker om konsesjon for kjøp av landbrukseiendommen 

Enger, gnr. 137, bnr. 2 i Ringerike.  Eiendommen ligger ved Fløytingen i Haugsbygd, ca 3 

km øst for Hønefoss.     

 

Selger er Solveig Helene Olberg, og kjøpesummen er oppgitt til kr. 6.260.000,-.   

Driftsenheten er ifølge Gårdskart på 509,2 dekar totalt, hvorav 75,8 dekar fulldyrka jord, 

370,2 dekar produktiv skog og 63,2 dekar uproduktiv skog, myr og annet areal.   

Jorda er bortleid til kornproduksjon. 

 

Jordbruksarealet er fordelt på to teiger rundt gårdstunet, en på hver side av Fløytingen.  

Skogen er fordelt på 4 teiger.  En teig grenser inn mot jordbruksarealet vest for gårdstunet, 

mens de tre øvrige teigene ligger i området Jaklefoss – Øyangen på Krokskogen.   

På teigen nærmest Øyangen ligger en liten skogshytte. 

 

Eiendommen er bebygd med våningshus, kårbolig, fjøs/låve av eldre dato samt skogshytte 

ved Øyangen.  Bygningene er nærmere beskrevet i vedlagte takst fra GO Takst AS. 

 

Søkerne er gift, og opplyser at de vil flytte til eiendommen innen 1 år etter overtakelsen, og 

bebo og drive den på forsvarlig måte minst 5 år i sammenheng.  Jorda planlegges fortsatt 

bortleid, men søkerne ønsker på sikt å drive jorda selv. 

 

Søkerne har ikke oppgitt å ha teoretisk eller praktisk erfaring fra drift av landbrukseiendom. 

  

Juridiske forhold  
Konsesjonslovens § 9 har bestemmelser om særlige forhold som skal vurderes ved 

konsesjonsbehandling av landbrukseiendommer, bl.a. om den avtalte prisen tilgodeser en 

samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling. 

LMD`s rundskriv M-3/2002 gir en nærmere redegjørelse for hva som forstås med «en 

samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling».  

 

Et vedtak etter konsesjonsloven er et enkeltvedtak som kan påklages etter forvaltningsloven 

med tre ukers frist. 

 

Alternative løsninger 
Dersom HMA finner at vilkårene for å gi søkerne konsesjon for kjøp av Enger er tilstede 

foreslår rådmannen slikt vedtak: 

1. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning finner at det med hjemmel i 

konsesjonsloven av 28. november 2003 gis konsesjon til Rikard Strømsodd og Ingela 

Grov for kjøp av landbrukseiendommen Enger, gnr. 137, bnr. 2 i Ringerike. 

2. Det stilles krav om boplikt, som gjøres upersonlig.  Eiendommen skal tilflyttes innen  

1 år fra overdragelsen finner sted, og deretter bebos av eierne eller andre minst 5 år i 

sammenheng. 
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Prinsipielle avklaringer 
Skal kommunen foreta priskontroll siden det har vært forslag om å fjerne både priskontroll og 

oppheve konsesjonsloven? 

 

Ringerike kommune har tidligere uttalt seg til lovforslag om å fjerne priskontrollen i 

konsesjonsloven (behandlet i formannskapet 8. april 2014) og om å oppheve hele 

konsesjonsloven (behandlet i kommunestyret i 16. desember 2014) 

 

Landbruksministeren har i brev 02.03.2015 slått fast at konsesjonslovens bestemmelser om 

priskontroll gjelder (se vedlegg 6).  

 

Følgelig må kommunen forholde seg til gjeldende regelverk, frem til det eventuelt blir vedtatt 

endringer i konsesjonsloven. 

 

Rådmannens vurdering 
Konsesjonslovens § 9 angir særlige forhold som skal vurderes ved konsesjonsbehandling av 

landbrukseiendommer. Disse er: 

1. om den avtalte prisen tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling 

2. om erververs formål vil ivareta hensynet til bosettingen i området 

3. om ervervet innebærer en driftsmessig god løsning 

4. om erververen anses skikket til å drive eiendommen på en forsvarlig måte, og 

5. om ervervet ivaretar hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet. 

  

1. Om den avtalte prisen tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling 

Kjøpesummen er oppgitt til kr. 6.260.000,-.  Dette er en høy pris for en landbrukseiendom 

med forholdsvis begrensede ressurser og eldre bygningsmasse.   

Ifølge rundskriv M-3/2002 forstås en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling som en pris 

som sikrer: 

1. rekruttering til næringa 

2. et eierskap som gir grunnlag for langsiktig god ressursforvaltning 

3. inntektsmuligheter og sosiale forhold som skaper stabile heltids- og 

deltidsarbeidsplasser i landbruket, og 

4. at den som overtar landbrukseiendom betaler en pris som gir mulighet for en brukbar 

økonomi ved drift av eiendommen. 

 

Det er lite som tilsier at den avtalte prisen harmonerer med punktene som er nevnt i 

rundskrivet.  Prisen på kr. 6.260.000,- anses ikke egnet verken til å sikre rekruttering til 

næringa eller å gi inntektsmuligheter som sikrer en brukbar økonomi ved drift av 

eiendommen. Det synes i all hovedsak å være boliginteressene som ligger til grunn for 

prisfastsettelsen, og i liten grad hensynet til landbruksnæringa, slik kravene til en 

samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling er definert i rundskrivet. 

Kjøpesummen er i samsvar med vedlagt landbrukstakst fra GO Takst AS, og  

verdivurderingen opplyses å være utført etter  konsesjonslovens bestemmelser og 

retningslinjer gitt i rundskriv M-3/2002  «Priser på landbrukseiendommer ved konsesjon». 
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Rådmannen har ikke merknader til verdsettingen av eiendommens jord- og skogarealer, men 

bygningsmassen vurderes gjennomgående å ha fått en for høy kostnadsverdi (nedskrevet 

gjenanskaffelsesverdi) ut ifra alder, slitasje og egnethet.  Den avtalte prisen vurderes således 

ikke å tilgodese en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling, slik dette er definert i 

rundskrivet.   

Vedlagte prisvurdering (vedlegg 5) redegjør nærmere for de betraktninger som ligger til 

grunn for rådmannens anbefaling.   

2. Hensynet til bosetting i området 

Søkerne opplyser at de vil bosette seg på eiendommen innen 1 år.  Erververs formål vil 

således ivareta hensynet til bosetting i området på en god måte. 

 

3. Driftsmessig løsning 

Jorda planlegges bortleid for en 10-års periode, men på sikt ønsker søkerne å drive jorda selv.  

Skogen skal drives av søkerne. 

Eksisterende driftsopplegg vil med dette videreføres, og landbrukskontoret har ikke 

merknader til den driftsmessige løsningen.  

 

4. Søkers skikkethet 

Ingen av søkerne oppgir å ha teoretisk eller praktisk erfaring fra drift av landbrukseiendom.  

Eiendommen har imidlertid som tidligere nevnt begrensede ressurser, og bortleie av jorda vil 

kunne sikre en forsvarlig drift av denne.  Skogen vil likeledes kunne drives på en forsvarlig 

måte ved hjelp av råd og veiledning fra skogfaglig instans.       

 

5. Hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskap                                                    

Overdragelsen vurderes å ivareta hensynet til en helhetlig ressursforvaltning og 

kulturlandskapet på en tilfredsstillende måte. 

 
Kommunen skal i forbindelse med konsesjonsbehandlingen også vurdere om det skal stilles 

vilkår om boplikt i forbindelse med at konsesjon gis, og om boplikten skal være personlig.  

 

Om det skal stilles vilkår om boplikt.  

Konsesjonseiendommen ligger i et godt jordbruksområde, og har en størrelse som tilsier at det 

bør stilles vilkår om boplikt i konsesjonsvedtaket. Normalt vil det være krav om boplikt på 

eiendommer med mere enn 25 dekar fulldyrka jord, og/eller 500 dekar produktiv skog.     

 

Om det skal stilles vilkår om personlig boplikt.  

Personlig boplikt kan ilegges dersom dette bedre sikrer stabil bosetting enn utleie, eller hvis 

eiendommen antas å bli bedre ivaretatt ved at den er bebodd av eier.  

 

Kommunens praksis i slike saker er å ilegge konsesjonssøker personlig boplikt når eiendommen 

har mer enn 100 dekar fulldyrka jord.   

 
Enger har 76 dekar fulldyrka jord, og har således et ressursgrunnlag som tilsier at boplikten kan 

gjøres upersonlig.  Dette innebærer at boplikten kan oppfylles av andre enn søker, uten at dette er 

til hinder for at søker oppfyller boplikten selv.  

 

Konklusjon 
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Rådmannen finner den avtalte pris høyere enn den pris som kan godtas i henhold til 

retningslinjer for priser på landbrukseiendommer ved konsesjon.  Prisen anses således ikke å 

være i samsvar med en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling for landbrukseiendommer.   
Ut ifra de vurderinger som er gjort i saksutredningen anbefaler rådmannen at høyeste 

godkjente konsesjonspris for eiendommen settes til kr. 5 425 000,-.   

De øvrige forhold som skal vurderes i konsesjonssammenheng er etter rådmannens syn i 

samsvar med konsesjonslovens bestemmelser. 

 

Vedlegg 
1. Søknad om konsesjon datert 09.02.2015 

2. Kjøpekontrakt datert 09.02.2015 

3. Landbrukstakst fra GO Takst AS 

4. Kart over eiendommen 

5. Kommunens prisvurdering 

6. Brev vedr. priskontroll ved behandling av konsesjonssøknader 

 
 

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, 04.03.2015 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Eiliv Kornkveen 

 

saksbehandler: Åge Geir Hanssen 
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Gnr.284/27 - Tiltak på eiendom - ny gjennomgang etter mottatt tilleggsdokumentasjon 

om næringsvirksomhet - klage  

 

Arkivsaksnr.: 14/800   Arkiv: GNR 284/27  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

99/14 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 13.10.2014 

131/14 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 01.12.2014 

25/15 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 13.04.2015 

 

Forslag til vedtak: 

 

Hovedkomiteen viser til tidligere behandlinger i saken, sist til hovedkomiteens vedtak 

2.12.13 i sak 132/13, til klage fra Kjell O. Ødegård og til rådmannens saksframlegg. 

 

1. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning finner etter en ny vurdering at det 

foreligger tilstrekkelig med særlige grunner til at søknaden om dispensasjon fra 

byggeforbudet i 100-metersbeltet i kommuneplanens bestemmelse § 5 for uthus i sør 

kan godkjennes. 

2. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning finner etter en ny vurdering at det 

foreligger tilstrekkelig med særlige grunner til at søknaden om dispensasjon fra 

byggeforbudet i 100-metersbeltet kommuneplanens bestemmelse § 5 for 

anneksbygningen kan godkjennes forutsatt at det blir omgjort til uthus.  

3. Uttalelse fra fylkesmannen i Buskerud må innhentes. 

4. Myndighet til å viderebehandle saken inkludert til å sette betingelser delegeres til 

administrasjonen, forutsatt at positiv uttalelse fra fylkesmannen i Buskerud foreligger. 

 

Se vedlagte orientering om klageadgang. 

 

Utskrift sendes: 

 

Kjell O Ødegård, Ådalsveien 656, 3525 HALLINGBY. 

Christina Anette Borgund, Bakkestupveien 3, 3520 JEVNAKER 

Statens vegvesen, Region Sør, Postboks 723, 4808 ARENDAL 

 

Sammendrag 
 

I sak 132/13 behandlet hovedkomiteen 2.12.13 på nytt søknad fra Kjell Otto Ødegård om å få 

beholde to bygninger som er oppført uten tillatelse på eiendommen gnr. 284, bnr. 27. 

Rådmannens alternative forslag til vedtak ble vedtatt med 5 mot 4 stemmer.  Det ble derved 

ikke gitt dispensasjon for de to bygningene med framtidig bruk som uthus. Det ble vist til 

fylkesmannens endelige vedtak 4.4.11, og rådmannen ble bedt om å følge opp saken. 

 

15.12.13 klaget Ødegård på vedtaket i sak 132/13.  Blant annet på grunn av 

kapasitetsproblemer fordi blant annet saksbehandleren har sluttet i sin jobb på 

byggesaksavdelingen, har ikke saken blitt lagt fram for politisk behandling før nå.  
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Innledning / bakgrunn 
 

I sitt saksframlegg til sak 132/13 skrev rådmannen om innledning / bakgrunn: 

 

«Eiendommen har beliggenhet langs Sperillen, med adresse Ådalsveien 656. 

Eiendommen ligger i et uregulert område som omfattes av byggeforbudet i kommuneplanen 

vedrørende tiltak innenfor 100 metersbeltet langs vann og vassdrag. 

Saken ble behandlet av Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning i sak 40/10 og 76/10. 

Tilbygget til bolig ble godkjent, men anneks, uthus og platting ble krevd fjernet. 

Fylkesmannen i Buskerud stadfestet dette 04.04.2011, etter klage fra Ødegård.»   

 

Beskrivelse av saken 
 

I sitt saksframlegg til sak 132/13 skrev rådmannen følgende beskrivelse av saken: 

 

«Eiendommen Bergli ble etablert i 1934. I skjøtet som viser fradeling av parsellen, fremgår 

det at eiendommen har rett til å holde to kyr i “hovedbølet” sin skog, mot at “hovedbølet” 

kunne ha “landlegg” for tømmer som skulle fløtes. Eiendommen utgjør ifølge kommunens 

kart ca. 4 500 m² og ligger “inneklemt” mellom Sperillen og E16. 

Det ble søkt om tilbygg til boligen i desember 1999. Statens Vegvesen ble i første omgang 

tilskrevet vedrørende annekset på eiendommen som var oppført uten nødvendig tillatelse. 

Statens vegvesen konkluderte med å ikke tilrå at det ble innvilget dispensasjon fra 

kommuneplanens bestemmelser for å la annekset bestå. 

Statens Vegvesen påpekte for øvrig også at en evt. søknad om dispensasjon fra byggegrense 

ikke vil bli godkjent, da bygningen ligger nærmere Europavei 16 enn det som tillates i 

henhold til Veglovens § 29; 50 m. I februar 2000 avslo Statens Vegvesen søknad om 

dispensasjon fra Veglovens § 29 for tilbygg til bolig nærmere enn 50 meter fra midten av 

riksvegen. Dette ble påklaget og Statens Vegvesen opprettholdt avslaget på dispensasjon på 

bakgrunn av vurdering gjort av Vegdirektoratet 05.06.2000. 

 

Annekset som tidligere er vurdert i brev til Statens Vegvesen, har et bebygd areal på ca. 55 

m² derav en platting som utgjør ca. 28 m². Tiltaket er ikke omsøkt eller godkjent. 

Det har stått en platting ved vannet, sørvest for annekset, med et bebygd areal på ca. 100 m². 

Det var montert rekkverk rundt deler av plattingen. Plattingen var på nederste del inntil ca. 

1,7 m høy, i overkant var den i omtrentlig terrengnivå. Tiltaket er ikke omsøkt eller godkjent. 

Utedo/bod ved platting hadde et bebygd areal på ca. 4 m². Tiltaket var ikke omsøkt eller 

godkjent før det ble bygget. 

 

Det befinner seg et uthus med et bebygd areal på ca. 33 m², lengst sør på eiendommen. Dette 

ble oppført i 1993 og benyttes til lager/verksted. Denne bygningen har en isolert og en 

uisolert del. Da dette ble oppført, gjaldt andre kommuneplanbestemmelser enn de som 

gjelder i dag. Uthuset ligger lavt i terrenget og i motsetning til annekset, er dette uthus ikke 

synlig fra vei. Det er ikke tilrettelagt med kjørbar veg frem til dette uthust. Uthuset var ikke 

omsøkt eller godkjent før det ble bygget. 

 

Det ligger også et gammelt uthus nordvest for boligen med et bebygd areal på ca. 14 m². 

Dette er planlagt revet, for å erstattes med nytt bygg for pumperom, fyrrom og lagerplass til 

båtutstyr m.m. Disse planer er det på nåværende tidspunkt ikke søkt om eller tatt stilling til, 
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og det foreligger verken tegninger eller ytterligere informasjon om plassering eller konkret 

plan for dette. Dette gamle uthuset anses som godkjent. 

 

Eneboligens bebygde areal var tidligere ca. 55 m². På foreliggende tegninger av boligen har 

den et bebygd areal på ca.153 m², hvorav areal for veranda er ca. 58 m², og utebodareal med 

10 m². Den tilbyggingen som er gjort, er atskillig mindre enn det ble søkt om.  

 

Etter ønske fra tiltakshaver Ødegård ble det 29.06.2011 gjennomført befaring og møte på 

overnevnte eiendom av representanter for byggesaksavdelingen og landbrukskontoret. 

Bakgrunnen for befaringen er at Ødegård i brev datert 15.04.2011 har bedt kommunen om å 

vurdere saken på nytt da eiendommen ikke benyttes utelukkende som boligeiendom, men også 

i næringsøyemed. Rapport fra landbrukskontoret er datert 02.08.2011. Den 16.11.2011 skrev 

byggesaksavdelingen brev. 

 

Eiendommen har fiskerett i Sperillen. 

I sin tid fungerte trolig eiendommen som selvstendig landbruksenhet, med muligheter for 

dyrehold og utmarksbeite, og skjøtet vitner om at eiendommen skulle kunne ha anledning til å 

fø en liten familie. Eiendommen har en strandlinje på ca. 170 meter. Siden 2004 har Ødegård 

fisket i sommerhalvåret med en sesong som løper fra mai til oktober. Fisket foregår med 

storruse som strekker seg fra land og utover i fjorden. Storrusa tømmes to ganger i uka 

(mandag og torsdag) og Ødegård har snittfangst på ca. 200 kg/uke, med variasjon fra 30 – 

200 kg per tømming. Det fiskes hovedsakelig gjedde og sik, men også noe abbor. Fangsten 

siden 2004 er loggført i egen loggbok. Størrelsen på fisken varierer, og i Sperillen (som 

andre fiskevann) er det en utfordring med lite fiske og overbefolket fiskebestand. Så langt 

Ødegård kjenner til er det ikke andre som driver med slikt storfiske i Sperillen, og fisken 

bærer preg av å være “overbefolket”. Dette gir en utfordring i forvaltning av fiskestammen. 

Småfisken, som ikke egner seg for levering, blir tatt opp og avhendet på forsvarlig måte. 

Ødegårds fiskevirksomhet har slikt sett positiv betydning for kultivering av Sperillen.  

Fisken leveres hel til foredlingsvirksomhet i Ringerike og i Oslo. Største andelen fisk leveres 

til Lærøy fisk (Fiskesentralen i Oslo), Grorud fisk og vilt og Villfisken. For fisken mottar 

Ødegård en pris mellom 15-25 kr/kg. 

Hvis vi regner med en fiskesesong på 17 uker med en snittfangst på 200 kg fisk i uka som 

selges for 20 kr per kg får vi et regnestykke som ser slik ut: (17 uker *200 kg fisk/uke)*20 

kr/kg fisk= 68 000 kr.  

 

Ødegård har siden barnsben av vært en type som ser muligheter for utvikling av nye 

produkter. Gjenstander på eiendommen bevitner dette. I uthusene, samt i kjeller i bolig, er 

prototyper og ideer fra mange års oppfinnervirksomhet. Av ulike produkter kan nevnes 

hjullås, krepseskjul, “Bunadspostkort” m.m. Enkelte av produktene har kunstnerisk tilsnitt. 

Ødegård har ikke vist til kontrakter eller kommende inntekter fra denne virksomheten. Dog er 

det ikke urimelig å anta at kunst- og oppfinnervirksomheten fra tid til annen kan generere 

inntekter, og være av næringsmessig betydning. 

 

 
I klage 15.12.13 framgår det at Hans O. Ødegård ikke kan godta hovedkomiteens avgjørelse. 

Han viser blant annet til at rådmannen ga positiv innstilling i sak 132/13. Ødegård mener at 

den positive virkningen av næringen hans er større enn det behovet må være for å få revet de 

to bygningene. Ødegård skriver om hytteeiendommer i nabolaget, og synes å mene at det er 
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gjennomført diverse byggetiltak. For øvrig viser han til sine planer om riving av et uthus i 

nord og om til erstatning å bygge nytt bygg med fyrrom  og nytt vanninntak.  

 

I brev 31.3.14 viser Ødegård til at han har klaget, og ha ber om tillatelse til å bygge opp igjen 

plattformen nede ved vannet, plattformen som er borte pga flom.  

 

I brev 8.5.14 fortalte kommunen at saksbehandler Henning Gulbrandsen hadde permisjon.  

Det ble oppsummert hvilke vedtak som hittil var fattet i saken, og bekreftet at rådmannens 

alternative, negative vedtak ble vedtatt av hovedkomitee 2.12.13, med 5 mot 4 stemmer.  Det 

ble vist til at det ikke var mottatt noen formell søknad om riving av uthuset nordvest for 

boligen eller om bygging av nytt bygg i stedet.  Det ble også oppsummert vedrørende 

plattformet som var bygget ved vannet i 2004 uten tillatelse.  Kommunen skrev at fokuset 

videre bør være på klagen. 

 

Christina Anette Borgund er per september 2014 registrert som hjemmelshaver for 

eiendommen. Kjell O. Ødegård bor på stedet, og er den som har søkt om tillatelse. Ødegård 

er ikke så glad i å skrive sjøl, og ut i fra samtaler med Ødegård, kan rådmannen fortelle litt 

om Ødegårds kommentarer fra tida etter at han klaget på avslaget som ble fattet 2.12.13.  

 

Ødegård føler at hovedkomiteens avslag er urettferdig.  Han viser blant annet til at dette ikke 

er noen vanlig boligeiendom. Det har tidligere vært potetproduksjon og fjøs, og eiendommen 

har hatt beiterett.  I perioder har det vært smie som har produsert spett, tømmerlenker m.m. 

Det var båthus på eiendommen. Det har vært båtanløp på eiendommen, for båter på Sperillen, 

og stedet ble kalt «Nettopp» .  Da E16 i sin tid ble utvidet, ble eiendommen berørt.  Da 

Sperillen ble demt opp, ble også eiendommen redusert. Etter hva rådmannen forstår ble 

eiendommen etter hvert benyttet av veivokter, og gårdsbruket ble da ikke drevet lenger. 

 

Kjell O. Ødegård mener det har vært for lite fokus på eiendommens historie som 

næringseiendom, blant annet da de folkevalgte var på befaring 31.5.2010. Med mindre 

hovedkomiteen nå tar klagen til følge, anmoder Ødegård om at hovedkomiteen som delvis 

består av andre folkevalgte nå etter sist kommunevalg, kommer på befaring på nytt.  Da vil 

Ødegård kunne forklare på stedet. 

 

Ødegård har ikke hatt storrusa ute i sommer, pga av sykdom. Men noen har leid båt av han og 

fiska.  Storrusa som er en type kilenot, skader ikke fisken.  Ved tømming to ganger per uke, 

slippes storørreten uti igjen. Ødegård har klarering fra Mattilsynet.  

 

 

Forholdet til overordnede planer 
 

I sitt saksframlegg til sak 132/13 skrev rådmannen om overordnede planer: 

 

Eiendommen ligger i et uregulert område som kommuneplanen betegner  

landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF-område). Eiendommen ligger i sone nærmere 

vann enn 100 meter, som da krever at tiltak på eiendommen må forholde seg til de 

restriksjoner som Kommuneplanens bestemmelse § 5 stiller til eiendommer innenfor 100- 

metersonen. Innenfor disse områder er det bl.a. ikke tillatt å gjennomføre bygge- eller 

anleggstiltak som ikke er i tråd med stedbunden næring. Dersom en dispensasjon skal gis, 

skal følgende retningslinjer følges: maksimal oppført bebyggelse skal ikke overstig 150 m² 
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bebygd areal (BYA), inkludert garasje og uthus. Videre sies det at frittliggende uthus ikke 

skal være større enn 20 m² BYA og garasje maksimalt 50 m² BYA. En forutsetning for at en 

dispensasjon kan gis er at tiltakene ikke er til ulempe for landbruks-, natur- og 

friluftsverdier.» 

 

 

Juridiske forhold  
 

I sitt saksframlegg til sak 132/13 skrev rådmannen om juridiske forhold: 

  

«Rådmannen kan ikke se at søknaden reiser ekstraordinære juridiske spørsmål.» 

 
Opprinnelig søknad om dispensasjon ble mottatt før nye regler om dispensasjoner ble 

gjeldende fra 1.7.09 og før någjeldende øvrige byggeregler ble gjeldende fra 1.7.10.  

Rådmannen har lagt opp til behandling etter byggereglene som var gjeldende før 1.7.09.  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 
 

Hovedkomiteen for Miljø og Arealforvaltningen vedtok 31.05.2010 at anneks med veranda, 

platting med toalett nede ved vannet og uthus i sør skulle rives/ fjernes. Etter klage fra 

Ødegaard ble saken sendt til Fylkesmannen i Buskerud 04.04.2011 som opprettholdt 

vedtaket, og klagen ble ikke tatt til følge. I sak 132/13 behandlet hovedkomiteen saken på 

nytt, da med økt fokus på næringsvirksomhet fra rådmannens side, men det ble negativt 

vedtak med 5 mot 4 stemmer. 

 

Økonomiske forhold 

  

I sitt saksframlegg til sak 132/13 skrev rådmannen om økonomiske forhold: 

 

«Rådmannen kan ikke se at vedtak i saken kan få økonomisk betydning for kommunen.» 

 

Behov for informasjon og høringer 
  

I sitt saksframlegg til sak 132/13 skrev rådmannen om informasjon og høringer: 

 

«For at det skal kunne gis godkjenning til de enkelte tiltak må dispensasjon foreligge etter 

Vegloven. Uttalelse fra Statens vegvesen i februar 2000 var negativ.  

Det er ikke tidligere innhentet uttalelse fra Fylkesmannen i Buskerud.» 

 
Dersom hovedkomiteen nå vedtar rådmannens innstilling, vil saken bli sendt over til 

fylkesmannen for uttalelse.  
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Alternative løsninger 
 

Kjell O. Ødegård anmoder om at hovedkomiteen kommer på befaring dersom klagen ikke tas 

til følge.  Rådmannen viser til at det delvis er andre folkevalgte i hovedkomiteen nå i forhold 

til 31.5.2010 og at Ødegård ønsker å kunne redegjøre muntlig for saken på stedet. 

 

Alternativ 1:  Saken utsettes for befaring. 

 

Dersom hovedkomiteen ikke imøtekommer anmodningen om ny befaring og mener at 

søknaden allikevel ikke bør innvilges, kan følgende vedtak være aktuelt: 

 

Alternativ 2: 

   

Hovedkomiteen viser til tidligere behandlinger i saken inkludert sitt vedtak 2.12.13 i sak 

132/13, til klage fra Kjell O. Ødegård og til rådmannens saksframlegg. 

 

1. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning kan ikke se at det i klagen er kommet 

vesentlig nye momenter som tilsier at vedtaket som ble fattet i sak 132/13, bør endres. 

 

2. Klagen tas ikke til følge.  Vedtaket i sak 132/13 opprettholdes.  

 

3. Hovedkomiteen ber rådmannen følge opp saken i forhold til tidligere vedtak som endte opp 

med fylkesmannens endelige vedtak av 04.04.2011. 

 

4.Saken oversendes fylkesmannen i Buskerud for endelig avgjørelse. 

 

 

Prinsipielle avklaringer 
  

I sitt saksframlegg til sak 132/13 skrev rådmannen om prinsipielle avklaringer: 

 

«Rådmannen mener at saken ikke er noen spesiell prinsippsak, eller at saken kan skape 

uheldig presedens. Slike saker må gis en individuell behandling og vil gjerne ha ulikheter av 

betydning.»  

 

Rådmannen legger til at eiendommen har en spesiell historie. Den har en lengre strandlinje 

og større størrelse enn det som eksempelvis er vanlig for bolig- og fritidseiendommer.  Den 

har hatt en næringsrelatert bruk, noe det også er beskrevet for framtida. Skulle positivt vedtak 

i saken mot formodning gi presedensvirkning, vurderer rådmannen at presedensvirkningen vil 

være positiv.  Dette fordi fiskekvaliteten i Sperillen og mange andre vann og vassdrag lider 

under for lite fisking, slik at fiskebestandene blir for tallrike i forhold til næringstilgangen. 

Det er grunnlag for mange arbeidsplasser her i distriktet om tilgangen på sik, gjedde etc. med 

høy kvalitet bare hadde vært større.  Men da må det fiskes hardere på bestandene, og det 

kreves at fisken blir blogget og håndtert i henhold til Mattilsynets krav. 
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Rådmannens vurdering 
 

I sitt saksframlegg til sak 132/13 ga rådmannen følgende vurdering: 

 

«Etter hva rådmannen kjenner til er det langsmed Sperillen slik at de fleste eiendommer med 

strandlinje har fiskerett (målt fra strandlinjen og midtfjords), uavhengig av eiendomstype 

(boligeiendom, hytteeiendom, landbrukseiendom). Ødegårds inntekter for salg av fisk utgjør 

ca. kr. 68 000,- I tillegg så vil det påløpe utgifter knyttet til fiskeutstyr, drift og vedlikehold, 

samt utgifter til transport av fisk til fiskemottak/butikk. Det er rimelig å anta at Ødegård kan 

sitte med en netto inntekt på 20 – 40 000 kr fra fiskevirksomheten. 

Selv om inntekten kan antas å være beskjeden mener rådmannen at den ligger i et intervall 

som gjør at den kan anses å være næring. Ødegårds fiskevirksomhet må anses å være et godt 

bidrag til fiskekultiveringa i vannet. Det er fremlagt dokumentasjon på kursdeltakelse på 

kurset “Storruse” som ble avholdt 02. – 13.02.2004. Ødegård viser også til godkjenning som 

fiskebruk fra Mattilsynet, hvor det fremgår at godkjenningen er gyldig f.o.m. 16.05.2011. 

 

Når det gjelder hvorvidt eiendommen kan anses å være en landbrukseiendom eller ikke, 

nyttes i forbindelse med vurderinger etter Plan- og bygningsloven ofte en norm på 5 dekar 

fulldyrka jord eller 25 dekar produktiv skog. Legges en slik definisjon til grunn er ikke 

eiendommen Bergli gnr. 284/27 å anse som en landbrukseiendom, men før eiendommen ble 

redusert i størrelse på grunn av europaveien, kan den ha vært et småbruk. Siden eiendommen 

ikke kan defineres som landbrukseiendom og slik storruse antas å kunne vært plassert mange 

steder i Sperillen, finner ikke rådmannen at virksomheten er å anse som stedbunden næring. 

Imidlertid er virksomheten av en slik karakter og omfang at den kan anses å være av 

næringsmessig betydning, også opprinnelig har hatt. Rådmannen finner ikke at dette er en 

vanlig boligeiendom, og kommuneplanens bestemmelser og retningslinjer er ikke finmasket 

nok til å ta opp akkurat dette tilfellet. At eiendommen ligger uheldig til i forhold til den 

utvikling som har hendt med infrastruktur og offentlige retningslinjer er en kjensgjerning. 

 

Rådmannen kan etter en samlet vurdering se at eiendommen til en viss grad brukes til 

næringsvirksomhet og har forståelse for at næringene Ødegaard driver krever store 

lagringsmuligheter.  

Ødegård har i brev datert 30.09.09 foreslått at plattingen med utedo/bod, der det også har 

stått plassert campingvogn, fjernes. Rådmannen fant denne konstruksjonen, inkludert 

utedo/bod, dominerende i strandkanten og ser positivt på at plattingen, med derpå stående 

innretninger, er fjernet. Kommunene har mottatt kopi av dokumenter fra korrespondanse 

mellom Kjell Otto Ødegård og forsikringsselskap vedrørende plattingen. Det framgår bl.a. at 

plattingen var bygget i 2004. Dette uten at det var søkt om tillatelse, og godkjenning 

foreligger ikke. Dersom Ødegård skulle lykkes med å få forsikringspenger for plattingen som 
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skal ha blitt utsatt for flom, vil det ikke være tillat å bygge den opp igjen uten etter godkjent 

søknad. 

 

Dersom man velger å se bort i fra verandaene til boligen og annekset, vil ikke eiendommens 

bygningsmasse overskride retningslinjene satt i Kommuneplanens § 5 på maksimum 150 m² 

BYA. 

 

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning bes å ta stilling til saken i lys av den Plan- og 

bygningslov som var gjeldende da det ble søkt om dispensasjonen. Statens Vegvesen vil gis 

klageadgang dersom dispensasjon blir gitt. 

Rådmannen har vurdert bebyggelsen opp i mot retningslinjene i Kommuneplanens 

bestemmelse § 5. Rådmannen mener at det foreligger tilstrekkelig særlige grunner til å gi 

dispensasjon for tilbygg til bolig, uthus i sør samt anneks omgjort til uthus med redusert 

veranda. Historikken til eiendommen viser at dette er noe mer enn en boligeiendom. 

Rådmannen viser til at det etter fylkesmannens vedtak 04.04.2011 har blitt gjennomført 

befaring, samtaler, skrevet rapport og blitt lagt frem dokumenter vedrørende 

næringsvirksomhet knyttet til blant annet fiske. 

 

Hovedkomiteen fattet første gang vedtak i saken 31.05.2010 etter befaring samme dag. 

Rådmannen hadde anbefalt at tilbygg til bolig, anneks og uthus skulle godkjennes, forutsatt 

at annekset ble endret til uthus og at en platting m.m. nede ved vannet skulle fjernes. De 

folkevalgte godkjente imidlertid bare dispensasjon for tilbygget til boligen. 

 

Etter å ha sett vedtakene skrevet 15.04.2011, skrev Ødegård brev til kommunen og reagerte 

på at vedtakene bygget på feil grunnlag da han mente næringsvirksomheten ikke hadde fått 

tilstrekkelig fokus i saken. 

 

Den nye befaringen sammen med landbrukskontoret og en relativt grundig gjennomgang og 

dialog vedrørende næringsvirksomheten på eiendommen, gjør at rådmannen mener det er 

kommet fram nye opplysninger i saken. Rådmannen mener at disse nye opplysningene kunne 

medført at Hovedkomiteens vedtak hadde vært annerledes enn det de ble. 

Det dreier seg bl.a. om det store omfanget av oppfinnelser og bidrag til næringslivet, og til 

det relativt omfattende storrusefisket i flere år. Dette gir også godt bidrag til 

fiskekultiveringen av Sperillen. 

 

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning anbefales å gå inn for å gi godkjenning av 

dispensasjon fra Kommuneplanens bestemmelse § 5 for uthus i sør samt anneks omgjort til 

uthus.»  

 

Kjell O. Ødegård ønsker at hovedkomiteen skal komme på befaring forut for behandling av 

klagen. Han er opptatt av at de som er folkevalgte nå skal ha sett eiendommen og 

bebyggelsen og blitt orientert på stedet om næringsvirksomheten før vedtak fattes.  

 

Siden saken startet 4.2.09, mener rådmannen det har vært en positiv fokus på fiske i regionen.  

Dette gjelder både fiskekultivering med så som storruse og garn, oppdrett av fiskeyngel i nye 

lokaler ved Viul, mottak av fisk, nå også ved Helgelandsmoen. Flere steder er det 

eksempelvis avgjørende å holde bestanden av sik nede, ellers blir næringsgrunnlaget for lite.  

Slike initiativ som det Ødegård har tatt med storruse og med å tilrettelegge for at andre kan 

være med å fiske, er viktig, og om det blir fortsatt negativt vedtak i denne saken, er 

rådmannen redd for innsatsen til at en av ildsjelene blir berørt.  Viktig kunnskap og utstyr 
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som trengs kan derved bli vanskeligere tilgjengelig.  Etter en helhetsvurdering anbefaler 

rådmannen hovedkomiteen å fatte positivt vedtak i saken.  

 

Vedlegg 

 
- Saksframlegg til sak 132/13 

- Saksprotokoll  for sak 132/13 

- Melding 6.12.13 om vedtak i sak 132/13 

- Klage 15.12.13 fra Kjell O. Ødegård vedlagt side 1 med notater av saksprotokoll 

Ødegårds vedlegg vedrørende planer om riving av et annet uthus og bygging av noe 

til erstatning, vedlegges ikke denne klagesaken. 

 

 

 

 

 

 

 

- Brev 31.3.14 fra Kjell O. Ødegård vedrørende saksbehandlingregning 

- Brev 8.5.14 fra kommunen til Ødegård vedrørende klagen 

 
 

 Ringerike kommune, 29.09.2014 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Heidi Skagnæs 

 

saksbehandler: Arne Hellum 
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Oppfylling i strandsone Gnr. 28/8 - Åsaveien 652 

 

Arkivsaksnr.: 14/3707   Arkiv: GNR 28/8  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

  

26/15 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 13.04.2015 

 

Forslag til vedtak: 
 

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning viser til søknad om dispensasjon, 

fylkesmannens uttalelse og til rådmannens saksframlegg; 

 

1. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning vurderer at hensynet bak byggeforbudet 

i kommuneplanbestemmelsenes § 5 blir vesentlig tilsidesatt. Det gis derfor ikke 

dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsene § 2.1 og § 5. Ulempene ved å innvilge 

dispensasjon anses å være større enn fordelene. 

2. Søknaden om dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsenes § 2.1 og § 5, og 

søknaden om godkjenning av utført oppfylling i strandsone avslås. 

3. Fyllingen må fjernes senest 3 måneder etter at endelig vedtak i saken foreligger. 

4. Viderebehandling av saken delegeres videre til rådmannen 

5. Se orientering om klageadgang 

 

 

Utskrift sendes 

 
Frydelund og Høyer v/ Per J. Stenbro, postboks 3070, 3501 HØNEFOSS 

Christina Ege, Åsaveien 652, 3512 HØNEFOSS 

Fylkesmannen i Buskerud v/Lise Økland, Postboks 1604, 3007 DRAMMEN 

 

Sammendrag 
Kommunen var på befaring på Christina Eges eiendom i begynnelsen av august 2014, etter en 

bekymringsmelding fra leder i NOF(Norsk ornitologisk forening), Viggo Ree. Kommunen 

observerte da at det hadde blitt utført en fylling i strandsonen, uten nødvendig tillatelse fra 

bygningsmyndighetene. 

 
Kommunen har mottatt søknad om tiltaket i etterkant. Fyllingen er fylt ut i en lengde på ca. 

50 m, i en høyde som varierer fra ca. 0,5 m til ca. 1,4 m. Fyllingen er i følge eier utført med 

intensjon å utbedre arealet slik at det kan benyttes til beitemark.  
 

Saken har deretter blitt sendt til fylkesmannen i Buskerud for uttalelse. Fylkesmannen viser 

til at tiltaket ligger nært vernet del av Steinsfjorden, og mener at fyllingen har et betydelig 

omfang, og at den griper inn i den naturlige strandsonen og endrer forhold knyttet til 

naturmiljø og vassdragslandskap.  
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Rådmannen har vurdert tiltaket dit hen at det har ført til konsekvenser for naturmangfoldet i 

strandkanten.  Rådmannen påpeker at økosystemet i Steinsfjorden er sårbart, og tiltaket kan 

ha økt den samlede belastningen på vannforekomsten. Formålet bak 

reguleringsbestemmelsen § 5, ansees å bli vesentlig tilsidesatt, dersom det gis dispensasjon. 

Rådmannen anbefaler hovedkomiteen å avslå søknaden, men foreslår i tillegg 2 alternative 

vedtak.  

 

Innledning / bakgrunn 
Kommunen mottok en bekymringsmelding fra Viggo Ree, leder i NOF angående utfylling av 

steinmasser i våtmarksområde med starr på eiendom med gårdsnummer 28 og bruksnummer 

8, i Åsa, den 14.7.2014. Den 08.8.2014 gjennomførte kommunen en befaring på stedet, med 

saksbehandlere fra byggesak, og miljøvernrådgiver Astrid Ehrlinger. Grunneier, Christina 

Ege, var i huset når saksbehandlerne ankom eiendommen og ble kontaktet, men var ikke 

tilstede under selve befaringen. Under befaringen ble det observert at steinmasser var blitt 

fylt ut i et område i strandsonen mellom hovedhuset og en odde på eiendommen. Kommunen 

fulgte da opp med krav om søknad i etterkant. Vi mottok søknad med Frydenlund og Høyer 

AS som ansvarlig søker den 09.12.2014. Det søkes om dispensasjon fra byggeforbud i 100-

metersbelte langs vann- og vassdrag. Søknaden ble deretter sendt til fylkesmannen i 

Buskerud for uttalelse. Kommunen mottok uttalelse fra fylkesmannen den 13.01.2015. 

Fylkesmannen fraråder kommunen å gi dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsene, og vil 

vurdere å klage på et eventuelt godkjenningsvedtak.  

 

Beskrivelse av saken 
Det er fylt ut masse i en lengde på ca. 50 m på eiendom 28/8. 

Grunneier, Christina Ege har opplyst om at det er fylt ut ca. 15-20 tonn med masse, ansvarlig 

søker har ikke gjort beregninger i henhold til dette. Rådmannen anser at dette er usikkert, og 

at det med stor sannsynlighet må være mer en dette. Grunneier har i tillegg opplyst om 

massene er rene masser fra en annen eiendom i Åsa-området, hvor det har pågått riving av 

mur og grunnarbeider. Høyden på fyllingen er fra 0,5 til ca. 1,4 m på det høyeste punktet. 

Fyllingen er utført uten tillatelse fra bygningsmyndighetene.  

 

Tiltakshavers begrunnelse for utførelse av fylling 

 

I søknad om fylling mottatt 09.12.2015 av ansvarlig søker, Frydenlund og Høyer, begrunnes 

dispensasjonen med disse punktene; 

 

- Tiltaket hindrer ikke fri ferdsel i området 

 

- Tiltaket har medført et mindre/minimalt grep i strandsonen 

 

- Tiltaket medfører ikke forringelse av produksjonsmulighetene for fisk eller andre 

organismer som fører til konflikt med forskrift om fysiske tiltak i vassdrag. 

 

- Ansvarlig søker har sjekket naturbasen til miljødirektoratet og kan ikke se at tiltaket 

medfører effekter på naturmangfold. Det skulle heller derfor ikke være nødvendig å 

foreta vurderinger etter andre miljøprinsipper i naturmangfoldloven og tiltaket vil 

heller ikke føre til skade inn i et verneområde.  
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Uttalelse fra fylkesmannen i Buskerud 

 

Saken ble sendt til fylkesmannen i Buskerud for uttalelse. Dette er en kort oppsummering av 

fylkesmannens vurdering, datert 13.01.2015; 

 

Fylkesmannen ber kommunen legge avgjørende vekt på allmenne landskap- natur- og 

friluftsinteresser i strandsonen til et vernet vassdrag. Det påpekes at kommunen må legge 

avgjørende vekt på intensjonen bak byggeforbudet i kommuneplanen og vilkårene i plan- og 

bygningsloven for å kunne gi en dispensasjon. 

 

Fylkesmannen viser til at det er knyttet sterke allmenne natur- landskap- og friluftsinteresser 

til Steinsfjorden. Naturlige strandsoner med kantvegetasjon utgjør en viktig del av 

vassdragsnaturen og vassdragslandskapet. Fylkesmannen mener at utfyllingen har et 

betydelig omfang, og at den griper inn i den naturlige strandsonen og endrer forhold knyttet 

til naturmiljø og vassdragslandskap.  

 

Det påpekes også at det er kort vannavstand til vannområder som inngår i forslaget til 

Verneplan for Tyrifjorden etter naturmangfoldloven. Verneforslaget ligger til avgjørelse hos 

Klima- og miljødepartementet. Våtmarksområdene i Nordre Tyrifjorden er innlemmet i 

Ramsarkonvesjonen, som omfatter områder med internasjonal verdi. Fylkesmannen mener at 

fyllingen er i strid med nasjonale føringer for forvaltning av vassdragsnære områder og 

vernede vassdrag, og at tiltaket fører til at kommuneplanens byggeforbud langs Steinsfjorden 

blir vesentlig tilsidesatt. 

 

Fylkesmannen fraråder kommunen å gi dispensasjon og vil vurdere å klage på et eventuelt 

godkjenningsvedtak. 

 

 

Tiltakshavers motsvar til fylkesmannens uttalelse 

 

Etter at ansvarlig søker og tiltakshaver, Christina Ege, mottok fylkesmannens uttalelse, 

sendte Ege et motsvar p.r.-post; 

 

-Ege mener at området som har blitt fylt ut er innmark, og ikke utmark, slik fylkesmannen 

beskriver det. 

 

-Videre påpekes det at tiltaket ikke stenger for allmenn ferdsel, da det er et svært vått område, 

og i tillegg har det vært en bred åpen grøft fra veien, som det ikke har vært lett å forsere.  

 

-Ege mener det ikke er fylt opp masse i starrbeltet eller nær sivet. Ege har lagt ved 

bildedokumentasjon fra vinterstid som skal illustrere dette. 

 

-Fylkesmannen påpeker at tilgroing med gressplen vil gi større grad av privatisering. Ege 

påpeker at området som er fylt opp skal benyttes til beitemark, ikke gressplen. Eiendommen 

er et småbruk, og det er behov for større arealer til beitemark. Fyllingen vil kunne stoppe 

vannet fra å trenge videre inn i heste- og hundeinnhengninger. Det skal ikke sås med plenfrø, 

men med engfrøblanding.  
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-Fylkesmannen mener at denne saken vil kunne skape presedens og det kan bli vanskelig for 

kommunen å avslå lignende saker i framtiden. Ege mener at det er nettopp det som har 

skjedd, og at dette er hovedgrunnen til at hun har skjønt det slik at tiltaket var lovlig. Det 

vises til en tidligere sak som har vært i avisen, hvor det har blitt fylt ut i strandsonen. Dette 

tiltaket hadde i følge avisen, ikke vært meldepliktig, fordi det ikke hadde berørt 

normalvannstand.  

 

Videre mener Ege at tiltaket er av mindre karakter, og at det vil gli godt inn i landskapet. 

Intensjonen ved videre byggeprosess er å pakke fyllingen godt inn i landskapet, samt fylle på 

med jord og så til med engfrø. Ege vurderer tiltaket og ikke å være en vesentlig 

terrengendring, med planering som har gitt lite avvik fra opprinnelig høyde, med beskjedent 

omfang og lite målbare konsekvenser.  

 

 

 

Forholdet til overordnede planer 
Eiendommen ligger ved strandsonen i Åsa. Eiendommen omfattes både av 

kommuneplanbestemmelsenes § 5, og kommuneplanbestemmelsenes § 2.1.  

 

I følge kommuneplanbestemmelsenes § 5, er det ikke tillatt med nye byggetiltak i en sone på 

100 m fra vann og vassdrag, i områder som er avsatt til landbruks- natur- og 

friluftsområder(LNF-områder). Dette gjelder tiltak som er forbudt i henhold til §§ 81 

(Driftsbygninger i landbruket), 85(Midlertidige eller transportable bygninger, konstruksjoner 

eller anlegg), 86a (Mindre tiltak på bebygd eiendom) og 93 (Tiltak som krever søknad og 

tillatelse, herunder planering, masseuttak, og driftsveier knyttet til landbruk.). Det søkes om 

dispensasjon fra § 5.  

 

I følge kommuneplanbestemmelsenes § 2.1 er det kun tillatt å gjennomføre bygge- og 

anleggstiltak som er ledd i stedbunden næring, dog tillates ikke landbrukstiltak som 

driftsbygninger, massutak og driftsveier i byggeforbudssonen langs vassdrag i alle LNF-

områdene, jfr. § 5.  

 

Det er ikke spesifisert hvilke paragrafer det søkes om dispensasjon fra i søknaden, det søkes 

om dispensasjon fra det generelle byggeforbudet i 100-metersbeltet, vi forutsetter at det søkes 

om dispensasjon både fra § 2.1 og § 5.  

 

Alternative løsninger 
  

Forslag til alternativ vedtak nr. 1: 

 

Hovedkomiteen for Miljø- og arealforvaltning viser til søknad om dispensasjon, 

fylkesmannens uttalelse og til rådmannens saksframlegg; 

 

 

1. Hovedkomiteen for Miljø- og arealforvaltning vurderer at deler av tiltaket ikke 

tilsidesetter hensynene bak byggeforbud i kommuneplanbestemmelsenes § 5 i 

vesentlig grad. Komiteen er derfor positiv til at det gis dispensasjon for deler av 

tiltaket. Fordelene ved å gi dispensasjon vurderes å være større enn ulempene. 
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2. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2, gis dispensasjon fra byggeforbudet i 

kommuneplanbestemmelsenes § 5 og § 2.1. Vedtaket skal omfatte området slik det 

vises på kart i rådmannens forslag. Fyllingskanten må tilpasses landskapet og skrånes. 

Søknaden om tillatelse godkjennes på vilkår om at deler av fyllingen skal fjernes. 

3. Fyllingen må fjernes senest 3 måneder etter at endelig vedtak i saken foreligger. 

4. Viderebehandling av søknaden delegeres til rådmannen. 

5. Se orientering om klageadgang. 

 

Begrunnelse 

HMA kan velge å vektlegge at de naturverdiene og biologiske verdiene tiltaket har størst 

konsekvenser for, befinner seg i strandkanten. Den delen av fyllingen som ikke befinner seg 

langs med strandkanten vil derfor ha mindre innvirkning på de biologiske verdiene som skal 

tas hensyn til gjennom kommuneplanbestemmelsenes § 5. Denne delen vil da også ha større 

avstand til vernet område.  Fjerning av fyllingen som ligger nærmest strandkanten, vil 

dermed etter HMA sin vurdering, være tilstrekkelig.  

 

HMA kan også vurdere det slik at fjerning av deler av tiltaket, vil kunne gjøre tomten mer 

tilgjengelig for eier, uten å skape store ulemper for biologisk mangfold og allmennheten. I 

forbindelse med inngjerding av et eventuelt beiteområde, kan allmenn ferdsel sikres ved bruk 

av gjerdeklyv eller grind.  

 

 

Forslag til alternativ vedtak nr. 2: 

 

Hovedkomiteen for Miljø- og arealforvaltning viser til søknad om dispensasjon, 

fylkesmannens uttalelse og til rådmannens saksframlegg; 

 

1. Hovedkomiteen for Miljø- og arealforvaltning vurderer at hensynene bak byggeforbud 

i kommuneplanbestemmelsenes § 5 ikke blir vesentlig tilsidesatt og er positive til at 

det gis dispensasjon. Fylkesmannens uttalelse har blitt vurdert, men det gis likevel 

dispensasjon til tross for at fylkesmannen uttaler seg negativ. Fordelene ved å gi 

dispensasjon vurderes å være større enn ulempene. 

2. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2, gis dispensasjon fra byggeforbudet i 

kommuneplanbestemmelsenes § 5 og § 2.1. Søknaden om tillatelse godkjennes i 

prinsippet. 

3. Viderebehandling av saken delegeres til rådmannen 

4. Se orientering om klageadgang. 

 

Begrunnelse 

HMA kan velge å legge vekt på at tiltaket til tross for å være utført nær vernet område, ikke 

er i vernet område, slik det er definert i miljøverndirektoratets kart.  

 

HMA kan vurdere det slik at dette er en relativt stor eiendom i et LNF-område og til tider er 

det høy vannstand som gjør det vanskelig å bruke deler av tomten. HMA kan velge å 

vektlegge at eiendommen ses på som et småbruk som i sin helhet ligger i 100-metersbeltet, 

og at forbud for landbrukstiltak i 100-metersbeltet ikke kom før med gjeldende kommuneplan 

i 2007. Dette er et relativt tett bebygget område med tett med bolig, hytte- og 

småbrukeiendommer som mange ligger i strandsonen.  Fyllingen vil gi større muligheter for 

eier å tilrettelegge for dyrehold, da store deler av tomten består av våte områder.  
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Rådmannens vurdering 
Fylkesmannen fraråder i denne saken kommunen i å godkjenne denne dispensasjonen. 

Rådmannen vurderer det slik at fylkesmannens uttalelse bør tas til etterretning i sterk grad, 

særlig fordi tiltaket er i kort avstand til området som inngår i forslag til verneplan for 

Steinsfjorden. Steinsfjorden omfattes da av rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag, 

og det skal i følge fylkesmannen legges særlig vekt på å unngå inngrep som reduserer verdien 

for blant annet landskapsbilde, naturvern, friluftsliv, vilt og fisk. Rådmannen vurderer det slik 

at tiltaket kan medføre negativ presedensvirkning for områder langs Steinsfjorden ved 

framtidige vedtak.  

 

Rådmannen vil vurdere de ulike punktene som er nevnt i fylkesmannens uttalelse og i e-post 

fra Christina Ege; 

 

Hvorvidt fyllingen berører starr-beltet 

I følge Ege, er det ikke fylt ut i starr-beltet. Da kommunens representanter var på befaring i 

august, ble det observert starr som stakk opp fra steinene ytterst i fyllingen. På grunnlag av 

disse observasjonene, vurderer rådmannen det slik at det er fylt ut i starrbeltet. Det vises for 

øvrig til bilder tatt på befaringen, vedlegg nr. 4 , som rådmannen mener viser dette tydelig. 

Starr-beltet er etter rådmannens vurderinger viktig for fugle- og dyreliv i overgangen fra vann 

til land.  

 

Ege viser til at en annen eiendom i Åsa har fått tillatelse til å fylle i strandsonen, på bakgrunn 

av tiltaket i berørte normal vannstand 

Dette er en sak fra 2001 på eiendom med gårds- og bruksnummer 27/11. Det ble i denne 

saken tipset om ulovlig fylling i Steinsfjorden. Saken kom i avisen før kommunen har vært på 

befaring på stedet. Det viste seg å være uriktige opplysninger, da tiltaket ikke omfattet 

oppfylling i Steinsfjorden. Tiltaket dreide seg antageligvis om godkjent parkeringsplass, 

gjerde, terrasse og parkering på gnr/bnr 27/11. Miljøvernkonsulenten fra fylkesmannen i 

Buskerud hadde vært på befaring i denne forbindelse, og kunne ikke se noen oppfylling i 

strandsonen.  

 

Vurdering etter friluftsloven 

Ege mener at området tiltaket er utført på er innmark, og at det ikke har gitt noen ytterligere 

privatisering på eiendommen. Området var allerede lite tilgjengelig på bakgrunn av myr/ våte 

områder og grøft.  

 

Jfr. § 13 i friluftsloven skal ikke eier eller bruker av grunn vanskeliggjøre ferdsel, opphold, 

bading eller høsting. Videre står det beskrevet at eventuelle tiltak ikke skal være til utilbørlig 

fortrengsel for allmenhetens utøvelse av allemannsrett.   

 

Kommunen har sjekket kartgrunnlaget i miljødirektoratets naturbase, og området defineres, 

slik som Ege påpeker, som innmark. Rådmannen kan ikke se at tiltaket har ført til utilbørlig 

fortrengsel for allmennheten, da området var vanskelig å forsere i utgangspunktet. Planlagt 

bruk av området som beitemark vil kunne innebære oppsetting av gjerde og dermed 

vanskeliggjøre ferdsel. Men dette kan avbøtes ved å sette opp gjerdeklyv. Rådmannen 

vurderer det videre at tiltaket ikke fører til noen betydelig grad av privatisering, men mener 

samtidig at dette ikke bør vektlegges i noen særlig grad, da det er tiltakets påvirkning på 

naturverdier som bør vektlegges i denne saken.  
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Vurdering etter naturmangfoldloven 

 

Generelt om vannkanten i ferskvann 

I området der vann og land støter på hverandre er det svært varierte forhold når det kommer 

til fuktighet og tilgang på lys og næring. Dette skaper et habitat som er fullt av nisjer for 

forskjellige dyr- og plantearter. Også i områder som regelmessig blir oversvømmet, kan man 

pga av de varierende klimatiske forholdene finne et mylder av arter. Spesielt gjelder dette 

som leveområder for mange forskjellige og store mengder innsekter. Disse gir i sin tur 

livsgrunnlaget for mange fugler. I kombinasjon med vegetasjon slik som takrør- og/eller 

starrbelter er dette kvalitativt viktige spise-, skjule- og reirområder for vann- og småfugl.  

 

Konkret om lokaliteten på eiendommen 

Hele Steinsfjorden inngår i nordre Tyrifjorden våtmarkssystem og er kartlagt som rik 

kulturlandskapssjø og som en svært viktig naturtype med nasjonal verdi. Området som den 

aktuelle eiendommen inngår i, er i tillegg registrert som en viktig naturtype med regional 

verdi. Området heter Sandvika og består av et antall mindre viker, der særlig takrørsbeltet ut 

mot åpent vann gis stor verdi for fugl. Spesielt nevnes det at området er overnattingssted for 

låvesvaler. Området er også kartlagt som beite- og hekkeområde for våtmarksfugl i tillegg til 

lokalitet for amfibier (vekselvarme virveldyr som står på overgangen fra liv i vann til liv på 

land). På grunn av sine mange biologiske verdier inngår vannspeilet og vannkanten i 

Sandvika i Fylkesmannens forslag til Verneplan for Tyrifjorden. Området er foreslått som del 

av Steinsfjordens biotopverneområde. I formålet til verneforskriften spesifiseres det at vernet 

omfatter grunne, næringsrike vannarealer og sumpmarker.  

 

Tiltakets innvirkning på naturmangfoldet og områdets biologiske verdi 

Gjennomføring av tiltaket har ført til at biologiske verdier har gått tapt. Tiltaket er 

gjennomført uten dokumentasjon og kontroll over teknikker og metoder, det er sannsynligvis 

ikke tatt hensyn til sårbare arter i anleggsperioden og viktig habitat for mange arter har blitt 

ødelagt. Økosystemet i Steinsfjorden er sårbart i utgangspunktet og skulle ikke ha vært utsatt 

for dette tiltaket, som har økt den samlede belastningen på vannforekomsten.  

 

 

Planlagt bruk av det oppfylte område: 

Bruk som innmarksbeite helt ned til vannkanten vil føre til at verdiene som vannkanten hadde 

før tiltaket ble gjennomført ikke vil kunne utvikle seg igjen. Dyrs tilgang til vannkanten kan 

øke tilførsel av næringsstoffer til Steinsfjorden gjennom utvasking av gjødsel.  

 

Er det hensiktsmessig å prøve å gjenopprette opprinnelig tilstand? 

En fjerning av massene vil sannsynligvis ikke føre til en umiddelbar tilbakeføring av 

biologiske verdier. Men erfaring fra andre steder viser at det er rimelig å anta at økosystemet 

over tid vil kunne regenerere seg, og det vil sannsynligvis ikke være nødvendig å 

gjennomføre flere målrettede tiltak for å prøve å tilbakeføre området. Det anses som 

hensiktsmessig å prøve å renaturalisere området. 
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Konklusjon  

Rådmannen mener at tiltaket har ført til flere konsekvenser for det biologiske mangfoldet i 

området. Videre mener rådmannen at en fjerning av tiltaket kan føre til en regenering av 

økosystemet i området over tid. Rådmannen vurderer det slik at tiltaket ikke vil føre til 

betydelig privatisering av denne delen av tomten, men at det i denne saken bør vektlegges 

hvilke naturverdier tiltaket har hatt konsekvenser for. Rådmannen anser at en godkjenning at 

tiltaket kan medføre negativ presedensvirkning for områder langs Steinsfjorden, og at 

fylkesmannens uttalelse bør vektlegges sterkt. Hensynet bak formålet til 

reguleringsbestemmelsen § 5, områder langs vann- og vassdrag, vurderes å bli vesentlig 

tilsidesatt dersom det gis dispensasjon. Rådmannen anbefaler hovedkomiteen å avslå 

søknaden, men har også foreslått 2 alternative vedtak.  

 

Vedlegg 

 
1. Situasjonskart 1:3000 

2. Situasjonskart 1:1000 

3. E-post med bekymringsbrev fra Viggo Ree 

4. E-post med redegjørelse fra grunneier, Christina Ege 

5. Bildedokumentasjon fra befaring 

6. Søknad om dispensasjon 

7. Kart som viser fylling 1-500 

8. Uttalelse fra fylkesmannen i Buskerud 

9. E-post med motsvar fra Christina Ege, m/ bildedokumentasjon 

10. Kart med forslag til delvis fjerning av fylling, alternativ 1. 

 
 

  

 

Ringerike kommune, 18.03.2015 

 

 

 Tore Isaksen 

 Rådmann 

 

 

 

 

 

leder: Heidi Skagnæs 

avdelingsleder byggesak: Arne Hellum 

saksbehandler: Marie Irene Norberg 
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JORDFAGLIG VURDERING - TEMAUTREDNING TIL REVIDERING AV 

KOMMUNEPLAN  

 

Arkivsaksnr.: 15/1067   Arkiv: 141 V30  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

27/15 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 13.04.2015 

/ Formannskapet  

 

Forslag til vedtak: 

 
1. Temautredningen skal legges til grunn for arbeidet med revisjon av kommuneplanens 

arealdel. Herunder ved vurdering av utbyggingsområder.  

2. Klassifiseringene og retningslinjene for saksbehandling i temautredningen skal 

innarbeides i kommuneplanens bestemmelser, og må da tas hensyn til i byggesaker og 

plansaker.  

3. Igangsatt arbeid med reguleringsplaner i områdene som er klassifisert vil kunne fortsette 

uavhengig av rapporten. 

4. Den jordfaglige vurderinga med retningslinjer erstatter Jordpolitiske arealvurdering 

(JAV) fra 1994. 

 

 

Sammendrag 
I forbindelse med kommuneplanrevisjon har det blitt foretatt en revisjon av den jordpolitiske 

arealvurderinga (JAV). Den nye vurderinga har tatt utgangspunkt i landbruksverdier og 

jordvernhensyn, og landbruksarealene i kommunen har blitt klassifisert i fire forskjellige 

klasser basert på ulike jordbruksmessige kriterier. 

 

Temautredningen bør legges til grunn for arbeidet med å vurdere innspill til kommuneplanen 

og bør være retningsgivende for saksbehandling når saker kommer opp til behandling utenom 

kommuneplanrevisjon. 
 
Beskrivelse av saken 
Den første jordpolitiske arealvurderinga for Ringerike (JAV) ble utarbeidet i 1994. Da 

kommunen utarbeidet denne, var fokuset å finne landbruksområder som kunne omdisponeres 

og brukes til utbyggingsformål. Siden den gang har jordvernhensynet kommet sterkere inn i 

arealplanleggingen, og det er nå en nasjonal målsetting om å sikre og opprettholde 

matproduserende areal. 

  

I kommunal planstrategi for Ringerike kommune, samt planprogram for revisjon av 

kommuneplanen er det lagt opp til at JAV revideres, og at det lages en temautredning om 

jordverdiene i kommunen. Utredninga vil være en del av kunnskaps- og 

beslutningsgrunnlaget i kommuneplanarbeidet.  
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Arbeidet med den nye vurderinga av kommunens landbruksareal har tatt utgangspunkt i 

landbruksverdiene og hvilke områder som er viktigst, og hvilke kriterier som bør legges til 

grunn ved vurdering av innspill om endret arealbruk. Den vil allikevel ikke legge absolutte 

føringer for arealbruken, men være retningsgivende i forhold til effektiv arealdisponering. 

 

Kommunens areal har blitt delt inn i fire kategorier med tilhørende forslag til retningslinjer: 

 

Svært viktige landbruksområder(A-områder): I svært viktige landbruksområder skal 

landbrukshensynet gå foran andre viktige samfunnsinteresser. Landbrukshensynet 

skal kun vike der det etter kommuneplan er vedtatt en samfunnsutvikling som 

tilgodeser andre formål enn landbruk, og der alternativ lokalisering viser seg ikke å 

være mulig. 

 

Viktige landbruksområder (B-områder): I viktige landbruksområder bør 

landbrukshensynene ha en stor rolle, og det skal foreligge særlig tungtveiende 

årsaker for at disse skal kunne vike ved spørsmål om endret arealbruk. Som 

hovedregel bør det foreligge en arealplan med utredning av konsekvenser og 

alternative lokaliseringer. 

 

Mindre viktige landbruksområder (C-områder): I mindre viktige landbruksområder 

vil landbruksinteressene normalt kunne ha en mindre viktig betydning når det gjelder 

endret arealbruk. Dog skal det foretas en konkret og individuell vurdering i alle 

relevante hensyn i saken, deriblant drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket, 

kulturlandskap og samfunnsinteresser. 

 

Landbruksområder som ligger over verneskoggrensa (D-områder): I 

landbruksområder som ligger over verneskoggrensa vil landbruksinteressene normalt 

kunne ha en mindre viktig betydning når det gjelder endret arealbruk. Imidlertid er 

det andre hensyn som trolig vil ha større betydning (naturmiljø, friluftsliv, 

naturlandskap mm.). Det skal foretas en konkret og individuell vurdering i alle 

relevante hensyn i saken, deriblant drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket, 

kulturlandskap og samfunnsinteresser. 

 

 

Prinsipielle avklaringer 
I denne utredninga har landbruksområdene i kommunen fått en verdi ut ifra dagens status. 

Det er verdt å merke seg at kartlegginga ikke nødvendigvis skiller på markslag (dyrka mark, 

beite, skog, fjell i dagen), dette for å forenkle avgrensninga og ha helhetlige områder.  

 

Selv om det kanskje tas sikte på å regulere områder til annet formål enn landbruk har de blitt 

klassifisert som A, B, C eller D etter dagens situasjon. 

 

Igangsatt arbeid med reguleringsplaner vil fortsette uavhengig av temautredningen.  

 

Retningslinjene i temautredningen vil ikke hindre landbruksrelatert utvikling. Hvis det er 

snakk om tiltak som ikke er landbrukstiltak så vil retningslinjene komme til anvendelse. 
 

 

Rådmannens vurdering 
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Ringerike kommunes planlagte høye befolkningsvekst, nye veier og Ringeriksbanen legger et 

press på våre beste jordbruksarealer.  

 

Det er en nasjonal målsetting om å øke matproduksjonen i årene som kommer for å møte 

behovet til en stadig større befolkning. I Ringerike er det tatt høyde for en vekst på 1 % i 

kommende fireårsperiode, og deretter en vekst på om lag 2,5 % vekst fra 2020 mot 2030. 

 

Skal Ringerike følge den nasjonale målsettingen om økt matproduksjon må vi øke 

matproduksjonen tilsvarende befolkningsveksten i kommunen. 

 

Ringerike er en stor kommune og har et areal på bortimot 1 500 km². Allikevel er kun 5 % av 

arealet dyrka mark - ca. 75 000 dekar jord som det kan produseres mat på. 

Til sammenligning er det ca. 1 % av kommunens areal som er såkalt bebygd (dvs. med 

bygninger, veier og andre installasjoner) 

 

Det er store forskjeller på kvaliteten på jordbruksarealet i Ringerike. Selv om kommunen har 

hatt stor nydyrkingsaktivitet de siste årene er det ikke slik at ett dekar «nydyrkingsjord» 

erstatter ett dekar «årgangsjord». Sagt med andre ord, kvaliteten på nydyrkingsareal er ikke 

nødvendigvis like god som kvaliteten på jord som blir omdisponert til annet formål. 

Kommunen har flere områder hvor det er muligheter for nydyrking. Imidlertid er flere av 

disse områdene avsatt til annet formål enn landbruk og på sikt er planen at disse skal utvikles 

til næringsformål. 

 

En av utfordringene fremover blir å avveie hensynet til å kunne produsere mat og 

kommunens ønske om vekst og utvikling av bolig- og næringsområder. Hvordan kan 

arealbruken styres slik at den ikke skjer på bekostning av dyrka mark?  

 

Rådmannen er opptatt av at det er nødvendig å ta vare på god matjord, men at jordvernet må 

balanseres mot storsamfunnets behov. Denne temautredningen legger noen føringer for 

hvordan Ringerike bør forvalte landbruksarealene, og hvordan saksbehandlinga bør skje. 

 

Det foreslås at temautredningen jordfaglig vurdering vedtas, og blir grunnlag for arbeidet 

med revisjon av kommuneplanen, og at den skal brukes i arbeidet med å vurdere innkomne 

innspill. Videre foreslås det at klassifiseringene og retningslinjene for saksbehandling 

innarbeides i bestemmelsene til kommuneplanens arealdel. 

 

Vedlegg 
1. Rapport 

2. Kart 

 

 

 

 Ringerike kommune, 11.03.2015 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 
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leder: Heidi Skagnæs 

avdelingsleder: Eiliv Kornkveen 

saksbehandler: Lisa Grenlund Helgesson 
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0605_397 Detaljregulering Hønen Gård - 1. gangsbehandling  

 

Arkivsaksnr.: 14/473   Arkiv: L12  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

28/15 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 13.04.2015 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

1. Forslag til detaljregulering 0605_397 for Hønen gård 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. Det tas sikte på å oppheve de deler av gjeldende reguleringsplan 11 Norderhov som 

overlappes av ny plan, inkludert alle senere planendringer, delplaner og tilhørende 

bestemmelser, ved vedtak av reguleringsplan 397 Hønen gård. 

 

4. Innen 2. gangsbehandling skal gårdsplassen (felt f_BGP1) detaljeres nærmere, spesielt 

med tanke på harde og myke flater. 

 

 

Sammendrag 

Det foreslås å regulere fra allmennyttig formål til boligformål for å legge til rette for 14 

boenheter i rekkehus. På samme område ligger det verneverdige bygget som er hovedbygget 

på Hønen gård. Dette bygget må det tas hensyn til slik at verdien ikke forringes. Jernbanen 

går like nedenfor planområdet og medfører noe støy. Planområdet grenser til friområdet 

Kongshaugen.  

 

Rådmannen er positiv til en fortetting med 14 enheter på tomta.  

 

Innledning 

Forslagsstiller for reguleringsplanen er Jørgensen Bygg AS. Det foreslås å legge til rette for 

bygging av 14 boenheter i rekkehus. Gjeldende reguleringsplan 11 Norderhov er fra 1942 og 

brukes ikke som styringsdokument i dag. Dermed gjelder formål i kommuneplanen, som er 

«bygninger med særskilt allmennyttig formål». Planforslaget er altså ikke i tråd med 

gjeldende planverk.  
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Tidligere behandlinger og vedtak 

Formannskapet vedtok i møte 16.09.14, sak 156/14, oppstart av detaljregulering for Hønen 

gård.  

 

Beskrivelse av saken 

Dagens situasjon 

Arealet hvor det foreslås ny bebyggelse er i dag ikke bebygd. På naboeiendommen står det en 

bygning som er vurdert til å ha høy verneverdi. Grøntområdet Kongshaugen ligger i 

tilknytning til planområdet.   

Planforslaget 

Forslag til detaljregulering 397 for Hønen gård er mottatt fra Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS 

på vegne av Jørgensen Bygg AS.   

Planforslaget som foreligger til behandling består av  

- Plankart ”397 Hønen gård” i målestokk 1:1000, datert 24.03.15 

- Forslag til reguleringsbestemmelser, datert 19.02.15 

- Planbeskrivelse datert 20.02.15 

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Planområdet er i dag under reguleringsplan nr. 11, Norderhov fra 30.10.1942. 

Reguleringsplan 11. er en gammel plan som ikke kan brukes som styringsdokument i dag. 

Det er dermed kommuneplanens arealdel som fastsetter overordnet bruk av eiendommen til 

Bygning med særskilt allmennyttig formål – Nåværende. 

 

Plantype og forslagsstiller 

Planen fremmes som en detaljregulering. Jørgensen Bygg AS er forslagstiller.  

 

Eiendomsforhold 

Planområdet omfatter eiendommene: gbnr 86/521 og gbnr 86/798, som begge eies av 

forslagsstiller.  

 

Innkomne innspill til planoppstart 

Ringerike kommune varslet, i henhold til plan- og bygningslovens bestemmelser, oppstart av 

planarbeidet til berørte parter i brev 25.09.14 og kunngjorde det i Ringerikes Blad 04.10.14, 

samt på kommunens nettsider, med høringsfrist 18.11.14. Det kom inn totalt seks uttalelser. 

Disse følger saken som vedlegg. Hovedtrekkene i innspillene er oppsummert og 

forslagsstillers kommentarer er de samme som vist i planbeskrivelsen. Under følger i tillegg 

rådmannens kommentar:  

 



  Sak 28/15 

 

 Side 31   

 

 

Fylkesmannen i Buskerud. Brev av 3.11.2014. 

Standard brev fra fylkesmannen i slike saker. 

 

Påpeker spesielt at området ligger nær jernbanen og at støy må utredes. Bestemmelsene må 

vise eventuelle konkrete støytiltak. Ved byggesøknad skal konkrete tiltak følge som 

dokumentasjon og gjennomføring sikres ved rekkefølgebestemmelser. 

 

For øvrig nevner fylkesmannen sine fagområder barn og unges interesser og sikkerhet, 

universell utforming, klima- og miljøvennlige energiformer, myke trafikanters sikkerhet og 

tilgjengelighet, energivennlige energiløsninger, bygningsmiljø, landskap og estetikk, samt 

naturmangfoldloven og prinsippene der (§§ 8-12). 

 

Forslagsstillers kommentar: 

Støy er utredet spesielt og forhold til støytiltak er tatt inn i bestemmelsene. 

De øvrige tema er omhandlet i beskrivelsen og i bestemmelsene. 

 

Rådmannens kommentar: 

Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller.  

 

 

Statens vegvesen, datert 17.11.14 

Standard brev fra vegvesenet i slike saker. 

 

De trafikkmessige virkningene må dokumenteres nærmere. Forholdet til kollektivtrafikk og 

trafikksikkerhet må avklares. Hvis planen medfører endringer av veg- og trafikkforhold vil 

disse måtte gjennomføres før området tas i bruk.  

 

Forutsetter at planen sendes dem for uttalelse. 

 

Forslagsstillers kommentar: 

Vegvesenets innspill følges opp i planen. 

 

Rådmannens kommentar: 

Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller.  

 

 

Miljøretta helsevern, kommuneoverlegen, Ringerike kommune, datert 19.12.14 

Påpeker at området tidligere hadde en del støy fra industri samt skadedyr, men at det ikke er 

slike klager nå. Ber ellers om at det tas hensyn til myke trafikanter, trygge lekemuligheter, 

skjermede uteplasser, universell utforming og støy/luftforurensning. 
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Forslagsstillers kommentar: 

De fleste forhold er ivaretatt, men tema luftforurensning synes uaktuelt å utrede. 

 

Rådmannens kommentar: 

Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller.  

 

 

Buskerud fylkeskommune, datert 18.11.14 

Trenger ikke å undersøke området mht automatisk fredede kulturminner. Men standard 

bestemmelse om stopp i arbeidene og meldeplikt om det gjøres funn tas inn i planen. 

Ønsker å bevare bygningen på Hønene gård med nære områder, helt frem til plangrensa i 

vest, øst og sør. 

 

Forslagsstillers kommentar: 

Bestemmelsene har med anbefalt ordlyd om eventuelle funn av automatisk fredede 

kulturminner. 

 

Bygningen er regulert bevaringsverdig, men omkringliggende områder gjelder kun de 

nærmeste til huset. Skulle en bevare så store områder som fylkeskommunen anbefaler kunne 

en ikke bygge ut noe innen planområdet. 

 

Rådmannens kommentar: 

Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller.  

 

 

Teknisk drift, utbygging, Ringerike kommune, datert 21.11.14 

Etterspør om hele området øst for Hønengata, nord for jernbanen og syd for Hønen Allé i 

forbindelse med flere planer her nå, burde få felles utredninger omkring trafikkavvikling, 

myke trafikanters behov, universell utforming og kollektivtransport. Eventuell 

barnehagebehov i området bør avklares mht trafikk. 

 

Det må utføres en dimensjoneringsvurdering og tappetest på nettet i forholdet til brannvann. 

Separat spillvann kan føres til kommunalt nett, men ikke overvann. Overvann må håndteres 

lokalt. Parkering på gnr 86/797 bør mht overvannshåndtering inngå i reguleringsplanen. 

I rekkefølgebestemmelsene bes tatt utbyggingsavtale og at godkjenning av tekniske planer 

som eventuelt ønskes overtatt av kommunen. 

 

Forslagsstillers kommentar: 

Felles utredninger om trafikk for større områder enn for denne planen blir unaturlig å gjøre 

her, da dette er en svært liten og trafikalt avsondret del av områdene rundt. 

Tekniske forutsetninger vurderes i prosjekteringsfasen. 

Forslag til rekkefølgebestemmelser imøtekommes. 
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Rådmannens kommentar: 

Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller.  

 

 

Jernbaneverket. Brev av 25.11.2014. 

Viser til at selv om ny Ringeriksbane er innstilt å gå via Kroksund, så kan ikke arealene ved 

Hønengata «frigis» uten videre. Usikkerhet mht spor- og arealbehov i Hønefossområdet. 

Anbefaler at planen stilles i bero inntil dette er avklart. Jernbaneverket kan benytte innsigelse 

mht dette. 

 

Forslagsstillers kommentar: 

Det er vanskelig å se at Jernbaneverket skal trenge mer enn to spor langs dette planområdet. 

Fra dagens spor til planlagt bebyggelse er det mer enn 30m, og arealene i denne planen inntil 

Jernbaneverkets eiendom (som går 9-10 m fra sporet og vestover til planens grenser) bør 

være rikelige til å romme et spor til. Siden sporet også går i en dyp skjæing her, vil heller 

ikke støy bli et større problem om det skulle komme et spor til på vestsiden av det 

eksisterende. 

 

En viser også til et seinere avklaringsmøte mellom Jernbaneverket, kommunen og 

grunneierne til planen for Øvre Hønengata Øst 14.1.2015, der det konkluderes at de ikke vil 

stoppe planarbeidet der, dersom de holder seg til en byggegrense på 30m. Denne kan de 

eventuelt også redusere seinere. 

 

Med en byggeavstand på mer enn 30 m i denne saken, ser derfor ingen grunn til å stoppe 

planarbeidet.  

 

En ber derfor kommunen om å ivareta dette når saken her fremmes og den legges ut på 

høring. 

 

Rådmannens kommentar: 

Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller.  

 

Forholdet til overordnede planer 

I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.07 er området avsatt til «bygninger med særskilt 

allmennyttig formål». Planforslaget er dermed ikke i tråd med overordnet plan.  

 

Det aktuelle området er i Grønn plakat for Hønefoss delvis angitt som område med meget 

stor verdi og delvis som område med en del verdi. I henhold til retningslinjer for 

saksbehandling skal det i plansaken inngå en vurdering av tiltakets konsekvenser for 

grønnstrukturen. 

 

Juridiske forhold 
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Naturmangfoldloven 

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

grunn som retningslinjer ved alle enkeltvedtak, herunder vedtak av område – og 

detaljreguleringer. Det skal i saksdokumentene redegjøres for hvordan disse er fulgt opp. Det 

skal i saken fremgå hva slags kunnskap om naturmangfold beslutningen bunner i. Det er 

søker som har hovedansvaret for å fremskaffe kunnskapsgrunnlaget. Dersom 

kunnskapsgrunnlaget skulle vise seg å være mangelfullt, skal tiltaket vurderes i henhold til 

føre – var – prinsippet. Man skal i saken innta en økosystemtilnærming og samlet belastning 

av tiltak i området skal vurderes. 

 

Økonomiske forhold 

Planen fremmes som en privat detaljregulering. Dette innebærer at det faktureres 

saksbehandlingsgebyr iht. gjeldende betalingsreglement.  

 

Rådmannens vurdering 

Byggeplanene 

Den foreslåtte nye bebyggelsen er i samme skala som den eksisterende omkringliggende 

bebyggelsen, og trolig vil målgruppen være den samme. Dermed vil ikke det foreslåtte 

tiltaket ha negativ påvirkning på nabolaget.  

 

Det er viktig at det verneverdige bygget innafor planforslagets avgrensning ivaretas, og at det 

påvirkes minst mulig. Dette er det blant annet tatt hensyn til i byggehøyde for nybyggene.  

 

Rådmannen mener at gårdsplassen (felt f_BGP1) må detaljeres ytterligere før 2. 

gangsbehandling. Dette for å minimere areal med fast dekke og for å vise hvor det settes av 

areal til renovasjon. Rådmannen ønsker å minimere areal med fast dekke både for å sikre 

håndtering av overvann og for å sikre at gårdsplassen ikke blir en sammenhengende, 

udefinert flate.  

 

Innkomne merknader 

Det er ikke kommet merknader fra naboer, og merknadene fra offentlige myndigheter og 

kommunens enheter omfatter ikke spesielle uventa forhold. I tillegg til å tilrettelegge for et 

godt og trafikksikkert bomiljø er de viktigste temaene sikring mot jernbanen og håndtering av 

det verneverdige bygget.  

 

Lekeplasser 

Det foreslås anlagt lekeplass øst for foreslått nybygg, i skråninga ned mot jernbanen. Dette 

krever god sikring mot jernbanen. Arealet er egna for noen typer lek, slik som klatring og 

aking, men mindre egna for andre aktiviteter. Rådmannen mener at det må tas med i 

vurderinga av Kongshaugen er nabotomta, og er en god ressurs for lek og aktivitet.  
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Planen har bestemmelser som sikrer opparbeidelse av lekeareal før det gis brukstillatelse for 

boligene. 

 

Infrastruktur 

Det er kommunal vei fram til planområdet. Det er også kommunalt vann og avløp til området. 

Det er ikke spesielt tilrettelagt for gående og syklende foreløpig, men det planlegges fortau 

og gang- og sykkelveier fram til området fra sørvest i forbindelse med reguleringsplanen for 

Hønengata øst.  

 

Utbyggingsprosjektet faller innunder tilknytningsplikten for fjernvarme da det ligger innafor 

konsesjonsområdet og omfatter en utbygging på mer enn 1000 m
2
 totalt.  

 

Naturmangfold og grøntstruktur 

Naturmangfoldloven §§ 8-12 er oppfylt gjennom vurderinger i planbeskrivelsen.  

 

ROS – analyse 

I ROS-analysen konkluderes det med at det er risiko for fem hendelser/sitasjoner:  

 Radon 

 Støv og støy: industri 

 Støv og støy: trafikk (bane) 

 Ulykke med gående/syklende 

 Andre ulykkespunkter (jernbanen) 

 

Det gjøres tiltak for å redusere sannsynligheten for disse hendelsene/situasjonene.  

 

Rådmannen anser at utredningsplikten er oppfylt, herunder at samtlige utredninger og 

vurderinger beskrevet i planprogrammet er tilfredsstillende gjennomført.  

 

Samlet vurdering: 

Rådmannen er positiv til utvikling av området med flere boliger som vil passe godt inn blant 

eksisterende bebyggelse.  

 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler Rådmannen at planforslaget 0605_397 

detaljregulering for ”Hønen gård” fremmes og legges ut til offentlig ettersyn. 

 

 

Saksdokumenter 

Vedlegg med stjerne (*) er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De foreligger 

på Ipad og kommunens nettsider. 

 

1.  Oversiktskart med omtrentlig planavgrensning 

2.  Forslag til plankart, datert 24.03.15 
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3.  Forslag til reguleringsbestemmelser, datert 19.02.15 

4.  Planbeskrivelse, datert 20.02.15 

5.  Uttalelse fra samtlige som er kommet med innspill til oppstarten*  

a. Fylkesmannen i Buskerud, datert 03.11.14* 

b. Statens vegvesen, datert 17.11.14* 

c. Miljøretta helsevern, Ringerike kommune, datert 18.11.14* 

d. Buskerud fylkeskommune, datert 18.11.14* 

e. Teknisk drift utbygging, Ringerike kommune, datert 21.11.14* 

f. Jernbaneverket, datert 25.11.14* 

6.  ROS-analyse, datert 20.01.15* 

7.  Grønn plakat for Hønefoss, vedtatt 30.11.00*  

8.  Kommuneplanens arealdel 2007-2019, med tilhørende bestemmelser* 

 

 

 

 Ringerike kommune, 24.03.2015 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

Enhetsleder: Heidi Skagnæs 

Avdelingsleder areal- og byplan: Grethe Tollefsen 

 

saksbehandler: Ingeborg Faller 
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391 DETALJREGULERING FOR VESTRE NES VANNVERK OG 

IDRETTSANLEGG - 1.GANGSBEHANDLING  

 

Arkivsaksnr.: 14/1018   Arkiv: PLN 391  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

29/15 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 13.04.2015 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Forslag til detaljregulering for vestre Nes vannverk og idrettsanlegg 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. Det tas sikte på å oppheve gjeldende reguleringsplan nr. 176 Idrettsanlegg m.m. Nes i 

Ådal, ved vedtak av ny detaljregulering. 

 

4. Hensyn til den delen av den ytre sikringssonen som ikke inngår i reguleringsplanen, skal 

ivaretas i kommuneplanens arealdel.  

 

5. Ved revisjon av kommuneplanens arealdel tas det sikte på å endre arealformål i tråd med 

detaljregulering for Vestre Nes vannverk og idrettsanlegg. 

 

Sammendrag 
Ringerike kommune har for tiden flere pågående prosjekter knytta til vann- og avløp i Nes i 

Ådal. Det skal etableres nytt renseanlegg med hovedledninger, nytt vannverk og det skal 

gjennomføres sanering av vann og avløp.  

 

Oppstart av planarbeid for vestre Nes vannverk ble varsla våren 2014, og planen legges nå 

fram til 1. gangsbehandling i hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning. Formålet med 

planen er å tilrettelegge for etablering av nytt forsyningsanlegg for drikkevann med 

nødvendige restriksjoner (klausuleringsbestemmelser) for tilliggende arealer. Planen skal 

også ivareta eksisterende anlegg for idrett og friluftsliv i området, samt boligeiendom 

innenfor planområdet. 

 
Beskrivelse av saken 
Bakgrunn – om byggeprosjektet 

Ringerike kommune skal etablere ny vannkilde for det kommunale vannverket i Nes i Ådal. 

Dette er nødvendig da eksisterende vannkilde ikke har tilfredsstillende vannkvalitet. 

Kommunen planlegger å bygge vannbehandlingsanlegg og rentvannsbasseng øst for 

idrettsbanen. Det er etablert 2 nye grunnvannsbrønner i løsmasser nord for idrettsbanen. 

Kommunen ønsker å ta ut inntil 66 000 m
3
/år i framtida ved full utbygging ved vannverket. 

Detaljprosjektering av vannverket er igangsatt, og forventa ferdig i september/oktober 2015. 
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Videre tas det sikte på å inngå avtale med utførende vinteren 2015/2016. Stipulert byggetid er 

ett år.  

 

Plantype og avgrensning 

Planen fremmes som en detaljregulering. Ringerike kommune v/Teknisk forvaltning 

Utbygging er forslagstiller. Konsulent er Asplan viak. 

 

Planforslaget 

Forslag til detaljregulering for vestre Nes vannverk og idrettsanlegg ble mottatt fra Asplan 

viak 21.11.2014. Planforslaget som foreligger til behandling består av:   

- Plankart (vedlegg 2) 

- Forslag til reguleringsbestemmelser (vedlegg 3) 

- Planbeskrivelse (vedlegg 4) 

 

Klausuleringssoner / hensynssoner 

For å beskytte grunnvannsforekomsten/råvannkilden må det legges restriksjoner på bruken av 

nærliggende arealer, inndelt i klausuleringssoner. Restriksjoner for brønnområdet (sone 0) og 

infiltrasjonssonen (sone 1 og 2), samt en mindre del av den ytre sikringssonen (sone 3) er 

innarbeidet i bestemmelsene til reguleringsplan gjennom bruk av hensynssoner. Det er blant 

annet lagt restriksjoner på skogbruk, masseuttak, trafikk og bruk av kjemikalier og 

husdyrgjødsel. For øvrig har etablering av vannverket og foreslått reguleringsplan liten 

innvirkning på eksisterende bruk av området. For driftsadkomst til anlegget oppgraderes 

eksisterende landbruksavkjørsel.  

 

For den delen av sone 3 (den ytre sikringssonen) som ikke inngår i reguleringsplan, vil 

klausuleringsbestemmelsene bli nedfelt gjennom vedtak av kommuneplanens arealdel.  

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Planområdet er i dag regulert i reguleringsplan nr 176 Idrettsanlegg m.m. Nes i Ådal fra 

27.06.1985 (vedlegg 8). Planområdet er i denne reguleringsplanen regulert til idrettsanlegg 

og trafikkformål. Det tas sikte på å oppheve reguleringsplan nr. 176 ved vedtak av ny plan.  

 

Eiendomsforhold 

Planområdet berører følgende eiendommer:  

Gnr/bnr Hjemmelshaver Kommentar 

305/279 Ringerike 
kommune 

Hele eiendommen innenfor plangrense. Tomta 
består i stor grad av skog. 
Vannbehandlingsanlegg og rentvannsbasseng er 
planlagt på denne tomta.  

305/249 Ringerike 
kommune 

Hele eiendommen innenfor plangrense. 
Idrettsbane med tilkomstveg. 

305/1 Jesper B. 
Henriksen 

Grunnvannsbrønnene er boret på eiendommen. 

305/5, 
135 

Brynjulf Holte I hovedsak skog 

305/115 Eva Marie 
Nystrand 

Boligeiendom. Hele eiendommen innenfor 
plangrense.  

305/27 Merete Skogstad  

1016/1 Statens vegvesen E16 
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Innkomne innspill til planoppstart 

Oppstart av planarbeidet ble kunngjort av Ringerike kommune i mars 2014 ved:  

- Annonsering i Ringerikes blad og på kommunens nettside.  

- Brev til offentlige myndigheter og grunneiere i området.  

- Oppstartsdokumenter var tilgjengelige på kommunens nettside og på servicetorget.   

Frist for å komme med innspill var 20.05.2014. Det kom inn 8 uttalelser til oppstartsvarselet, 

disse følger som vedlegg 5 a-h. Temaene i uttalelsene gjaldt ønske om makeskifte, 

kulturminner, vassdrag, drikkevannskilden, naturmangfold, landskap, friluftsliv, barn og 

unge, trafikksikkerhet, støy og kraftnett.  Uttalelsene er oppsummert og kommentert av 

forslagsstiller og rådmannen i kapittel 8 i planbeskrivelsen (vedlegg 4).  

 

Forholdet til overordnede planer 
Nes i Ådal er et prioritert område for utvikling og vekst jf. sak om Livskraftige lokalsamfunn 

(formannskapet 14.05.2013 sak 56/13). 

 

I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.07 er området avsatt til idrettsanlegg, nåværende. 

Ved revisjon av kommuneplanens arealdel tas det sikte på å endre arealformål i tråd med 

detaljregulering for Vestre Nes vannverk og idrettsanlegg. 

 

Juridiske forhold  
Vannressursloven 

I henhold til § 20 (samordning av tillatelser) i vannressursloven, erstatter reguleringsplanen 

ordinær søknad om konsesjon for uttak av vann jf. samme lov. Sammen med plankart og 

bestemmelser, dekker planbeskrivelsen krav til innhold og dokumentasjon i 

konsesjonssøknad.  

 

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. Det er ikke registrert spesielle naturverdier eller 

rødlistearter som må hensynstas. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 
Hovedkomitéen for miljø- og arealforvaltning behandla oppstart av planarbeidet 03.03.2014, 

sak 23/14, og fattet følgende vedtak:  

1. Kommunen vedtar oppstart av 0605_391 detaljregulering for Vestre Nes vannverk og 

idrettsanlegg. 

2. Det tas sikte på å oppheve gjeldende reguleringsplan 176 Idrettsanlegg m.m. Nes i 

Ådal, ved vedtak av ny detaljregulering. 

 

Økonomiske forhold 
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Det er avsatt midler til etablering av Vestre Nes vannverk investeringsplanen i gjeldende 

handlingsprogram (15 millioner i fordelt på 2015 og 2016). 

 

Planforslaget skal ivareta offentlige interesser, og det skal derfor ikke tas 

saksbehandlingsgebyr, jf. pbl. § 33-1.  

 

Behov for informasjon og høringer 
Planprosessen følger ordinære høringsrunder etter plan- og bygningsloven. I tillegg har det 

vært holdt flere informasjonsmøter i forbindelse med de planlagte vann- og avløpsprosjektene 

på Nes. Seinest åpent møte på Nes bygdehus 05.03.2015. Her informerte blant annet Teknisk 

forvaltning Utbygging om planene for nytt vannverk og renseanlegg på Nes.  

 

Alternative løsninger 
Teknisk forvaltning Utbygging har sett på flere alternativer for etablering av vannverk.  

Asplan viak har utarbeida et forprosjekt for vannverket som danner grunnlaget for 

planarbeidet.   

 

Rådmannens vurdering 
Konsekvensutredning og ROS-analyse 

Rådmannen anser at utredningsplikten er oppfylt.  

 

Forhold til idrett og friluftsliv 

Ut fra dagens bruk av området ser det ikke ut til at det vil være behov for å etablere 

erstatningsarealer for idrett. Det kom ingen lokale innspill om dette ved oppstart av 

planarbeidet. Både lysløype og idrettsbane kan fortsatt brukes som i dag. 

 

Samla vurdering 

Etablering av vestre Nes vannverk er en del av kommunens tiltak for å sikre gode vann og 

avløpstjenester for Nes i Ådal. Herunder brannvann, drikkevann og rensing av utslipp.  

 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at planforslaget fremmes og 

sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. 

 

Vedlegg 
1. Oversiktskart med planavgrensning 
2. Forslag til plankart, merka "1. gangsbehandling" 

3. Forslag til reguleringsbestemmelser, merka "1. gangsbehandling" 

4. Planbeskrivelse, datert 11.03.15 

5. *Uttalelser mottatt ved oppstart av planarbeidet:  

a. *Brynjulf Holte 02.04.14 

b. *Buskerud fylkeskommune 20.05.14 

c. *Direktoratet for mineralforvaltning 20.05.14 

d. *Fylkesmannen i Buskerud 13.05.14 

e. *Miljøretta helsevern 07.04.14 

f. *Norges vassdrags- og energidirektorat 14.05.15 

g. *Ringeriks-Kraft 23.05.15 

h. *Statens vegvesen 21.05.14 

6. *Naturverdier og konsekvensutredning for naturmiljø, datert 21.09.2014 
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7. *ROS-analyse, datert 20.11.15 

8. *Reguleringsplan 176  

  

Lenker 
Gjeldende kommuneplan 

 

 

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, 20.03.2015 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Enhetsleder miljø- og arealforvaltning: Heidi Skagnæs  

Leder areal- og byplankontoret: Grethe Tollefsen 

Saksbehandler: Guro Skinnes 
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371 Telegrafalleen 2 - 2. gangsbehandling  

 

Arkivsaksnr.: 14/1831   Arkiv: PLN 35/48  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

  

114/14 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 10.11.2014 

30/15 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 13.04.2015 

/ Formannskapet  

/ Kommunestyret  

 

Forslag til vedtak: 

 

1. 0605_371 detaljregulering for Telegrafalleen 2 med tilhørende reguleringsbestemmelser 

vedtas. 

 

2. De deler av reguleringsplan nr. 154 Kvartalet ved telegrafen, vedtatt 29.01.86, som blir 

berørt av ny regulering, inkludert alle senere planendringer, delplaner og tilhørende 

bestemmelser, oppheves. 

 

Sammendrag 
Planforslaget innebærer fortetting av et område i Hønefoss sentrum. Det foreslås å regulere 

de nordligste delene av kvartalet sør for politistasjonen til bolig for bygging av ny 

boligblokk, samt å regulere de sørligste delene av kvartalet til kombinert forretning, kontor 

og tjenesteyting, i tråd med dagens bruk av arealene. I gjeldende reguleringsplan er hele det 

foreslåtte planområdet regulert til offentlig formål.  

 

Planområdet er svært sentrumsnært, og en høy utnyttelse av tomta er i tråd med mål om 

fortetting av bykjernen. Rådmannen anbefaler at planforslaget vedtas. 

 

Innledning 

Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for sentrumsnær og arealeffektiv 

boligbebyggelse i et område med potensiale for fortetting. Det legges opp til omtrent 18 

leiligheter med tilhørende uteoppholds- trafikk- og parkeringsareal. I tillegg omfatter 

reguleringsplanen eksisterende forretnings- og næringsbygg. For denne delen av 

reguleringsplanen foreslås det å endre formål fra offentlig formål til formål for 

forretning/kontor/industri.  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 

 Hovedkomitéen for miljø – og arealforvaltning (HMA) vedtok i møte 14.05.12, sak 

67/12, oppstart av detaljregulering for «371 Telegrafalleen 2». Forslagsstiller for 

denne oppstartssaken var Oddvar Røysi, da han var grunneier. I ettertid ble 
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eiendommen solgt til Telegrafalleen 2 AS. Arbeidet med reguleringsplan for området 

ble gjenopptatt på bakgrunn av vedtaket om oppstart fra 2012 etter et 

informasjonsnotat til HMA datert 11.10.13. 

 

 HMA vedtok i møte 10.11.14, sak 114/14, at planforslaget skal sendes ut på offentlig 

ettersyn etter 1. gangsbehandling.  

 

Beskrivelse av saken  

Planforslaget 

Planforslaget som foreligger til behandling består av  

- Plankart 371 Telegrafalleen 2 i målestokk 1:500, datert 23.02.15 

- Reguleringsbestemmelser, revidert 10.03.15 

- Planbeskrivelse revidert 03.03.15 

 

Beskrivelse av tiltaket fremgår av planforslaget med tilhørende beskrivelse. Se vedlegg. 

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Planområdet er i dag regulert i reguleringsplan nr. 154 Kvartalet telegrafen, vedtatt 29.01.86. 

Planområdet er i denne reguleringsplanen regulert til offentlig formål og allmennyttige 

formål. 

 

Endringer etter 1. gangsbehandling 

De viktigste endringer etter 1.gangsbehandling er: 

 Frisiktssoner og veiareal er endra i henhold til innspill fra teknisk drift i Ringerike 

kommune.  

 Parkeringsareal er økt noe ved at grøntområdet mellom den interne veien og 

Telegrafalleen er redusert.  

 

I tillegg er det gjort mindre endringer som ledd i kvalitetssikring av planforslaget, og for å 

imøtekomme høringsuttalelser. 

Høringsuttalelser 

Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i perioden 19.11.14 – 17.01.15. I samme periode ble 

forslaget sendt regionale myndigheter, berørte grunneiere, kommunens tjenesteområder m.fl. 

til uttalelse. Det kom inn totalt ni uttalelser. Disse følger som vedlegg. Innspillene er 

oppsummert og kommentert av forslagsstiller og rådmann i eget vedlegg.  
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Innsigelser 

Det er ikke varslet formelle innsigelser til planen fra fylkeskommunen, nabokommuner eller 

statlige fagmyndigheter hvis saksområde blir berørt. Kommunestyret kan dermed vedta 

reguleringsplanen. 

Forholdet til overordnede planer 

I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.07 er området avsatt til senterområde. Planforslaget 

er i tråd med formålet i kommuneplanen, da det underbygger viktige sentrumsfunksjoner.  

 

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. 

 

Økonomiske forhold 

Planen utløser trolig ingen økonomiske belastninger for Ringerike kommune. 

 

Prinsipielle avklaringer 

Tillatt høyde på nybygg er vurdert i forhold til høyden på omkringliggende bygg, samt ønsket 

om økt fortetting i bynære områder. Tillatt høyde er opp til 103 meter over havet, som 

tilsvarer fem etasjer. Dette er to etasjer høyere enn politihuset (97 meter over havet) og en 

etasje høyere enn Kuben (100 meter over havet). Det er riktig å utnytte denne tomta godt da 

den er svært sentral. De eksisterende næringsbyggene fungerer som overgang fra 

villabebyggelsen til den planlagte boligblokka.  

Rådmannens vurdering 

Innkomne merknader 

Vurdering av innkomne merknader fremgår av vedlagt dokument. 

 

Samlet vurdering 

De vanskeligste vurderingene i dette planarbeidet har vært tilpasning til tilgrensende 

verneverdig villabebyggelse og tilpasning til omkringliggende bygg med tanke på høyde. 

Rådmannen mener at den foreslåtte utbygginga er tilfredsstillende.  
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Det er viktig å tilrettelegge for høy utnyttelse av slike sentrale fortettingsområder, for å 

underbygge mål om fortetting og å øke aktiviteten i byen også på ettermiddag- og kveldstid.   

 

Planforslaget er godt bearbeidet og tilpassa kommunens mål.  

 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at 0605_371 detaljregulering for 

Telegrafalleen 2 vedtas.  

 

Saksdokumenter 

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

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

 

1.  Plankart 371 Telegrafalleen 2, målestokk 1:500, merket ”2.gangsbehandling”, datert 

23.02.15 

2.  Reguleringsbestemmelser, merket ”2.gangsbehandling”, revidert 10.03.15 

3.  Planbeskrivelse, revidert 03.03.15 

4.  Sammendrag av høringsuttalelser, med forslagsstiller og rådmannens kommentarer, datert 

03.03.15 

5.  Samtlige høringsuttalelser etter 1. gangsbehandling:* 

a. Buskerud fylkeskommune* 

b. Byggesakskontoret, Ringerike kommune* 

c. Eiendomsservice Ringerike AS* 

d. Fylkesmannen i Buskerud* 

e. Miljøretta helsevern, Ringerike kommune* 

f. Nordre Buskerud politidistrikt* 

g. SG Arkitekter AS* 

h. Statens vegvesen* 

i. Teknisk drift, Ringerike kommune* 

1.  Planforslaget som ble 1. gangsbehandla:* 

a. Plankart 1:1000, datert 13.08.14* 

b. Bestemmelser, datert 14.10.14* 

2.  Saksframlegg til 1.gangs behandling av planforslaget, HMA datert 22.10.14* 

3.  Saksprotokoll fra 1.gangs behandling av planforslaget, HMA 10.11.14, sak 114/14* 

6.  Kommuneplanens arealdel 2007-2019, vedtatt 30.08.2007, med tilhørende bestemmelser.* 

7.  Energi – og klimaplanen for Ringerike kommune, vedtatt 02.12.10.* 

 

 Ringerike kommune, 10.03.2015 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 
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enhetsleder: Heidi Skagnæs 

 

Avdelingsleder areal- og byplan: Grethe Tollefsen 

 

saksbehandler: Ingeborg Faller 

 

 

 



Delegerte vedtak 
 

Dato:  -   Utvalg: HMA Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 

 

Arkivsak Dato Saksnr. Avd/Sek/Saksb. Arkivkode 

 Navn Resultat 

 Innhold 

 

15/1208 09.02.2015 DS  47/15 R/TEK/MANO GNR 255/68 

Knut Sødal Hansen  

Oppføring av fritidsbolig Gnr/bnr 255/68 - Tyriknatten 

 

15/1972 25.02.2015 DS  66/15 R/TEK/AEMYH GNR 102/71 

Øyvind Røed  

Bygging av garasje Gnr/bnr 102/71 - Borgergata 12 

 

15/1977 26.02.2015 DS  67/15 R/TEK/MANO GNR 95/57 

  

Søknad om rammetillatelse Gnr/bnr 95/57 - Nansenveien 56 - tilbygg og garasje 

 

15/1979 27.02.2015 DS  68/15 R/TEK/AEMYH GNR 12/77 

  

Rehabilitering av pipe Gnr/bnr 12/77 - Gunnerengveien 55 

 

15/2000 02.03.2015 DS  69/15 R/TEK/AEMYH GNR 94/29 

  

Bruksendring Gnr/bnr 94/29 - Snipphaugen 25 

 

15/1906 02.03.2015 DS  70/15 R/TEK/HALA GNR 318/379 

  

Bruksendring og endring av fasader Gnr/bnr 318/379 - Stabellsgt 6 

 

14/3213 03.03.2015 DS  71/15 R/TEK/MANO GNR 148/115 

  

Gnr 148/115 148/9 Rehabilitering Sokna skole  

 

15/2267 03.03.2015 DS  72/15 R/TEK/AEMYH GNR 47/117 

Silje Haugerud Bakken  

Bruksendring Gnr/bnr 47/117 - Markveien 10 

 

14/2090 04.03.2015 DS  74/15 R/TEK/HALA GNR 11/5 

Pål Jensen  

Gnr. 11/5 - Abrahamrudvn - Deling av eiendom  

 

15/2277 04.03.2015 DS  75/15 R/TEK/HALA GNR 244/10 

Tom Henriksen  

Deling av eiendom Gnr/bnr 244/10 - Snaketangen 

 

15/2033 04.03.2015 DS  76/15 R/TEK/AEMYH GNR 78/14 



Thomas E Fransrud  

Installering av fyringsanlegg Gnr/bnr 78/14 - Kapellveien 15 

 

15/1902 05.03.2015 DS  77/15 R/TEK/HALA GNR 244/432 

  

Bruksendring Gnr/bnr 244/432 - Støaveien 116 

 

14/2141 05.03.2015 DS  78/15 R/TEK/AEMYH GNR 103/299 

DBHL AS  

Gnr.103/299 - Haugkollen 6 - Oppføring av bolig  

 

15/1338 05.03.2015 DS  79/15 R/TEK/AEMYH GNR 47/248 

Parviz & Parastov Salimi  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 47/248 - Hundremeterskogen 7 - Vinterhage 

 

15/2217 06.03.2015 DS  80/15 R/TEK/AEMYH GNR 302/4 

  

Bygging av nytt bygg for renseanlegg Gnr/bnr 302/4 - Ådalsveien 1102 

 

14/614 09.03.2015 DS  81/15 R/TEK/HALA GNR 318/1 

  

Gnr. 318/1 - Kong Ringsgate 1 - Bruksendring/Ombygging  

 

15/2203 10.03.2015 DS  82/15 R/TEK/HALA GNR 148/50 

Statens vegvesen  

Deling av eiendom Gnr/bnr 148/50 - Lyngstad 

 

15/2210 10.03.2015 DS  83/15 R/TEK/HALA GNR 148/50 

Statens vegvesen  

Deling av eiendom Gnr/bnr 148/50 - Hallingdalsveien 9 - Lyngstad 

 

15/2224 10.03.2015 DS  84/15 R/TEK/HALA GNR 148/26 

Vigdis Sandum Thorsrud  

Deling av eiendom Gnr/bnr 148/26 - Hallingdalsveien 5 - Skogmo 

 

15/2310 10.03.2015 DS  85/15 R/TEK/HALA GNR 248/77 

  

Terrengendring og planering av plass Gnr/bnr 248/77 - Vælerenveien 67 

 

15/2232 10.03.2015 DS  86/15 R/TEK/AEMYH GNR 37/4 

Paul Aage Bjerke  

BYGGING AV GARASJE GNR/BNR 37/4 - NORDRE RINGÅSEN 39 

 

15/2320 12.03.2015 DS  88/15 R/TEK/AEMYH GNR 244/220 

Steinar Larsen  

Bygging av garasje Gnr/bnr 244/220 og 244/406 

 

15/1676 12.03.2015 DS  89/15 R/TEK/MANO GNR 318/450 

  

Rammetillatelse for rehabilitering Gnr/bnr 318/450 - Arnemannsveien 3 



 

15/2523 12.03.2015 DS  90/15 R/TEK/BERLE GNR 318/336 

  

Støyskjerming Gnr/bnr 318/336 - Tyristrandgate 5 

 

15/1672 13.03.2015 DS  91/15 R/TEK/HALA GNR 13/3 

Arne R Bakken  

Deling av eiendom Gnr/bnr 13/3 - Kallebråten 

 

15/2305 13.03.2015 DS  92/15 R/TEK/AEMYH GNR 251/263 

Richard Samuelsen  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 251/263 - Maltkleiva 13 

 

14/595 16.03.2015 DS  94/15 R/TEK/HALA GNR 280/1,3 

Ann Heidi Bentzen  

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

 

15/2514 16.03.2015 DS  95/15 R/TEK/BERLE GNR 318/342 

  

Støyskjerming Gnr/bnr 318/342 - Schjongsgate 2 A 

 

14/102 16.03.2015 DS  96/15 R/TEK/HALA GNR 290/10 

  

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

 

15/1760 17.03.2015 DS  98/15 R/TEK/AEMYH GNR 284/70 

  

Riving av uthus og bygging av garasje Gnr/bnr 284/70 - Ådalsveien 537 

 

15/2534 17.03.2015 DS  99/15 R/TEK/BERLE GNR 318/366 

  

TILBYGG GNR/BNR 318/366 - KVERNBERGGATA 33 

 

15/2517 17.03.2015 DS  100/15 R/TEK/BERLE GNR 318/268 

  

Støyskjerming Gnr/bnr 318/268 - Thornesgate 4 

 

15/2436 17.03.2015 DS  101/15 R/TEK/HALA GNR 317/545 

  

Bruksendring Gnr/bnr 317/545 - Prinsens gt 27 

 

14/4351 17.03.2015 DS  102/15 R/TEK/MANO GNR 318/451 

Hans Christian Svensrud  

Midlertidig konstruksjon på uteservering Gnr/bnr 318/451 - Arnemannsveien 5 

 

15/2518 18.03.2015 DS  103/15 R/TEK/BERLE GNR 318/343 

  

Støyskjerming Gnr/bnr 318/343 - Schjongsgate 3 

 

15/2520 18.03.2015 DS  104/15 R/TEK/BERLE GNR 318/344 



  

Støyskjerming Gnr/bnr 318/344 - Schjongsgate 6 

 

15/2483 18.03.2015 DS  105/15 R/TEK/HALA GNR 40/63 

  

Bygging av bolig Gnr/bnr 40/63 - Søndre Ringåsen 34 

 

15/2628 18.03.2015 DS  106/15 R/TEK/BERLE GNR 318/363 

  

STØYSKJERMING GNR/BNR 318/363 - KVERNBERGGATA 27 

 

15/2521 18.03.2015 DS  107/15 R/TEK/BERLE GNR 318/335 

  

Støyskjerming Gnr/bnr 318/335 - Tyristrandgate 3 

 

15/2527 18.03.2015 DS  108/15 R/TEK/BERLE GNR 318/322 

  

Støyskjerming Gnr/bnr 318/322 - Ringeriksgate 2 

 

15/1459 18.03.2015 DS  109/15 R/TEK/MANO GNR 120/1 

Kistefos-Museet  

Skulptur Gnr/bnr 120/1 - Hadelandsveien 814 

 

15/2677 19.03.2015 DS  110/15 R/TEK/HALA GNR 271/33 

Johnny Heen  

DELING AV EIENDOM GNR/BNR 271/33/3 - HENSVEIEN 54 

 

15/1676 19.03.2015 DS  111/15 R/TEK/MANO GNR 318/450 

  

Rammetillatelse for rehabilitering Gnr/bnr 318/450 - Arnemannsveien 3 

 

14/2823 19.03.2015 DS  112/15 R/TEK/HALA GNR 38/198 

  

Gnr. 38/198 - Hvervenmoveien 11 - Bruksendring  

 

15/2380 19.03.2015 DS  113/15 R/TEK/HALA GNR 148/23 

Statens vegvesen  

Deling av eiendom Gnr/bnr148/23 - Fossheim 

 

15/2388 20.03.2015 DS  114/15 R/TEK/HALA GNR 148/23 

Statens vegvesen  

Deling av eiendom Gnr/bnr 148/23 - Fossheim 

 

15/2674 20.03.2015 DS  115/15 R/TEK/AEMYH GNR 316/40 

  

Installering av heis Gnr/bnr 316/40 - Vesterngata 18 

 

15/2709 20.03.2015 DS  116/15 R/TEK/HALA GNR 39/143 

  

Fasadeendring Gnr/bnr 39/143 - Dronning Åstasgt 22 



 

15/2639 23.03.2015 DS  117/15 R/TEK/AEMYH GNR 89/284 

  

BYGGING AV ENEBOLIG GNR/BNR 89/284 - TØRRJULFARET 24 

 

15/2633 23.03.2015 DS  118/15 R/TEK/BERLE GNR 318/335 

Marit Bjørnsen Schau  

BYGGING AV GARASJE GNR/BNR 318/335 - TYRISTRANDGATE 3 

 

15/2784 23.03.2015 DS  119/15 R/TEK/AEMYH GNR 49/292 

Rune Djupdal  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 49/292 - Veiginveien 81 

 

15/2690 24.03.2015 DS  120/15 R/TEK/AEMYH GNR 111/6 

Kristin Hertzberg  

BYGGING AV TILBYGG GNR/BNR 111/6 - AURDALSV 10 

 

15/2889 24.03.2015 DS  121/15 R/TEK/HALA GNR 94/6 

  

Oppsetting av 25 stk midlertidige boenheter Gnr/bnr 94/6 - Hvalsmoen 

Transittmottak 

 



 

Ringerike kommune 
Areal- og byplankontoret 

 

 

 

 

Notat  
 

Til: Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 

Formannskapet 

Fra: Rådmannen 

   

 

 
Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 

14/995-17 7557/15 PLN 000 18.03.2015 

 

OVERSIKT OVER UTBYGGINGSPOTENSIAL I GJELDENDE KOMMUNEPLAN  

 

Vedlagt følger en oversikt over utbyggingspotensial for bolig- og næringsformål i gjeldende 

kommuenplan for Ringerike, vedtatt 30.08.2007. Oversikten har også med reguleringsplaner i 

strid med kommuneplanen, som er starta opp og/eller vedtatt etter 2007. Oversiktene er sist 

revidert 15. mars 2015. Oversikt over utbyggingspotensial er en del av grunnlaget for 

revidering av arealdelen, og vurdering av behov for nye utbyggingsområder.  

 

Boliger 

For boliger er det oppgitt et anslag over potensielt antall enheter for de enkelte områdene, 

fordelt på rekkehus/leiligheter og eneboliger. Det tas forbehold, da antall enheter først blir 

avklart ved reguleringsplaner for områdene. Videre er det angitt planstatus, herunder om det 

er utarbeida reguleringsplan.  

 

Oversikten viser at gjeldende planverk/planer under arbeid har et potensial for om lag 2973 

boliger.  

 

Næring 

Her er det oppgitt ca. areal i dekar. Dette er grove og avrunda tall. Næringsarealer som i stor 

grad er utbygd er i hovedsak ikke tatt med, selv omd et kan være potensial for bedre 

utnyttelse her.  

 

Oversikten viser at gjeldende planverk/planer under arbeid har et potensial for om lag 5540 

dekar næringsarealer.  

 

 

 

Saksbehandler: Guro Skinnes, areal- og byplankontoret 

 

Vedlegg: Oversikt over utbyggingspotensial per 15.03.2015.  



UTBYGGINGSPOTENSIALPER15.03.2015

BOLIGER
Navn Område Planlagteboliger Planstatus

Eneboliger
Rekkehus/
Leiligheter

Sum
enheter Kommuneplan Reguleringsplan Plan-ID

Granumslia Nes 45 45 Bolig Ja 153
Omsorgsboliger Nes 8 8 Bolig Ja 277
Sandmoen Nes 8 8 Bolig Nei
Øymoen Nes 15 15 Bolig Nei
Gnr/bnr 302/4 Nes 3 3 Bolig Nei
Boligervedomsorgsboliger Hallingby 8 8 Bolig Ja 249
Bymarka Hallingby 5 5 Bolig Ja 59
Hallingbysyd Hallingby 20 20 Bolig Ja 125
Gnr/bnr 148/55 Sokna 8 8 Bolig Underarb
Furuvangtomta Sokna 12 12 Senteromr Ja 315og44
Kirkemoen Sokna 18 18 Bolig Ja 187-01,187-04,145-01
Pukerudhagen Sokna 50 50 Bolig Arbeidmedrp stansa.
Permobakkennord Sokna 35 35 Bolig Ja 44-08
Gnr/bnr 167/3 Sokna 15 15 Bolig Nei
Morud Sokna 12 12 Bolig Nei
Breiengnr/bnr 87/783/1 Ask/Tyristrand 19 19 Bolig Nei
Asksentrum Ask/Tyristrand 20 20 Bolig Nei
Tyristrandsentrum Ask/Tyristrand 4 51 55 Senteromr/bolig Ja 276-01
OmsorgsboligerTyristrand
sentrum Ask/Tyristrand 15 15 Senteromr/bolig Ja 276-01
Hollerud Ask/Tyristrand 50 50 Bolig Nei
Solbergåsen Ask/Tyristrand 22 22 Bolig Ja 80
ØvreFegri Ask/Tyristrand 53 53 Bolig Ja 151



NedreFegri Ask/Tyristrand 18 10 28 Bolig Ja 320-01
Fegrihøgda Ask/Tyristrand 3 11 14 Bolig Ja 355
Helgerudvest Heradsbygda 20 20 LNF Ja 384
HavnaHemskogen Haugsbygd 3 3 Bolig Ja 202-06
Nordberg Haugsbygd 5 5 Bolig Ja 177-03
Vedidrettsanlegget Haugsbygd 3 3 Bolig Ja 297-01
Andersløkka Haugsbygd 10 10 Ja 280
Ringkollveien77 Haugsbygd 4 4 Bolig Underarb 373
Nerbytunet Haugsbygd 30 30 LNF Underarb 378
DiverseHaug/Hval Haugsbygd 10 10
Almemoen Hønefoss 14 44 58 Bolig Ja 312-06

Hønengård Hønefoss 14 14
Bygnm/særskilt
allmennyttigformål Underarb 397

ØvreHønengataøst Hønefoss 230 230 Senterområde Underarb 271
GamleUllerålskole Hønefoss 30 30 Off. bygninger Underarb 364
Hønengata18-20 Hønefoss 20 20 Senteromr/bolig Ja 358
Hønengata26 Hønefoss 20 20 Bolig Underarb 394
Hønengata40-44 Hønefoss 21 21 Bolig/erverv Ja 7
Ullerålsgata9 Hønefoss 3 3 Bolig/friomr/LNF Ja 368
Mosselia Hønefoss 2 2 Bolig Ja 328
Ankersgate6-10 Hønefoss 44 44 Bolig Ja 317
Nordreparkboligsameie Hønefoss 49 49 Senterområde Underarb 395
Glatvedsgate Hønefoss 25 25 Senterområde Ja 64-02
Hofsfossveien3 og5 Hønefoss 14 14 Bolig Ja 369
Soknedalsveien5-27 Hønefoss 137 137 Annetbyggeomr Underarb 330
GamleFollumskole Hønefoss 20 20 Bolig Ja 359
Myra Hønefoss 12 12 Bolig Ja 268-02
Øya Hønefoss 170 170 Senterområde Underarb 387
Brutorget Hønefoss 70 70 Senterområde Ja 314-01
Telegrafalleen2 Hønefoss 18 18 Senterområde Underarb 371



Askveien1-3/ St.Olavsgate7-9 Hønefoss 36 36 Senterområde Arbmedrp avventer 370
LøkkaogSchjongstangen Hønefoss 2 2 Bolig Ja 120-03
Byporten Hønefoss 160 160 Senterområde Ja 313-01
Benterud Hønefoss 175 175 Bolig Underarb 399
KunnskapsparkRingerike Hønefoss 120 120 Offentligebygn Underarb 366
Krakstadmarkam/Tanberglia Hønefoss 800 K.delplanu/arb Delvisferdig 356-01
Ringåsen Hønefoss 30 30 Bolig Ja 192m.fl.
DelavNakkerud,Perhagan Andreområder 7 7 Bolig Ja 138-02
OmrådevedTyrihall,Nakkerud Andreområder 15 15 Bolig Nei
Delavgnr/bnr 269/5 Nakkerud Andreområder 8 8 Bolig Nei 273
Småbråten-Johnsrud,Åsa Andreområder 2 2 Bolig Ja 245-02
Tjyruhjellen,Åsa Andreområder 3 3 Bolig Ja 346-02
Grendai Åsa Andreområder 11 11 Bolig Ja 325
Kvernvolden,Veme Andreområder 7 12 19 Bolig Ja 233-01
Ringmoen Andreområder 5 5 Bolig Ja 160

SUM 544 1629 2973



NÆRING



 

Ringerike kommune 
Samfunn 

 

 

 

 

Notat  
 

Til: Hovedkomiteen for miljø og arealforvaltning 

Fra: Rådmann 

   

Kopi:   

 

 
Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 

15/2552-2 7741/15 P24 19.03.2015 

Svar - Ber om å få bygget resten av bryggen ned til fiskeplassen ved utløpet av 
Randselva  

 

 

Representanten Larsen etterspurte i møte 9.  mars 2015 om de videre planer for gjestebrygge 

mellom Glatved brygge og Randselva. 

 

Spørsmålet er oversendt Stiftelsen Glatved brygge v/styreformann og følgende svar er 

mottatt: 

 

 

«Status er som følger: 

 

Stiftelsen Glatved Brygge har en helhetlig plan for området rundt Glatved Brygge som 

inkluderer etablering av gjestebrygger i det nevnte området.  Planen går i hovedtrekk ut på å 

opparbeide elvekanten og forskjønne denne, samt finne en egnet løsning for gjestebrygger. 

  

Deler av opparbeidingen ble startet opp i 2013, men fikk store flomskader og måtte derfor 

omarbeides.  

  

Stiftelsens policy er å gjennomføre utviklingsplanen steg for steg, og etter hvert som vi får 

finansiert de forskjellige prosjektene. Pr dags dato er ikke dette delprosjektet finansiert. Så 

fort vi har økonomien på plass til å gjennomføre tiltaket vil dette bli gjort.» 



 

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: www.nve.no 

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971 

Hovedkontor Region Midt-Norge Region Nord Region Sør Region Vest Region Øst 

Middelthunsgate 29 Vestre Rosten 81 Kongens gate 14-18 Anton Jenssensgate 7 Naustdalsvn. 1B Vangsveien 73 

Postboks 5091, Majorstuen 7075 TILLER 8514 NARVIK Postboks 2124 Postboks 53 Postboks 4223 

0301 OSLO   3103 TØNSBERG 6801 FØRDE 2307 HAMAR 

      

 

Vardar Varme AS 

Postboks 3093 

3501 HØNEFOSS 

 

   

  

Vår dato: 24.03.2015        

Vår ref.: 201100851-7     

Arkiv: 513 Saksbehandler: 

Deres dato:    Mathilde Berg 

Deres ref.:         

         

Vardar Varme AS- Søknad om utvidelse av konsesjonsområdet og 

inkludering av varmesentral, Ringerike kommune, Buskerud fylke.  

Oversendelse av revidert fjernvarmekonsesjon  

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har i dag gitt Vardar Varme AS (tidligere Hønefoss 

Fjernvarme AS) konsesjon for en utvidelse av sitt fjernvarmeanlegg i Ringerike kommune. 

Tillatelsen innebærer at Vardar Varme AS kan utvide sitt konsesjonsområde i Hønefoss til å også 

dekke det tidligere fabrikkområdet til Norske Skog Follum. Videre er det gitt tillatelse til å overta 

den eksisterende varmesentralen på Follum. Dampkjelen og elkjelen i varmesentralen er derfor 

tatt inn i den reviderte konsesjonen. 

NVEs tillatelse sendes tiltakshaver som vedlegg. Den reviderte konsesjonen er også tilgjengelig på 

NVEs nettsted: www.nve.no/fjernvarme. Denne tillatelsen kan påklages, se opplysninger i 

konsesjonsdokumentet. Eventuelle klager vil bli sendt Vardar Varme AS til uttalelse før saken legges 

frem for Olje- og energidepartementet.  

En fjernvarmekonsesjon legger nødvendig grunnlag for at kommunen kan meddele tilknytningsplikt i 

nye plan- og byggesaker innenfor det konsesjonsgitte området. NVE vil i denne sammenheng minne om 

at en fjernvarmekonsesjon innebærer en overordnet rasjonalitetsvurdering av anlegget. NVE har ikke 

gjort en vurdering av enkeltbygg innenfor konsesjonsområdet. Det oppfordres derfor til dialog mellom 

fjernvarmeutbygger og kommune før tilknytningsplikt pålegges enkeltbygg. 

Presentasjon av søknaden 

Hønefoss Fjernvarme AS har i gjeldende fjernvarmekonsesjon av 2.5.2011 tillatelse til å etablere 

fjernvarme i Hønefoss. NVE mottok den 26.6.2014 søknad fra Hønefoss Fjernvarme AS om revidert 

konsesjon for deres fjernvarmeanlegg i Hønefoss. Nødvendige tilleggsopplysninger fra konsesjonær ble 

mottatt den 13.1.15 og 20.3.2015.  

Hønefoss Fjernvarme AS har i eksisterende konsesjon tillatelse til å installere to spillvarmevekslere med 

samlet installert effekt på 22 MW for å utnytte spillvarme fra varmesentralen ved den tidligere 

papirfabrikken Norske Skog Follum. Biokjelen i varmesentralen benytter ulike typer biobrensel, som 



 
Side 2 

 

 

 

slam, bark, hogstavfall, flis av returvirke og andre typer skogbasert biobrensel, og produserer damp som 

konverteres til fjernvarme. Det er i tillegg installert en 20 MW elkjel i reserve i varmesentralen.  

Norske Skog har nå lagt ned papirproduksjonen på Follum, og de nye eierne, Follum Eiendom AS, har 

planer om å etablere et stort industriområde på tomta. Vardar Varme AS (tidligere Hønefoss 

Fjernvarme) ønsker å overta det eksisterende produksjonsutstyret for damp og samtidig levere 

fjernvarme til kunder som etablerer seg på det gamle fabrikkområdet. Konsesjonær søker derfor om 

utvidelse av konsesjonsgrensen og om å få inkludert den eksisterende varmesentralen med tilhørende 

dampkjel (35 MW) og elkjel (20 MW) i fjernvarmeanlegget. Installert produksjonskapasitet i 

fjernvarmeanlegget fra Follum varmesentral vil være 22 MW fra dagens to varmevekslere. Konsesjonær 

viser til at anlegget til enhver tid vil tilfredsstille kravet om kontinuerlig leveranse ved bortfall av største 

produksjonsenhet (N-1 kriteriet).  

Det omsøkte området er i sin helhet eid av Follum Eiendom AS, og konsesjonær har fremlagt en avtale 

med eier om enerett for levering av termisk energi innenfor Follum industriområde. Fabrikkområdet er 

lokalisert i umiddelbar nærhet til dagens konsesjonsgrense. 

Det opplyses om at det eksisterende damprørnettet inne på det tidligere fabrikkområdet vil erstattes med 

et nytt fjernvarmenett etter hvert som kundegrunnlaget øker. Hovedparten av de tidligere 

fabrikklokalene er nå revet og vil etter hvert bli erstattet med ny industri. Plassering og størrelse på nye 

bygg er foreløpig ikke avklart, og derfor er ikke nye rørtraseer tegnet inn på konsesjonskartet. Samtlige 

rør vil legges på arealene til Follum Eiendom AS. Konsesjonær opplyser om at de antar at den omsøkte 

utvidelsen, med etablering av nytt rørnett, vil kunne realiseres innen fem til ti år. 

Konsesjonær opplyser om at overskuddet fra dampproduksjonen vil benyttes til strømproduksjon med 

spenning under 1000 V, med overføring til Ringeriks-Kraft AS sine 400 V trafoer i området. 

NVE konstaterer at Hønefoss Fjernvarme AS den 29.1.2015 informerte NVE om at de har skiftet navn 

til Vardar Varme AS. Navnebyttet medfører ingen organisatoriske endringer, organisasjonsnummer og 

adresse er det samme som tidligere. 

NVEs behandling av søknaden 

NVE har behandlet søknaden i medhold av energiloven.  

NVE konstaterer at utvidelsen av området kun berører én grunneier, Follum Eiendom AS, og at 

grunneier er informert om utvidelsen gjennom avtale med konsesjonær. Etter NVEs vurdering har 

konsesjonsendringene små virkninger for tredjepart. NVE har derfor ikke funnet grunn til å sende 

søknaden på høring, men forela den 6.2.2015 søknaden for Ringerike kommune for ev. kommentarer.  

Innkomne merknader 

Ringerike kommune, ved kst. kommunalsjef samfunn, skriver i e-post av 18.3.2015 at de ikke har 

merknader til Vardar Varme AS sin søknad om utvidet konsesjonsgrense. Videre uttaler Byplansjef i 

Ringerike kommune i e-post av 16.3.2015 at han stiller seg positiv til søknaden. 

NVEs vurdering av søknaden 

NVE vil normalt kun meddele utvidet konsesjon for områder der det foreligger planer om utbygging 

innenfor et rimelig tidsrom, og der tiltakshaver kan dokumentere potensielt kundegrunnlag på en slik 

måte at NVE kan vurdere rasjonaliteten av en eventuell tilknytning. NVE konstaterer at det per i dag 

ikke er endelig avklart hvor nye bygg inne på det tidligere fabrikkområdet skal plasseres. NVE legger til 

grunn at det omsøkte området i sin helhet er eid av Follum Eiendom AS og at konsesjonær har en avtale 

om enerett for levering av termisk energi innenfor Follum industriområde. NVE konstaterer at 
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konsesjonær antar at den omsøkte utvidelsen, med etablering av nytt rørnett, vil kunne realiseres innen 

fem til ti år. Med bakgrunn i dette, og at konsesjonær per i dag har installert to varmevekslere i den 

tidligere varmesentralen på Follum, finner NVE det hensiktsmessig at Vardar Varme AS overtar 

produksjonsutstyret i varmesentralen i sin helhet. NVE vurderer dette som en god utnyttelse av 

eksisterende varmesentral, samtidig som det vil kunne leveres varme til nye kunder på det gamle 

fabrikkområdet på Follum. På bakgrunn av dette vurderer NVE at kundegrunnlaget er tilstrekkelig til at 

den omsøkte utvidelsen av konsesjonsområdet kan vurderes som samfunnsmessig rasjonelt. NVE 

konstaterer at Ringerike kommune stiller seg positive til den omsøkte utvidelsen. 

Med bakgrunn i søknad og NVEs egen vurdering, meddeles Vardar Varme AS revidert konsesjon for 

utvidelse av konsesjonsområdet som omsøkte og inkludering av varmesentral på Follum i 

fjernvarmeanlegget. Fjernvarmeanlegget må etableres i samsvar med andre aktuelle krav etter 

energiloven og annen lovgivning. 

NVE konstaterer at overskuddet fra dampproduksjonen vil benyttes til strømproduksjon, hvor 

elektrisiteten vil føres inn på Ringeriks-Kraft AS sine 400 V trafoer inne på industriområdet. NVE 

konstaterer at anlegg for produksjon, omforming, overføring og distribusjon av elektrisk energi med 

spenning under 1000 V ikke er konsesjonspliktig, og at det derfor ikke nødvendig med søknad om 

anleggs- og omsetningsproduksjon for anlegget. 

 

Vilkår for vedtaket 

 

Konsesjonen meddeles med samme varighet som tidligere. NVE har satt vilkår om at utvidelsen av 

konsesjonsområdet som omsøkt den 27.06.2014 skal være ferdigstilt og idriftsatt innen den 01.05.2020. 

Videre har NVE oppdatert fjernvarmekonsesjonens standardvilkår i henhold til dagens praksis. 

Fjernvarmeanlegget må også etableres i samsvar med andre aktuelle krav etter energiloven og annen 

lovgivning. Blant annet nevnes:  

Effektoppdekning: Konsesjonær plikter å tilfredsstille NVEs krav til effektoppdekning i 

fjernvarmenettet, N-1 kriteriet. I dette ligger at største produserende enhet skal kunne falle ut i høylast, 

uten at anlegget mister evnen til å tilfredsstille fjernvarmenettets effektbehov.  

Tilsyn: NVE fører tilsyn med konsesjonspliktige fjernvarmeanlegg, herunder oppfylling av vilkår, drift 

og vedlikehold av anlegget og beredskap. Tilsynet er gebyrfinansiert.  

Utslipp til vann og luft: Fjernvarmeanlegg må drives i samsvar med forurensningslovens krav. 

Konsesjonær plikter å ta kontakt med Fylkesmannen for å avklare om det er nødvendig med 

utslippstillatelse etter dette lovverket.  

Støy: Støy fra varmesentralen ved nærmeste bebyggelse bør ikke overskride anbefalte grenseverdier fra 

Klima- og forurensningsdirektoratet. Fylkesmannen kan gi nærmere opplysninger om dette. 

 

 

Med hilsen 

Rune Flatby       Arne Olsen  

avdelingsdirektør      seksjonssjef 
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Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 

Vedlegg:    Konsesjonsdokumenter 

   

   
 

  

Kopimottakere: 

Follum Eiendom AS v/Rolf Jarle Aaberg 

NORSKE SKOG HOLDING AS 

Ringerike kommune 

Ringeriks-Kraft AS 

Ringeriks-Kraft Nett AS 

Treklyngen Holdning AS 

Viken skog SA 

 



 

Fjernvarmekonsesjon 
 

  

 

Meddelt: 

Vardar Varme AS  . 

Organisasjonsnummer:      991 117 776                         

     

Dato:         24.03.2015 

Varighet: 01.01.2032 

Ref: 201100851-7 

Kommune: Ringerike  

Fylke: Buskerud 

 

 

 

 



Side 2 

 

 

I medhold av lov av 29. juni 1990 nr. 50 om produksjon, omforming, overføring, omsetning, 

fordeling og bruk av energi m.m. (energiloven) § 5-1, jf. forskrift av 7. desember 1990 nr. 959 om 

produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. 

(energilovforskriften) § 5-1 og delegering av myndighet fra Olje- og energidepartementet i brev av 

27. november 2013, gir Norges vassdrags- og energidirektorat under henvisning til søknad av 

27.06.2014, tilleggsopplysninger av 13.01.2015 og 20.03.2015, og vedlagte oversendelsesbrev av i 

dag.  

 

Vardar Varme AS 

 

tillatelse til i Ringerike kommune i Buskerud fylke å bygge og drive fjernvarmeanlegg:  

 

A. Innen det området som går fram av kart merket «Oversiktskart over konsesjonsområdet, 

inkludert utvidelse med Follum fabrikkområde», vedlagt konsesjonsdokumentet. 

 

B. Med følgende varmesentraler og installasjoner, plassert som vist på ovennevnte kart:  

Hvervenkastet varmesentral:  

 En oljekjel med installert effekt 10 MW 

 En oljekjel med installert effekt 7 MW 

 En biokjel med installert effekt 7,7 MW 

 En elkjel med installert effekt 1,2 MW 

 

Follum varmesentral 

 En biokjel for dampproduksjon med samlet installert effekt på 35 MW 

 En elkjel med installert effekt 20 MW 

 To stk. spillvarmevekslere med samlet installert effekt 22 MW 

 

C. Med hovedrørnett i det vesentligste som vist på ovennevnte kart: 

 

Fjernvarmekonsesjon meddelt Hønefoss Fjernvarme AS 02.05.2011 (NVE ref.: 201100851-2) 

bortfaller herved. 

 

 

 

 



Side 3 

 

 

 

I tillegg til de til enhver tid gjeldene vilkår fastsatt i eller i medhold av energiloven, fastsettes med 

hjemmel i energiloven § 5-3 følgende spesielle vilkår: 

1. Konsesjonens varighet 

Tillatelsen gjelder inntil 01.01.2032. 

2. Frist for idriftsettelse og ferdigstillelse av anlegget 

Utvidelsen av konsesjonsområdet som omsøkt den 27.06.2014 skal være ferdigstilt og idriftsatt 

innen den 01.05.2020. 

3. Rapporteringsplikt 

Konsesjonær skal, når NVE krever det, legge frem ytterligere opplysninger om tekniske og 

økonomiske forhold vedrørende bygging og drift av fjernvarmeanlegget. 

Dersom NVE finner at prosjektets fremdrift ikke er i samsvar med søknaden og eventuelle 

tilleggsopplysninger, kan NVE vurdere ny avgrensning av konsesjonsområdet.  

4. Krav til egne ansatte i virksomheten 

Konsesjonæren skal ha egne ansatte til å forestå daglig drift av foretaket. 

5. Fornybar energiproduksjon 

Konsesjonær skal, når NVE krever det, dokumentere fornybarandelen i fjernvarmeproduksjonen. 

Ved lav fornybarandel kan NVE, etter en konkret vurdering, pålegge tiltakshaver tiltak som øker 

fornybarandelen i fjernvarmeanlegget.  

6. Kulturminner 

Konsesjonær kan ikke igangsette anleggsarbeid på varmesentraler eller rørnett før det er avklart 

med kulturminnemyndighetene om hensynet til automatisk fredede kulturminner er ivaretatt. Ved 

trinnvis utbygging av fjernvarmenettet kan tiltakshaver avklare forhold til kulturminner i takt med 

utbyggingen av de enkelte strekningene.  

7. Fremføring av fjernvarmenett  

Konsesjonær må gjennom minnelige avtaler sørge for nødvendige rettigheter for fremføring av 

fjernvarmenett. Er det ikke mulig å inngå slik avtale kan det søkes om ekspropriasjon. 

Før igangsetting av anleggsarbeider i nye områder skal konsesjonær kontakte kommune, 

fylkesmann, eier av vei og andre berørte for å avklare eventuelle virkninger for arealbruk og 

naturverdier, og undersøke muligheter for koordinering av fjernvarmerør med annen infrastruktur.  

Konsesjonær plikter å påse at fjernvarmegrøftene er forsvarlig sikret under anleggsarbeidet. 

Fjernvarmegrøftene skal tilbakeføres i takt med anleggsarbeidet, og området skal istandsettes så 

raskt som mulig etter at anleggsarbeidet er avsluttet.  

8. Virkninger natur- og kulturverdier 

Konsesjonær plikter å påse at han selv, hans kontraktører og andre som har med anleggsarbeidet og 

drift av fjernvarmeanlegget å gjøre, unngår ødeleggelse av naturforekomster, landskapsområder, 

kulturminner m.v. Dersom ikke ødeleggelser kan unngås, skal rette myndigheter underrettes i god 

tid på forhånd. 
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Klageadgang 

Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet av parter i saken og andre med rettslig 

klageinteresse innen 3 uker fra det tidspunkt denne underretning er kommet frem, jf. forvaltningsloven 

kapittel VI. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementet og sendes 

til NVE. Vi foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse nve@nve.no.  

 

 

 

 

 

 

Rune Flatby Arne Olsen 

avdelingsdirektør seksjonssjef  

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 

 

 

 

 

 



 

 Vedlegg 1: Oversiktskart over konsesjonsområdet, inkludert utvidelse med Follum fabrikkområde.  

 



Fra: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 

Til: Camilla Lødøen Myroldhaug [Camilla.Lodoen.Myroldhaug@ringerike.kommune.no]; Ann 

Kristin Steinbakken [Ann.Kristin.Steinbakken@ringerike.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 24.03.2015 09:42:39 

Emne: VS: Vedtak om utvidelse av konsesjonsområdet og inkludering av varmesentral, Follum.. 

NVEs referanse: 201100851-7 

Vedlegg: 201100851-7Vedtak om utvidelse av konsesjonsområdet og inkludering av 

varmesentral, Follum. med vedlegg.pdf 

 
 
Fra: nve@nve.no [mailto:nve@nve.no]  
Sendt: 24. mars 2015 08:06 
Til: postmottak 
Emne: Vedtak om utvidelse av konsesjonsområdet og inkludering av varmesentral, Follum.. NVEs 
referanse: 201100851-7 

 

Til Ringerike kommune 

Vedlagt følger dokument 201100851-7 Vedtak om utvidelse av konsesjonsområdet og 

inkludering av varmesentral, Follum. fra NVE - Norges vassdrags- og energidirektorat. 

 



SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 

 

 
Arkivsaksnr.: 15/1541-3   Arkiv: GNR 137/2  

 

Konsesjon - Enger gnr. 137/2  

 

Forslag til vedtak: 
 

 

1. Med hjemmel i Konsesjonsloven av 28. november 2003, § 1 pkt. 2 og § 9 pkt. 1, avslår 

Ringerike kommune søknad om konsesjon fra Ingela Grov og Rikard Strømsodd for 

kjøp av eiendommen Enger, gnr. 137, bnr. 2 i Ringerike.   

Avslaget begrunnes med at den avtalte prisen, kr. 6.260.000,-, er høyere enn den pris 

som kan godtas i henhold til gjeldende retningslinjer, og således ikke er i samsvar med 

en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling for landbrukseiendommer 

2. Høyeste konsesjonspris for eiendommen settes til kr. 5.425.000,-.  Jfr. vedlegg 5. 

3. Dersom partene enes om en pris som ikke overstiger prisen i vedtakets pkt. 2, gis 

konsesjonssøkerne Ingela Grov og Rikard Strømsodd konsesjon for kjøp av 

eiendommen nevnt under pkt. 1 i vedtaket.                                           

Konsesjonsinnvilgelse etter dette punkt er ikke gyldig før kommunen har mottatt 

skriftlig bekreftelse på ny pris, undertegnet av selger og kjøper.  Kommunen vil da 

bekrefte endelig konsesjonsinnvilgelse i brev til partene 

4. Dersom konsesjon innvilges etter pkt. 3 i vedtaket, ilegges upersonlig boplikt. 

Eiendommen skal tilflyttes innen 1 år etter overtakelse, og deretter leies ut eller bebos 

av konsesjonssøkerne minst 5 år i sammenheng. 

 

 

Sammendrag 
Det søkes konsesjon for kjøp av landbrukseiendommen Enger, gnr. 137, bnr. 2 i Ringerike.   

I forbindelse med slike søknader skal Ringerike kommune bl.a. påse at den avtalte prisen er 

i samsvar med konsesjonslovens bestemmelse om en samfunnsmessig forsvarlig 

prisutvikling for landbrukseiendommer, slik dette er definert i Rundskriv M-3/2002.  

 

Etter en konkret vurdering av eiendommens bygningsmasse og ressurser er rådmannen av 

den oppfatning at den avtalte prisen på kr. 6.260.000,- ikke tilfredsstiller konsesjonslovens 

krav til en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling for landbrukseiendommer.   

Rådmannen mener den avtalte prisen er for høy til å kunne sikre rekruttering av aktive 

yrkesutøvere til næringa, ei heller gir den mulighet for en brukbar økonomi ved drift av 

eiendommen. 



 

Rådmannen anbefaler at høyeste pris for eiendommen settes til kr. 5.425.000,-.    

 

Beskrivelse av saken 
Rikard Strømsodd og Ingela Grov søker om konsesjon for kjøp av landbrukseiendommen 

Enger, gnr. 137, bnr. 2 i Ringerike.  Eiendommen ligger ved Fløytingen i Haugsbygd, ca 3 

km øst for Hønefoss.     

 

Selger er Solveig Helene Olberg, og kjøpesummen er oppgitt til kr. 6.260.000,-.   

Driftsenheten er ifølge Gårdskart på 509,2 dekar totalt, hvorav 75,8 dekar fulldyrka jord, 

370,2 dekar produktiv skog og 63,2 dekar uproduktiv skog, myr og annet areal.   

Jorda er bortleid til kornproduksjon. 

 

Jordbruksarealet er fordelt på to teiger rundt gårdstunet, en på hver side av Fløytingen.  

Skogen er fordelt på 4 teiger.  En teig grenser inn mot jordbruksarealet vest for gårdstunet, 

mens de tre øvrige teigene ligger i området Jaklefoss – Øyangen på Krokskogen.   

På teigen nærmest Øyangen ligger en liten skogshytte. 

 

Eiendommen er bebygd med våningshus, kårbolig, fjøs/låve av eldre dato samt skogshytte 

ved Øyangen.  Bygningene er nærmere beskrevet i vedlagte takst fra GO Takst AS. 

 

Søkerne er gift, og opplyser at de vil flytte til eiendommen innen 1 år etter overtakelsen, og 

bebo og drive den på forsvarlig måte minst 5 år i sammenheng.  Jorda planlegges fortsatt 

bortleid, men søkerne ønsker på sikt å drive jorda selv. 

 

Søkerne har ikke oppgitt å ha teoretisk eller praktisk erfaring fra drift av landbrukseiendom. 

  

Juridiske forhold  
Konsesjonslovens § 9 har bestemmelser om særlige forhold som skal vurderes ved 

konsesjonsbehandling av landbrukseiendommer, bl.a. om den avtalte prisen tilgodeser en 

samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling. 

LMD`s rundskriv M-3/2002 gir en nærmere redegjørelse for hva som forstås med «en 

samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling».  

 

Et vedtak etter konsesjonsloven er et enkeltvedtak som kan påklages etter forvaltningsloven 

med tre ukers frist. 

 

Alternative løsninger 
Dersom HMA finner at vilkårene for å gi søkerne konsesjon for kjøp av Enger er tilstede 

foreslår rådmannen slikt vedtak: 

1. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning finner at det med hjemmel i 

konsesjonsloven av 28. november 2003 gis konsesjon til Rikard Strømsodd og Ingela 

Grov for kjøp av landbrukseiendommen Enger, gnr. 137, bnr. 2 i Ringerike. 

2. Det stilles krav om boplikt, som gjøres upersonlig.  Eiendommen skal tilflyttes innen  

1 år fra overdragelsen finner sted, og deretter bebos av eierne eller andre minst 5 år i 

sammenheng. 

 

Prinsipielle avklaringer 



Skal kommunen foreta priskontroll siden det har vært forslag om å fjerne både priskontroll 

og oppheve konsesjonsloven? 

 

Ringerike kommune har tidligere uttalt seg til lovforslag om å fjerne priskontrollen i 

konsesjonsloven (behandlet i formannskapet 8. april 2014) og om å oppheve hele 

konsesjonsloven (behandlet i kommunestyret i 16. desember 2014) 

 

Landbruksministeren har i brev 02.03.2015 slått fast at konsesjonslovens bestemmelser om 

priskontroll gjelder (se vedlegg 6).  

 

Følgelig må kommunen forholde seg til gjeldende regelverk, frem til det eventuelt blir 

vedtatt endringer i konsesjonsloven. 

 

Rådmannens vurdering 
Konsesjonslovens § 9 angir særlige forhold som skal vurderes ved konsesjonsbehandling av 

landbrukseiendommer. Disse er: 

1. om den avtalte prisen tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling 

2. om erververs formål vil ivareta hensynet til bosettingen i området 

3. om ervervet innebærer en driftsmessig god løsning 

4. om erververen anses skikket til å drive eiendommen på en forsvarlig måte, og 

5. om ervervet ivaretar hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet. 

  

1. Om den avtalte prisen tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling 

Kjøpesummen er oppgitt til kr. 6.260.000,-.  Dette er en høy pris for en landbrukseiendom 

med forholdsvis begrensede ressurser og eldre bygningsmasse.   

Ifølge rundskriv M-3/2002 forstås en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling som en pris 

som sikrer: 

1. rekruttering til næringa 

2. et eierskap som gir grunnlag for langsiktig god ressursforvaltning 

3. inntektsmuligheter og sosiale forhold som skaper stabile heltids- og 

deltidsarbeidsplasser i landbruket, og 

4. at den som overtar landbrukseiendom betaler en pris som gir mulighet for en brukbar 

økonomi ved drift av eiendommen. 

 

Det er lite som tilsier at den avtalte prisen harmonerer med punktene som er nevnt i 

rundskrivet.  Prisen på kr. 6.260.000,- anses ikke egnet verken til å sikre rekruttering til 

næringa eller å gi inntektsmuligheter som sikrer en brukbar økonomi ved drift av 

eiendommen. Det synes i all hovedsak å være boliginteressene som ligger til grunn for 

prisfastsettelsen, og i liten grad hensynet til landbruksnæringa, slik kravene til en 

samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling er definert i rundskrivet. 

Kjøpesummen er i samsvar med vedlagt landbrukstakst fra GO Takst AS, og  

verdivurderingen opplyses å være utført etter  konsesjonslovens bestemmelser og 

retningslinjer gitt i rundskriv M-3/2002  «Priser på landbrukseiendommer ved konsesjon». 

Rådmannen har ikke merknader til verdsettingen av eiendommens jord- og skogarealer, men 

bygningsmassen vurderes gjennomgående å ha fått en for høy kostnadsverdi (nedskrevet 



gjenanskaffelsesverdi) ut ifra alder, slitasje og egnethet.  Den avtalte prisen vurderes således 

ikke å tilgodese en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling, slik dette er definert i 

rundskrivet.   

Vedlagte prisvurdering (vedlegg 5) redegjør nærmere for de betraktninger som ligger til 

grunn for rådmannens anbefaling.   

2. Hensynet til bosetting i området 

Søkerne opplyser at de vil bosette seg på eiendommen innen 1 år.  Erververs formål vil 

således ivareta hensynet til bosetting i området på en god måte. 

 

3. Driftsmessig løsning 

Jorda planlegges bortleid for en 10-års periode, men på sikt ønsker søkerne å drive jorda 

selv.  Skogen skal drives av søkerne. 

Eksisterende driftsopplegg vil med dette videreføres, og landbrukskontoret har ikke 

merknader til den driftsmessige løsningen.  

 

4. Søkers skikkethet 

Ingen av søkerne oppgir å ha teoretisk eller praktisk erfaring fra drift av landbrukseiendom.  

Eiendommen har imidlertid som tidligere nevnt begrensede ressurser, og bortleie av jorda 

vil kunne sikre en forsvarlig drift av denne.  Skogen vil likeledes kunne drives på en 

forsvarlig måte ved hjelp av råd og veiledning fra skogfaglig instans.       

 

5. Hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskap                                                    

Overdragelsen vurderes å ivareta hensynet til en helhetlig ressursforvaltning og 

kulturlandskapet på en tilfredsstillende måte. 

 
Kommunen skal i forbindelse med konsesjonsbehandlingen også vurdere om det skal stilles 

vilkår om boplikt i forbindelse med at konsesjon gis, og om boplikten skal være personlig.  

 

Om det skal stilles vilkår om boplikt.  

Konsesjonseiendommen ligger i et godt jordbruksområde, og har en størrelse som tilsier at det 

bør stilles vilkår om boplikt i konsesjonsvedtaket. Normalt vil det være krav om boplikt på 

eiendommer med mere enn 25 dekar fulldyrka jord, og/eller 500 dekar produktiv skog.     

 

Om det skal stilles vilkår om personlig boplikt.  

Personlig boplikt kan ilegges dersom dette bedre sikrer stabil bosetting enn utleie, eller hvis 

eiendommen antas å bli bedre ivaretatt ved at den er bebodd av eier.  

 

Kommunens praksis i slike saker er å ilegge konsesjonssøker personlig boplikt når eiendommen 

har mer enn 100 dekar fulldyrka jord.   

 
Enger har 76 dekar fulldyrka jord, og har således et ressursgrunnlag som tilsier at boplikten kan 

gjøres upersonlig.  Dette innebærer at boplikten kan oppfylles av andre enn søker, uten at dette 

er til hinder for at søker oppfyller boplikten selv.  

 

Konklusjon 
Rådmannen finner den avtalte pris høyere enn den pris som kan godtas i henhold til 

retningslinjer for priser på landbrukseiendommer ved konsesjon.  Prisen anses således ikke å 

være i samsvar med en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling for landbrukseiendommer.   



Ut ifra de vurderinger som er gjort i saksutredningen anbefaler rådmannen at høyeste 

godkjente konsesjonspris for eiendommen settes til kr. 5 425 000,-.   

De øvrige forhold som skal vurderes i konsesjonssammenheng er etter rådmannens syn i 

samsvar med konsesjonslovens bestemmelser. 

 

Vedlegg 
1. Søknad om konsesjon datert 09.02.2015 

2. Kjøpekontrakt datert 09.02.2015 

3. Landbrukstakst fra GO Takst AS 

4. Kart over eiendommen 

5. Kommunens prisvurdering 

6. Brev vedr. priskontroll ved behandling av konsesjonssøknader 

 
 

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, 04.03.2015 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Eiliv Kornkveen 

 

saksbehandler: Åge Geir Hanssen 

 

 



Unntatt offentligheten



Unntatt offentligheten



Unntatt offentligheten















SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 14/800-1  Arkiv: BYG 284/27  

 

GNR.284/27 - TILTAK PÅ EIENDOM - NY GJENNOMGANG ETER MOTTATT 

TILLEGGSDOKUMENTASJON OM NÆRINGSVIRSOMHET - KLAGE  

 

Forslag til vedtak: 
 

Hovedkomiteen viser til tidligere behandlinger i saken, sist til hovedkomiteens vedtak 

2.12.13 i sak 132/13, til klage fra Kjell O. Ødegård og til rådmannens saksframlegg. 

 

1. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning finner etter en ny vurdering at det 

foreligger tilstrekkelig med særlige grunner til at søknaden om dispensasjon fra 

byggeforbudet i 100-metersbeltet i kommuneplanens bestemmelse § 5 for uthus i sør 

kan godkjennes. 

2. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning finner etter en ny vurdering at det 

foreligger tilstrekkelig med særlige grunner til at søknaden om dispensasjon fra 

byggeforbudet i 100-metersbeltet kommuneplanens bestemmelse § 5 for 

anneksbygningen kan godkjennes forutsatt at det blir omgjort til uthus.  

3. Uttalelse fra fylkesmannen i Buskerud må innhentes. 

4. Myndighet til å viderebehandle saken inkludert til å sette betingelser delegeres til 

administrasjonen, forutsatt at positiv uttalelse fra fylkesmannen i Buskerud 

foreligger. 

 

Se vedlagte orientering om klageadgang. 

 

Utskrift sendes: 

 

Kjell O Ødegård, Ådalsveien 656, 3525 HALLINGBY. 

Christina Anette Borgund, Bakkestupveien 3, 3520 JEVNAKER 

Statens vegvesen, Region Sør, Postboks 723, 4808 ARENDAL 

 

Sammendrag 
 

I sak 132/13 behandlet hovedkomiteen 2.12.13 på nytt søknad fra Kjell Otto Ødegård om å 

få beholde to bygninger som er oppført uten tillatelse på eiendommen gnr. 284, bnr. 27. 

Rådmannens alternative forslag til vedtak ble vedtatt med 5 mot 4 stemmer.  Det ble derved 

ikke gitt dispensasjon for de to bygningene med framtidig bruk som uthus. Det ble vist til 

fylkesmannens endelige vedtak 4.4.11, og rådmannen ble bedt om å følge opp saken. 

 



15.12.13 klaget Ødegård på vedtaket i sak 132/13.  Blant annet på grunn av 

kapasitetsproblemer fordi blant annet saksbehandleren har sluttet i sin jobb på 

byggesaksavdelingen, har ikke saken blitt lagt fram for politisk behandling før nå.  

 

Innledning / bakgrunn 
 

I sitt saksframlegg til sak 132/13 skrev rådmannen om innledning / bakgrunn: 

 

«Eiendommen har beliggenhet langs Sperillen, med adresse Ådalsveien 656. 

Eiendommen ligger i et uregulert område som omfattes av byggeforbudet i kommuneplanen 

vedrørende tiltak innenfor 100 metersbeltet langs vann og vassdrag. 

Saken ble behandlet av Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning i sak 40/10 og 76/10. 

Tilbygget til bolig ble godkjent, men anneks, uthus og platting ble krevd fjernet. 

Fylkesmannen i Buskerud stadfestet dette 04.04.2011, etter klage fra Ødegård.»   

 

Beskrivelse av saken 
 

I sitt saksframlegg til sak 132/13 skrev rådmannen følgende beskrivelse av saken: 

 

«Eiendommen Bergli ble etablert i 1934. I skjøtet som viser fradeling av parsellen, fremgår 

det at eiendommen har rett til å holde to kyr i “hovedbølet” sin skog, mot at “hovedbølet” 

kunne ha “landlegg” for tømmer som skulle fløtes. Eiendommen utgjør ifølge kommunens 

kart ca. 4 500 m² og ligger “inneklemt” mellom Sperillen og E16. 

Det ble søkt om tilbygg til boligen i desember 1999. Statens Vegvesen ble i første omgang 

tilskrevet vedrørende annekset på eiendommen som var oppført uten nødvendig tillatelse. 

Statens vegvesen konkluderte med å ikke tilrå at det ble innvilget dispensasjon fra 

kommuneplanens bestemmelser for å la annekset bestå. 

Statens Vegvesen påpekte for øvrig også at en evt. søknad om dispensasjon fra byggegrense 

ikke vil bli godkjent, da bygningen ligger nærmere Europavei 16 enn det som tillates i 

henhold til Veglovens § 29; 50 m. I februar 2000 avslo Statens Vegvesen søknad om 

dispensasjon fra Veglovens § 29 for tilbygg til bolig nærmere enn 50 meter fra midten av 

riksvegen. Dette ble påklaget og Statens Vegvesen opprettholdt avslaget på dispensasjon på 

bakgrunn av vurdering gjort av Vegdirektoratet 05.06.2000. 

 

Annekset som tidligere er vurdert i brev til Statens Vegvesen, har et bebygd areal på ca. 55 

m² derav en platting som utgjør ca. 28 m². Tiltaket er ikke omsøkt eller godkjent. 

Det har stått en platting ved vannet, sørvest for annekset, med et bebygd areal på ca. 100 

m². Det var montert rekkverk rundt deler av plattingen. Plattingen var på nederste del inntil 

ca. 1,7 m høy, i overkant var den i omtrentlig terrengnivå. Tiltaket er ikke omsøkt eller 

godkjent. 

Utedo/bod ved platting hadde et bebygd areal på ca. 4 m². Tiltaket var ikke omsøkt eller 

godkjent før det ble bygget. 

 

Det befinner seg et uthus med et bebygd areal på ca. 33 m², lengst sør på eiendommen. 

Dette ble oppført i 1993 og benyttes til lager/verksted. Denne bygningen har en isolert og en 

uisolert del. Da dette ble oppført, gjaldt andre kommuneplanbestemmelser enn de som 

gjelder i dag. Uthuset ligger lavt i terrenget og i motsetning til annekset, er dette uthus ikke 

synlig fra vei. Det er ikke tilrettelagt med kjørbar veg frem til dette uthust. Uthuset var ikke 

omsøkt eller godkjent før det ble bygget. 



 

Det ligger også et gammelt uthus nordvest for boligen med et bebygd areal på ca. 14 m². 

Dette er planlagt revet, for å erstattes med nytt bygg for pumperom, fyrrom og lagerplass til 

båtutstyr m.m. Disse planer er det på nåværende tidspunkt ikke søkt om eller tatt stilling til, 

og det foreligger verken tegninger eller ytterligere informasjon om plassering eller konkret 

plan for dette. Dette gamle uthuset anses som godkjent. 

 

Eneboligens bebygde areal var tidligere ca. 55 m². På foreliggende tegninger av boligen har 

den et bebygd areal på ca.153 m², hvorav areal for veranda er ca. 58 m², og utebodareal 

med 10 m². Den tilbyggingen som er gjort, er atskillig mindre enn det ble søkt om.  

 

Etter ønske fra tiltakshaver Ødegård ble det 29.06.2011 gjennomført befaring og møte på 

overnevnte eiendom av representanter for byggesaksavdelingen og landbrukskontoret. 

Bakgrunnen for befaringen er at Ødegård i brev datert 15.04.2011 har bedt kommunen om å 

vurdere saken på nytt da eiendommen ikke benyttes utelukkende som boligeiendom, men 

også i næringsøyemed. Rapport fra landbrukskontoret er datert 02.08.2011. Den 16.11.2011 

skrev byggesaksavdelingen brev. 

 

Eiendommen har fiskerett i Sperillen. 

I sin tid fungerte trolig eiendommen som selvstendig landbruksenhet, med muligheter for 

dyrehold og utmarksbeite, og skjøtet vitner om at eiendommen skulle kunne ha anledning til 

å fø en liten familie. Eiendommen har en strandlinje på ca. 170 meter. Siden 2004 har 

Ødegård fisket i sommerhalvåret med en sesong som løper fra mai til oktober. Fisket 

foregår med storruse som strekker seg fra land og utover i fjorden. Storrusa tømmes to 

ganger i uka (mandag og torsdag) og Ødegård har snittfangst på ca. 200 kg/uke, med 

variasjon fra 30 – 200 kg per tømming. Det fiskes hovedsakelig gjedde og sik, men også noe 

abbor. Fangsten siden 2004 er loggført i egen loggbok. Størrelsen på fisken varierer, og i 

Sperillen (som andre fiskevann) er det en utfordring med lite fiske og overbefolket 

fiskebestand. Så langt Ødegård kjenner til er det ikke andre som driver med slikt storfiske i 

Sperillen, og fisken bærer preg av å være “overbefolket”. Dette gir en utfordring i 

forvaltning av fiskestammen. Småfisken, som ikke egner seg for levering, blir tatt opp og 

avhendet på forsvarlig måte. Ødegårds fiskevirksomhet har slikt sett positiv betydning for 

kultivering av Sperillen.  

Fisken leveres hel til foredlingsvirksomhet i Ringerike og i Oslo. Største andelen fisk leveres 

til Lærøy fisk (Fiskesentralen i Oslo), Grorud fisk og vilt og Villfisken. For fisken mottar 

Ødegård en pris mellom 15-25 kr/kg. 

Hvis vi regner med en fiskesesong på 17 uker med en snittfangst på 200 kg fisk i uka som 

selges for 20 kr per kg får vi et regnestykke som ser slik ut: (17 uker *200 kg fisk/uke)*20 

kr/kg fisk= 68 000 kr.  

 

Ødegård har siden barnsben av vært en type som ser muligheter for utvikling av nye 

produkter. Gjenstander på eiendommen bevitner dette. I uthusene, samt i kjeller i bolig, er 

prototyper og ideer fra mange års oppfinnervirksomhet. Av ulike produkter kan nevnes 

hjullås, krepseskjul, “Bunadspostkort” m.m. Enkelte av produktene har kunstnerisk tilsnitt. 

Ødegård har ikke vist til kontrakter eller kommende inntekter fra denne virksomheten. Dog 

er det ikke urimelig å anta at kunst- og oppfinnervirksomheten fra tid til annen kan generere 

inntekter, og være av næringsmessig betydning. 

 

 



I klage 15.12.13 framgår det at Hans O. Ødegård ikke kan godta hovedkomiteens avgjørelse. 

Han viser blant annet til at rådmannen ga positiv innstilling i sak 132/13. Ødegård mener at 

den positive virkningen av næringen hans er større enn det behovet må være for å få revet de 

to bygningene. Ødegård skriver om hytteeiendommer i nabolaget, og synes å mene at det er 

gjennomført diverse byggetiltak. For øvrig viser han til sine planer om riving av et uthus i 

nord og om til erstatning å bygge nytt bygg med fyrrom  og nytt vanninntak.  

 

I brev 31.3.14 viser Ødegård til at han har klaget, og ha ber om tillatelse til å bygge opp 

igjen plattformen nede ved vannet, plattformen som er borte pga flom.  

 

I brev 8.5.14 fortalte kommunen at saksbehandler Henning Gulbrandsen hadde permisjon.  

Det ble oppsummert hvilke vedtak som hittil var fattet i saken, og bekreftet at rådmannens 

alternative, negative vedtak ble vedtatt av hovedkomitee 2.12.13, med 5 mot 4 stemmer.  

Det ble vist til at det ikke var mottatt noen formell søknad om riving av uthuset nordvest for 

boligen eller om bygging av nytt bygg i stedet.  Det ble også oppsummert vedrørende 

plattformet som var bygget ved vannet i 2004 uten tillatelse.  Kommunen skrev at fokuset 

videre bør være på klagen. 

 

Christina Anette Borgund er per september 2014 registrert som hjemmelshaver for 

eiendommen. Kjell O. Ødegård bor på stedet, og er den som har søkt om tillatelse. Ødegård 

er ikke så glad i å skrive sjøl, og ut i fra samtaler med Ødegård, kan rådmannen fortelle litt 

om Ødegårds kommentarer fra tida etter at han klaget på avslaget som ble fattet 2.12.13.  

 

Ødegård føler at hovedkomiteens avslag er urettferdig.  Han viser blant annet til at dette ikke 

er noen vanlig boligeiendom. Det har tidligere vært potetproduksjon og fjøs, og 

eiendommen har hatt beiterett.  I perioder har det vært smie som har produsert spett, 

tømmerlenker m.m. Det var båthus på eiendommen. Det har vært båtanløp på eiendommen, 

for båter på Sperillen, og stedet ble kalt «Nettopp» .  Da E16 i sin tid ble utvidet, ble 

eiendommen berørt.  Da Sperillen ble demt opp, ble også eiendommen redusert. Etter hva 

rådmannen forstår ble eiendommen etter hvert benyttet av veivokter, og gårdsbruket ble da 

ikke drevet lenger. 

 

Kjell O. Ødegård mener det har vært for lite fokus på eiendommens historie som 

næringseiendom, blant annet da de folkevalgte var på befaring 31.5.2010. Med mindre 

hovedkomiteen nå tar klagen til følge, anmoder Ødegård om at hovedkomiteen som delvis 

består av andre folkevalgte nå etter sist kommunevalg, kommer på befaring på nytt.  Da vil 

Ødegård kunne forklare på stedet. 

 

Ødegård har ikke hatt storrusa ute i sommer, pga av sykdom. Men noen har leid båt av han 

og fiska.  Storrusa som er en type kilenot, skader ikke fisken.  Ved tømming to ganger per 

uke, slippes storørreten uti igjen. Ødegård har klarering fra Mattilsynet.  

 

 

Forholdet til overordnede planer 
 

I sitt saksframlegg til sak 132/13 skrev rådmannen om overordnede planer: 

 

Eiendommen ligger i et uregulert område som kommuneplanen betegner  

landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF-område). Eiendommen ligger i sone nærmere 



vann enn 100 meter, som da krever at tiltak på eiendommen må forholde seg til de 

restriksjoner som Kommuneplanens bestemmelse § 5 stiller til eiendommer innenfor 100- 

metersonen. Innenfor disse områder er det bl.a. ikke tillatt å gjennomføre bygge- eller 

anleggstiltak som ikke er i tråd med stedbunden næring. Dersom en dispensasjon skal gis, 

skal følgende retningslinjer følges: maksimal oppført bebyggelse skal ikke overstig 150 m² 

bebygd areal (BYA), inkludert garasje og uthus. Videre sies det at frittliggende uthus ikke 

skal være større enn 20 m² BYA og garasje maksimalt 50 m² BYA. En forutsetning for at en 

dispensasjon kan gis er at tiltakene ikke er til ulempe for landbruks-, natur- og 

friluftsverdier.» 

 

 

Juridiske forhold  
 

I sitt saksframlegg til sak 132/13 skrev rådmannen om juridiske forhold: 

  

«Rådmannen kan ikke se at søknaden reiser ekstraordinære juridiske spørsmål.» 

 
Opprinnelig søknad om dispensasjon ble mottatt før nye regler om dispensasjoner ble 

gjeldende fra 1.7.09 og før någjeldende øvrige byggeregler ble gjeldende fra 1.7.10.  

Rådmannen har lagt opp til behandling etter byggereglene som var gjeldende før 1.7.09.  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 
 

Hovedkomiteen for Miljø og Arealforvaltningen vedtok 31.05.2010 at anneks med veranda, 

platting med toalett nede ved vannet og uthus i sør skulle rives/ fjernes. Etter klage fra 

Ødegaard ble saken sendt til Fylkesmannen i Buskerud 04.04.2011 som opprettholdt 

vedtaket, og klagen ble ikke tatt til følge. I sak 132/13 behandlet hovedkomiteen saken på 

nytt, da med økt fokus på næringsvirksomhet fra rådmannens side, men det ble negativt 

vedtak med 5 mot 4 stemmer. 

 

Økonomiske forhold 

  

I sitt saksframlegg til sak 132/13 skrev rådmannen om økonomiske forhold: 

 

«Rådmannen kan ikke se at vedtak i saken kan få økonomisk betydning for kommunen.» 

 

Behov for informasjon og høringer 
  

I sitt saksframlegg til sak 132/13 skrev rådmannen om informasjon og høringer: 

 

«For at det skal kunne gis godkjenning til de enkelte tiltak må dispensasjon foreligge etter 

Vegloven. Uttalelse fra Statens vegvesen i februar 2000 var negativ.  

Det er ikke tidligere innhentet uttalelse fra Fylkesmannen i Buskerud.» 

 
Dersom hovedkomiteen nå vedtar rådmannens innstilling, vil saken bli sendt over til 

fylkesmannen for uttalelse.  

 

Alternative løsninger 



 

Kjell O. Ødegård anmoder om at hovedkomiteen kommer på befaring dersom klagen ikke 

tas til følge.  Rådmannen viser til at det delvis er andre folkevalgte i hovedkomiteen nå i 

forhold til 31.5.2010 og at Ødegård ønsker å kunne redegjøre muntlig for saken på stedet. 

 

Alternativ 1:  Saken utsettes for befaring. 

 

Dersom hovedkomiteen ikke imøtekommer anmodningen om ny befaring og mener at 

søknaden allikevel ikke bør innvilges, kan følgende vedtak være aktuelt: 

 

Alternativ 2: 

   

Hovedkomiteen viser til tidligere behandlinger i saken inkludert sitt vedtak 2.12.13 i sak 

132/13, til klage fra Kjell O. Ødegård og til rådmannens saksframlegg. 

 

1. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning kan ikke se at det i klagen er kommet 

vesentlig nye momenter som tilsier at vedtaket som ble fattet i sak 132/13, bør endres. 

 

2. Klagen tas ikke til følge.  Vedtaket i sak 132/13 opprettholdes.  

 

3. Hovedkomiteen ber rådmannen følge opp saken i forhold til tidligere vedtak som endte 

opp med fylkesmannens endelige vedtak av 04.04.2011. 

 

4.Saken oversendes fylkesmannen i Buskerud for endelig avgjørelse. 

 

 

Prinsipielle avklaringer 
  

I sitt saksframlegg til sak 132/13 skrev rådmannen om prinsipielle avklaringer: 

 

«Rådmannen mener at saken ikke er noen spesiell prinsippsak, eller at saken kan skape 

uheldig presedens. Slike saker må gis en individuell behandling og vil gjerne ha ulikheter av 

betydning.»  

 

Rådmannen legger til at eiendommen har en spesiell historie. Den har en lengre strandlinje 

og større størrelse enn det som eksempelvis er vanlig for bolig- og fritidseiendommer.  Den 

har hatt en næringsrelatert bruk, noe det også er beskrevet for framtida. Skulle positivt 

vedtak i saken mot formodning gi presedensvirkning, vurderer rådmannen at 

presedensvirkningen vil være positiv.  Dette fordi fiskekvaliteten i Sperillen og mange andre 

vann og vassdrag lider under for lite fisking, slik at fiskebestandene blir for tallrike i forhold 

til næringstilgangen. Det er grunnlag for mange arbeidsplasser her i distriktet om tilgangen 

på sik, gjedde etc. med høy kvalitet bare hadde vært større.  Men da må det fiskes hardere på 

bestandene, og det kreves at fisken blir blogget og håndtert i henhold til Mattilsynets krav. 

 

 

Rådmannens vurdering 
 

I sitt saksframlegg til sak 132/13 ga rådmannen følgende vurdering: 

 



«Etter hva rådmannen kjenner til er det langsmed Sperillen slik at de fleste eiendommer med 

strandlinje har fiskerett (målt fra strandlinjen og midtfjords), uavhengig av eiendomstype 

(boligeiendom, hytteeiendom, landbrukseiendom). Ødegårds inntekter for salg av fisk utgjør 

ca. kr. 68 000,- I tillegg så vil det påløpe utgifter knyttet til fiskeutstyr, drift og vedlikehold, 

samt utgifter til transport av fisk til fiskemottak/butikk. Det er rimelig å anta at Ødegård kan 

sitte med en netto inntekt på 20 – 40 000 kr fra fiskevirksomheten. 

Selv om inntekten kan antas å være beskjeden mener rådmannen at den ligger i et intervall 

som gjør at den kan anses å være næring. Ødegårds fiskevirksomhet må anses å være et 

godt bidrag til fiskekultiveringa i vannet. Det er fremlagt dokumentasjon på kursdeltakelse 

på kurset “Storruse” som ble avholdt 02. – 13.02.2004. Ødegård viser også til godkjenning 

som fiskebruk fra Mattilsynet, hvor det fremgår at godkjenningen er gyldig f.o.m. 

16.05.2011. 

 

Når det gjelder hvorvidt eiendommen kan anses å være en landbrukseiendom eller ikke, 

nyttes i forbindelse med vurderinger etter Plan- og bygningsloven ofte en norm på 5 dekar 

fulldyrka jord eller 25 dekar produktiv skog. Legges en slik definisjon til grunn er ikke 

eiendommen Bergli gnr. 284/27 å anse som en landbrukseiendom, men før eiendommen ble 

redusert i størrelse på grunn av europaveien, kan den ha vært et småbruk. Siden 

eiendommen ikke kan defineres som landbrukseiendom og slik storruse antas å kunne vært 

plassert mange steder i Sperillen, finner ikke rådmannen at virksomheten er å anse som 

stedbunden næring. Imidlertid er virksomheten av en slik karakter og omfang at den kan 

anses å være av næringsmessig betydning, også opprinnelig har hatt. Rådmannen finner 

ikke at dette er en vanlig boligeiendom, og kommuneplanens bestemmelser og retningslinjer 

er ikke finmasket nok til å ta opp akkurat dette tilfellet. At eiendommen ligger uheldig til i 

forhold til den utvikling som har hendt med infrastruktur og offentlige retningslinjer er en 

kjensgjerning. 

 

Rådmannen kan etter en samlet vurdering se at eiendommen til en viss grad brukes til 

næringsvirksomhet og har forståelse for at næringene Ødegaard driver krever store 

lagringsmuligheter.  

Ødegård har i brev datert 30.09.09 foreslått at plattingen med utedo/bod, der det også har 

stått plassert campingvogn, fjernes. Rådmannen fant denne konstruksjonen, inkludert 

utedo/bod, dominerende i strandkanten og ser positivt på at plattingen, med derpå stående 

innretninger, er fjernet. Kommunene har mottatt kopi av dokumenter fra korrespondanse 

mellom Kjell Otto Ødegård og forsikringsselskap vedrørende plattingen. Det framgår bl.a. 

at plattingen var bygget i 2004. Dette uten at det var søkt om tillatelse, og godkjenning 

foreligger ikke. Dersom Ødegård skulle lykkes med å få forsikringspenger for plattingen 

som skal ha blitt utsatt for flom, vil det ikke være tillat å bygge den opp igjen uten etter 

godkjent søknad. 

 

Dersom man velger å se bort i fra verandaene til boligen og annekset, vil ikke eiendommens 

bygningsmasse overskride retningslinjene satt i Kommuneplanens § 5 på maksimum 150 m² 

BYA. 

 

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning bes å ta stilling til saken i lys av den Plan- og 

bygningslov som var gjeldende da det ble søkt om dispensasjonen. Statens Vegvesen vil gis 

klageadgang dersom dispensasjon blir gitt. 

Rådmannen har vurdert bebyggelsen opp i mot retningslinjene i Kommuneplanens 

bestemmelse § 5. Rådmannen mener at det foreligger tilstrekkelig særlige grunner til å gi 

dispensasjon for tilbygg til bolig, uthus i sør samt anneks omgjort til uthus med redusert 



veranda. Historikken til eiendommen viser at dette er noe mer enn en boligeiendom. 

Rådmannen viser til at det etter fylkesmannens vedtak 04.04.2011 har blitt gjennomført 

befaring, samtaler, skrevet rapport og blitt lagt frem dokumenter vedrørende 

næringsvirksomhet knyttet til blant annet fiske. 

 

Hovedkomiteen fattet første gang vedtak i saken 31.05.2010 etter befaring samme dag. 

Rådmannen hadde anbefalt at tilbygg til bolig, anneks og uthus skulle godkjennes, forutsatt 

at annekset ble endret til uthus og at en platting m.m. nede ved vannet skulle fjernes. De 

folkevalgte godkjente imidlertid bare dispensasjon for tilbygget til boligen. 

 

Etter å ha sett vedtakene skrevet 15.04.2011, skrev Ødegård brev til kommunen og reagerte 

på at vedtakene bygget på feil grunnlag da han mente næringsvirksomheten ikke hadde fått 

tilstrekkelig fokus i saken. 

 

Den nye befaringen sammen med landbrukskontoret og en relativt grundig gjennomgang og 

dialog vedrørende næringsvirksomheten på eiendommen, gjør at rådmannen mener det er 

kommet fram nye opplysninger i saken. Rådmannen mener at disse nye opplysningene kunne 

medført at Hovedkomiteens vedtak hadde vært annerledes enn det de ble. 

Det dreier seg bl.a. om det store omfanget av oppfinnelser og bidrag til næringslivet, og til 

det relativt omfattende storrusefisket i flere år. Dette gir også godt bidrag til 

fiskekultiveringen av Sperillen. 

 

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning anbefales å gå inn for å gi godkjenning av 

dispensasjon fra Kommuneplanens bestemmelse § 5 for uthus i sør samt anneks omgjort til 

uthus.»  

 

Kjell O. Ødegård ønsker at hovedkomiteen skal komme på befaring forut for behandling av 

klagen. Han er opptatt av at de som er folkevalgte nå skal ha sett eiendommen og 

bebyggelsen og blitt orientert på stedet om næringsvirksomheten før vedtak fattes.  

 

Siden saken startet 4.2.09, mener rådmannen det har vært en positiv fokus på fiske i 

regionen.  Dette gjelder både fiskekultivering med så som storruse og garn, oppdrett av 

fiskeyngel i nye lokaler ved Viul, mottak av fisk, nå også ved Helgelandsmoen. Flere steder 

er det eksempelvis avgjørende å holde bestanden av sik nede, ellers blir næringsgrunnlaget 

for lite.  Slike initiativ som det Ødegård har tatt med storruse og med å tilrettelegge for at 

andre kan være med å fiske, er viktig, og om det blir fortsatt negativt vedtak i denne saken, 

er rådmannen redd for innsatsen til at en av ildsjelene blir berørt.  Viktig kunnskap og utstyr 

som trengs kan derved bli vanskeligere tilgjengelig.  Etter en helhetsvurdering anbefaler 

rådmannen hovedkomiteen å fatte positivt vedtak i saken.  

 

Vedlegg 

 
- Saksframlegg til sak 132/13 

- Saksprotokoll  for sak 132/13 

- Melding 6.12.13 om vedtak i sak 132/13 

- Klage 15.12.13 fra Kjell O. Ødegård vedlagt side 1 med notater av saksprotokoll 

Ødegårds vedlegg vedrørende planer om riving av et annet uthus og bygging av noe 

til erstatning, vedlegges ikke denne klagesaken. 

- Brev 31.3.14 fra Kjell O. Ødegård vedrørende saksbehandlingregning 



- Brev 8.5.14 fra kommunen til Ødegård vedrørende klagen 

 
 

 Ringerike kommune, 29.09.2014 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Heidi Skagnæs 

 

saksbehandler: Arne Hellum 

 

 



































SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 

 

 
Arkivsaksnr.: 14/3707-7   Arkiv: GNR 28/8  

 

Gnr. 28/8 - Åsaveien 652 - Oppfylling i strandsone 
 

 

Forslag til vedtak: 
 

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning viser til søknad om dispensasjon, 

fylkesmannens uttalelse og til rådmannens saksframlegg; 

 

1. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning vurderer at hensynet bak 

byggeforbudet i kommuneplanbestemmelsenes § 5 blir vesentlig tilsidesatt. Det gis 

derfor ikke dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsene § 2.1 og § 5. Ulempene 

ved å innvilge dispensasjon anses å være større enn fordelene. 

2. Søknaden om dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsenes § 2.1 og § 5, og 

søknaden om godkjenning av utført oppfylling i strandsone avslås. 

3. Fyllingen må fjernes senest 3 måneder etter at endelig vedtak i saken foreligger. 

4. Viderebehandling av saken delegeres videre til rådmannen 

5. Se orientering om klageadgang 

 

 

 

Utskrift sendes 

 
Frydelund og Høyer v/ Per J. Stenbro, postboks 3070, 3501 HØNEFOSS 

Christina Ege, Åsaveien 652, 3512 HØNEFOSS 

Fylkesmannen i Buskerud v/Lise Økland, Postboks 1604, 3007 DRAMMEN 

 

Sammendrag 
Kommunen var på befaring på Christina Eges eiendom i begynnelsen av august 2014, etter 

en bekymringsmelding fra leder i NOF(Norsk ornitologisk forening), Viggo Ree. 

Kommunen observerte da at det hadde blitt utført en fylling i strandsonen, uten nødvendig 

tillatelse fra bygningsmyndighetene. 

 
Kommunen har mottatt søknad om tiltaket i etterkant. Fyllingen er fylt ut i en lengde på ca. 

50 m, i en høyde som varierer fra ca. 0,5 m til ca. 1,4 m. Fyllingen er i følge eier utført med 

intensjon å utbedre arealet slik at det kan benyttes til beitemark.  
 



Saken har deretter blitt sendt til fylkesmannen i Buskerud for uttalelse. Fylkesmannen viser 

til at tiltaket ligger nært vernet del av Steinsfjorden, og mener at fyllingen har et betydelig 

omfang, og at den griper inn i den naturlige strandsonen og endrer forhold knyttet til 

naturmiljø og vassdragslandskap.  

 

Rådmannen har vurdert tiltaket dit hen at det har ført til konsekvenser for naturmangfoldet i 

strandkanten.  Rådmannen påpeker at økosystemet i Steinsfjorden er sårbart, og tiltaket kan 

ha økt den samlede belastningen på vannforekomsten. Formålet bak 

reguleringsbestemmelsen § 5, ansees å bli vesentlig tilsidesatt, dersom det gis dispensasjon. 

Rådmannen anbefaler hovedkomiteen å avslå søknaden, men foreslår i tillegg 2 alternative 

vedtak.  

 

Innledning / bakgrunn 
Kommunen mottok en bekymringsmelding fra Viggo Ree, leder i NOF angående utfylling 

av steinmasser i våtmarksområde med starr på eiendom med gårdsnummer 28 og 

bruksnummer 8, i Åsa, den 14.7.2014. Den 08.8.2014 gjennomførte kommunen en befaring 

på stedet, med saksbehandlere fra byggesak, og miljøvernrådgiver Astrid Ehrlinger. 

Grunneier, Christina Ege, var i huset når saksbehandlerne ankom eiendommen og ble 

kontaktet, men var ikke tilstede under selve befaringen. Under befaringen ble det observert 

at steinmasser var blitt fylt ut i et område i strandsonen mellom hovedhuset og en odde på 

eiendommen. Kommunen fulgte da opp med krav om søknad i etterkant. Vi mottok søknad 

med Frydenlund og Høyer AS som ansvarlig søker den 09.12.2014. Det søkes om 

dispensasjon fra byggeforbud i 100-metersbelte langs vann- og vassdrag. Søknaden ble 

deretter sendt til fylkesmannen i Buskerud for uttalelse. Kommunen mottok uttalelse fra 

fylkesmannen den 13.01.2015. Fylkesmannen fraråder kommunen å gi dispensasjon fra 

kommuneplanbestemmelsene, og vil vurdere å klage på et eventuelt godkjenningsvedtak.  

 

Beskrivelse av saken 
Det er fylt ut masse i en lengde på ca. 50 m på eiendom 28/8. 

Grunneier, Christina Ege har opplyst om at det er fylt ut ca. 15-20 tonn med masse, 

ansvarlig søker har ikke gjort beregninger i henhold til dette. Rådmannen anser at dette er 

usikkert, og at det med stor sannsynlighet må være mer en dette. Grunneier har i tillegg 

opplyst om massene er rene masser fra en annen eiendom i Åsa-området, hvor det har pågått 

riving av mur og grunnarbeider. Høyden på fyllingen er fra 0,5 til ca. 1,4 m på det høyeste 

punktet. Fyllingen er utført uten tillatelse fra bygningsmyndighetene.  

 

Tiltakshavers begrunnelse for utførelse av fylling 

 

I søknad om fylling mottatt 09.12.2015 av ansvarlig søker, Frydenlund og Høyer, begrunnes 

dispensasjonen med disse punktene; 

 

- Tiltaket hindrer ikke fri ferdsel i området 

 

- Tiltaket har medført et mindre/minimalt grep i strandsonen 

 

- Tiltaket medfører ikke forringelse av produksjonsmulighetene for fisk eller andre 

organismer som fører til konflikt med forskrift om fysiske tiltak i vassdrag. 

 



- Ansvarlig søker har sjekket naturbasen til miljødirektoratet og kan ikke se at tiltaket 

medfører effekter på naturmangfold. Det skulle heller derfor ikke være nødvendig å 

foreta vurderinger etter andre miljøprinsipper i naturmangfoldloven og tiltaket vil 

heller ikke føre til skade inn i et verneområde.  

 

 

Uttalelse fra fylkesmannen i Buskerud 

 

Saken ble sendt til fylkesmannen i Buskerud for uttalelse. Dette er en kort oppsummering av 

fylkesmannens vurdering, datert 13.01.2015; 

 

Fylkesmannen ber kommunen legge avgjørende vekt på allmenne landskap- natur- og 

friluftsinteresser i strandsonen til et vernet vassdrag. Det påpekes at kommunen må legge 

avgjørende vekt på intensjonen bak byggeforbudet i kommuneplanen og vilkårene i plan- og 

bygningsloven for å kunne gi en dispensasjon. 

 

Fylkesmannen viser til at det er knyttet sterke allmenne natur- landskap- og friluftsinteresser 

til Steinsfjorden. Naturlige strandsoner med kantvegetasjon utgjør en viktig del av 

vassdragsnaturen og vassdragslandskapet. Fylkesmannen mener at utfyllingen har et 

betydelig omfang, og at den griper inn i den naturlige strandsonen og endrer forhold knyttet 

til naturmiljø og vassdragslandskap.  

 

Det påpekes også at det er kort vannavstand til vannområder som inngår i forslaget til 

Verneplan for Tyrifjorden etter naturmangfoldloven. Verneforslaget ligger til avgjørelse hos 

Klima- og miljødepartementet. Våtmarksområdene i Nordre Tyrifjorden er innlemmet i 

Ramsarkonvesjonen, som omfatter områder med internasjonal verdi. Fylkesmannen mener 

at fyllingen er i strid med nasjonale føringer for forvaltning av vassdragsnære områder og 

vernede vassdrag, og at tiltaket fører til at kommuneplanens byggeforbud langs 

Steinsfjorden blir vesentlig tilsidesatt. 

 

Fylkesmannen fraråder kommunen å gi dispensasjon og vil vurdere å klage på et eventuelt 

godkjenningsvedtak. 

 

 

Tiltakshavers motsvar til fylkesmannens uttalelse 

 

Etter at ansvarlig søker og tiltakshaver, Christina Ege, mottok fylkesmannens uttalelse, 

sendte Ege et motsvar p.r.-post; 

 

-Ege mener at området som har blitt fylt ut er innmark, og ikke utmark, slik fylkesmannen 

beskriver det. 

 

-Videre påpekes det at tiltaket ikke stenger for allmenn ferdsel, da det er et svært vått 

område, og i tillegg har det vært en bred åpen grøft fra veien, som det ikke har vært lett å 

forsere.  

 

-Ege mener det ikke er fylt opp masse i starrbeltet eller nær sivet. Ege har lagt ved 

bildedokumentasjon fra vinterstid som skal illustrere dette. 

 



-Fylkesmannen påpeker at tilgroing med gressplen vil gi større grad av privatisering. Ege 

påpeker at området som er fylt opp skal benyttes til beitemark, ikke gressplen. Eiendommen 

er et småbruk, og det er behov for større arealer til beitemark. Fyllingen vil kunne stoppe 

vannet fra å trenge videre inn i heste- og hundeinnhengninger. Det skal ikke sås med 

plenfrø, men med engfrøblanding.  

 

-Fylkesmannen mener at denne saken vil kunne skape presedens og det kan bli vanskelig for 

kommunen å avslå lignende saker i framtiden. Ege mener at det er nettopp det som har 

skjedd, og at dette er hovedgrunnen til at hun har skjønt det slik at tiltaket var lovlig. Det 

vises til en tidligere sak som har vært i avisen, hvor det har blitt fylt ut i strandsonen. Dette 

tiltaket hadde i følge avisen, ikke vært meldepliktig, fordi det ikke hadde berørt 

normalvannstand.  

 

Videre mener Ege at tiltaket er av mindre karakter, og at det vil gli godt inn i landskapet. 

Intensjonen ved videre byggeprosess er å pakke fyllingen godt inn i landskapet, samt fylle 

på med jord og så til med engfrø. Ege vurderer tiltaket og ikke å være en vesentlig 

terrengendring, med planering som har gitt lite avvik fra opprinnelig høyde, med beskjedent 

omfang og lite målbare konsekvenser.  

 

 

 

Forholdet til overordnede planer 
Eiendommen ligger ved strandsonen i Åsa. Eiendommen omfattes både av 

kommuneplanbestemmelsenes § 5, og kommuneplanbestemmelsenes § 2.1.  

 

I følge kommuneplanbestemmelsenes § 5, er det ikke tillatt med nye byggetiltak i en sone på 

100 m fra vann og vassdrag, i områder som er avsatt til landbruks- natur- og 

friluftsområder(LNF-områder). Dette gjelder tiltak som er forbudt i henhold til §§ 81 

(Driftsbygninger i landbruket), 85(Midlertidige eller transportable bygninger, 

konstruksjoner eller anlegg), 86a (Mindre tiltak på bebygd eiendom) og 93 (Tiltak som 

krever søknad og tillatelse, herunder planering, masseuttak, og driftsveier knyttet til 

landbruk.). Det søkes om dispensasjon fra § 5.  

 

I følge kommuneplanbestemmelsenes § 2.1 er det kun tillatt å gjennomføre bygge- og 

anleggstiltak som er ledd i stedbunden næring, dog tillates ikke landbrukstiltak som 

driftsbygninger, massutak og driftsveier i byggeforbudssonen langs vassdrag i alle LNF-

områdene, jfr. § 5.  

 

Det er ikke spesifisert hvilke paragrafer det søkes om dispensasjon fra i søknaden, det søkes 

om dispensasjon fra det generelle byggeforbudet i 100-metersbeltet, vi forutsetter at det 

søkes om dispensasjon både fra § 2.1 og § 5.  

 

 

 

Alternative løsninger 
  

Forslag til alternativ vedtak nr. 1: 

 



Hovedkomiteen for Miljø- og arealforvaltning viser til søknad om dispensasjon, 

fylkesmannens uttalelse og til rådmannens saksframlegg; 

 

 

1. Hovedkomiteen for Miljø- og arealforvaltning vurderer at deler av tiltaket ikke 

tilsidesetter hensynene bak byggeforbud i kommuneplanbestemmelsenes § 5 i 

vesentlig grad. Komiteen er derfor positiv til at det gis dispensasjon for deler av 

tiltaket. Fordelene ved å gi dispensasjon vurderes å være større enn ulempene. 

2. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2, gis dispensasjon fra byggeforbudet i 

kommuneplanbestemmelsenes § 5 og § 2.1. Vedtaket skal omfatte området slik det 

vises på kart i rådmannens forslag. Fyllingskanten må tilpasses landskapet og 

skrånes. Søknaden om tillatelse godkjennes på vilkår om at deler av fyllingen skal 

fjernes. 

3. Fyllingen må fjernes senest 3 måneder etter at endelig vedtak i saken foreligger. 

4. Viderebehandling av søknaden delegeres til rådmannen. 

5. Se orientering om klageadgang. 

 

Begrunnelse 

HMA kan velge å vektlegge at de naturverdiene og biologiske verdiene tiltaket har størst 

konsekvenser for, befinner seg i strandkanten. Den delen av fyllingen som ikke befinner seg 

langs med strandkanten vil derfor ha mindre innvirkning på de biologiske verdiene som skal 

tas hensyn til gjennom kommuneplanbestemmelsenes § 5. Denne delen vil da også ha større 

avstand til vernet område.  Fjerning av fyllingen som ligger nærmest strandkanten, vil 

dermed etter HMA sin vurdering, være tilstrekkelig.  

 

HMA kan også vurdere det slik at fjerning av deler av tiltaket, vil kunne gjøre tomten mer 

tilgjengelig for eier, uten å skape store ulemper for biologisk mangfold og allmennheten. I 

forbindelse med inngjerding av et eventuelt beiteområde, kan allmenn ferdsel sikres ved 

bruk av gjerdeklyv eller grind.  

 

 

Forslag til alternativ vedtak nr. 2: 

 

Hovedkomiteen for Miljø- og arealforvaltning viser til søknad om dispensasjon, 

fylkesmannens uttalelse og til rådmannens saksframlegg; 

 

 

1. Hovedkomiteen for Miljø- og arealforvaltning vurderer at hensynene bak 

byggeforbud i kommuneplanbestemmelsenes § 5 ikke blir vesentlig tilsidesatt og er 

positive til at det gis dispensasjon. Fylkesmannens uttalelse har blitt vurdert, men det 

gis likevel dispensasjon til tross for at fylkesmannen uttaler seg negativ. Fordelene 

ved å gi dispensasjon vurderes å være større enn ulempene. 

2. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2, gis dispensasjon fra byggeforbudet i 

kommuneplanbestemmelsenes § 5 og § 2.1. Søknaden om tillatelse godkjennes i 

prinsippet. 

3. Viderebehandling av saken delegeres til rådmannen 

4. Se orientering om klageadgang. 

 

 



Begrunnelse 

HMA kan velge å legge vekt på at tiltaket til tross for å være utført nær vernet område, ikke 

er i vernet område, slik det er definert i miljøverndirektoratets kart.  

 

HMA kan vurdere det slik at dette er en relativt stor eiendom i et LNF-område og til tider er 

det høy vannstand som gjør det vanskelig å bruke deler av tomten. HMA kan velge å 

vektlegge at eiendommen ses på som et småbruk som i sin helhet ligger i 100-metersbeltet, 

og at forbud for landbrukstiltak i 100-metersbeltet ikke kom før med gjeldende 

kommuneplan i 2007. Dette er et relativt tett bebygget område med tett med bolig, hytte- og 

småbrukeiendommer som mange ligger i strandsonen.  Fyllingen vil gi større muligheter for 

eier å tilrettelegge for dyrehold, da store deler av tomten består av våte områder.  

 

Rådmannens vurdering 
Fylkesmannen fraråder i denne saken kommunen i å godkjenne denne dispensasjonen. 

Rådmannen vurderer det slik at fylkesmannens uttalelse bør tas til etterretning i sterk grad, 

særlig fordi tiltaket er i kort avstand til området som inngår i forslag til verneplan for 

Steinsfjorden. Steinsfjorden omfattes da av rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag, 

og det skal i følge fylkesmannen legges særlig vekt på å unngå inngrep som reduserer 

verdien for blant annet landskapsbilde, naturvern, friluftsliv, vilt og fisk. Rådmannen 

vurderer det slik at tiltaket kan medføre negativ presedensvirkning for områder langs 

Steinsfjorden ved framtidige vedtak.  

 

Rådmannen vil vurdere de ulike punktene som er nevnt i fylkesmannens uttalelse og i e-post 

fra Christina Ege; 

 

Hvorvidt fyllingen berører starr-beltet 

I følge Ege, er det ikke fylt ut i starr-beltet. Da kommunens representanter var på befaring i 

august, ble det observert starr som stakk opp fra steinene ytterst i fyllingen. På grunnlag av 

disse observasjonene, vurderer rådmannen det slik at det er fylt ut i starrbeltet. Det vises for 

øvrig til bilder tatt på befaringen, vedlegg nr. 4 , som rådmannen mener viser dette tydelig. 

Starr-beltet er etter rådmannens vurderinger viktig for fugle- og dyreliv i overgangen fra 

vann til land.  

 

Ege viser til at en annen eiendom i Åsa har fått tillatelse til å fylle i strandsonen, på 

bakgrunn av tiltaket i berørte normal vannstand 

Dette er en sak fra 2001 på eiendom med gårds- og bruksnummer 27/11. Det ble i denne 

saken tipset om ulovlig fylling i Steinsfjorden. Saken kom i avisen før kommunen har vært 

på befaring på stedet. Det viste seg å være uriktige opplysninger, da tiltaket ikke omfattet 

oppfylling i Steinsfjorden. Tiltaket dreide seg antageligvis om godkjent parkeringsplass, 

gjerde, terrasse og parkering på gnr/bnr 27/11. Miljøvernkonsulenten fra fylkesmannen i 

Buskerud hadde vært på befaring i denne forbindelse, og kunne ikke se noen oppfylling i 

strandsonen.  

 

 

 

Vurdering etter friluftsloven 

Ege mener at området tiltaket er utført på er innmark, og at det ikke har gitt noen ytterligere 

privatisering på eiendommen. Området var allerede lite tilgjengelig på bakgrunn av myr/ 

våte områder og grøft.  



 

Jfr. § 13 i friluftsloven skal ikke eier eller bruker av grunn vanskeliggjøre ferdsel, opphold, 

bading eller høsting. Videre står det beskrevet at eventuelle tiltak ikke skal være til 

utilbørlig fortrengsel for allmenhetens utøvelse av allemannsrett.   

 

Kommunen har sjekket kartgrunnlaget i miljødirektoratets naturbase, og området defineres, 

slik som Ege påpeker, som innmark. Rådmannen kan ikke se at tiltaket har ført til utilbørlig 

fortrengsel for allmennheten, da området var vanskelig å forsere i utgangspunktet. Planlagt 

bruk av området som beitemark vil kunne innebære oppsetting av gjerde og dermed 

vanskeliggjøre ferdsel. Men dette kan avbøtes ved å sette opp gjerdeklyv. Rådmannen 

vurderer det videre at tiltaket ikke fører til noen betydelig grad av privatisering, men mener 

samtidig at dette ikke bør vektlegges i noen særlig grad, da det er tiltakets påvirkning på 

naturverdier som bør vektlegges i denne saken.  

 

 

 

Vurdering etter naturmangfoldloven 

 

Generelt om vannkanten i ferskvann 

I området der vann og land støter på hverandre er det svært varierte forhold når det kommer 

til fuktighet og tilgang på lys og næring. Dette skaper et habitat som er fullt av nisjer for 

forskjellige dyr- og plantearter. Også i områder som regelmessig blir oversvømmet, kan man 

pga av de varierende klimatiske forholdene finne et mylder av arter. Spesielt gjelder dette 

som leveområder for mange forskjellige og store mengder innsekter. Disse gir i sin tur 

livsgrunnlaget for mange fugler. I kombinasjon med vegetasjon slik som takrør- og/eller 

starrbelter er dette kvalitativt viktige spise-, skjule- og reirområder for vann- og småfugl.  

 

Konkret om lokaliteten på eiendommen 

Hele Steinsfjorden inngår i nordre Tyrifjorden våtmarkssystem og er kartlagt som rik 

kulturlandskapssjø og som en svært viktig naturtype med nasjonal verdi. Området som den 

aktuelle eiendommen inngår i, er i tillegg registrert som en viktig naturtype med regional 

verdi. Området heter Sandvika og består av et antall mindre viker, der særlig takrørsbeltet ut 

mot åpent vann gis stor verdi for fugl. Spesielt nevnes det at området er overnattingssted for 

låvesvaler. Området er også kartlagt som beite- og hekkeområde for våtmarksfugl i tillegg til 

lokalitet for amfibier (vekselvarme virveldyr som står på overgangen fra liv i vann til liv på 

land). På grunn av sine mange biologiske verdier inngår vannspeilet og vannkanten i 

Sandvika i Fylkesmannens forslag til Verneplan for Tyrifjorden. Området er foreslått som 

del av Steinsfjordens biotopverneområde. I formålet til verneforskriften spesifiseres det at 

vernet omfatter grunne, næringsrike vannarealer og sumpmarker.  

 

 

 

Tiltakets innvirkning på naturmangfoldet og områdets biologiske verdi 

Gjennomføring av tiltaket har ført til at biologiske verdier har gått tapt. Tiltaket er 

gjennomført uten dokumentasjon og kontroll over teknikker og metoder, det er 

sannsynligvis ikke tatt hensyn til sårbare arter i anleggsperioden og viktig habitat for mange 

arter har blitt ødelagt. Økosystemet i Steinsfjorden er sårbart i utgangspunktet og skulle ikke 

ha vært utsatt for dette tiltaket, som har økt den samlede belastningen på vannforekomsten.  

 



Planlagt bruk av det oppfylte område: 

Bruk som innmarksbeite helt ned til vannkanten vil føre til at verdiene som vannkanten 

hadde før tiltaket ble gjennomført ikke vil kunne utvikle seg igjen. Dyrs tilgang til 

vannkanten kan øke tilførsel av næringsstoffer til Steinsfjorden gjennom utvasking av 

gjødsel.  

 

Er det hensiktsmessig å prøve å gjenopprette opprinnelig tilstand? 

En fjerning av massene vil sannsynligvis ikke føre til en umiddelbar tilbakeføring av 

biologiske verdier. Men erfaring fra andre steder viser at det er rimelig å anta at økosystemet 

over tid vil kunne regenerere seg, og det vil sannsynligvis ikke være nødvendig å 

gjennomføre flere målrettede tiltak for å prøve å tilbakeføre området. Det anses som 

hensiktsmessig å prøve å renaturalisere området. 

 

 

Konklusjon  

Rådmannen mener at tiltaket har ført til flere konsekvenser for det biologiske mangfoldet i 

området. Videre mener rådmannen at en fjerning av tiltaket kan føre til en regenering av 

økosystemet i området over tid. Rådmannen vurderer det slik at tiltaket ikke vil føre til 

betydelig privatisering av denne delen av tomten, men at det i denne saken bør vektlegges 

hvilke naturverdier tiltaket har hatt konsekvenser for. Rådmannen anser at en godkjenning at 

tiltaket kan medføre negativ presedensvirkning for områder langs Steinsfjorden, og at 

fylkesmannens uttalelse bør vektlegges sterkt. Hensynet bak formålet til 

reguleringsbestemmelsen § 5, områder langs vann- og vassdrag, vurderes å bli vesentlig 

tilsidesatt dersom det gis dispensasjon. Rådmannen anbefaler hovedkomiteen å avslå 

søknaden, men har også foreslått 2 alternative vedtak.  

 

 

Vedlegg 

 
1. Situasjonskart 1:3000 

2. Situasjonskart 1:1000 

3. E-post med bekymringsbrev fra Viggo Ree 

4. E-post med redegjørelse fra grunneier, Christina Ege 

5. Bildedokumentasjon fra befaring 

6. Søknad om dispensasjon 

7. Kart som viser fylling 1-500 

8. Uttalelse fra fylkesmannen i Buskerud 

9. E-post med motsvar fra Christina Ege, m/ bildedokumentasjon 

10. Kart med forslag til delvis fjerning av fylling, alternativ 1. 

 
 

 Ringerike kommune, 18.03.2015 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 Rådmann 

 

 



 

 

 

leder: Heidi Skagnæs 

avdelingsleder byggesak: Arne Hellum 

saksbehandler: Marie Irene Norberg 
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steinmasseri Åsa

Christina Ege[christina@ege.no]

Handlinger
Til:

M

Marie Irene Norberg

Innboks
17. august 2014 18:19

Visertil brev5.og7.augustangåendeoppfyllingavsteinmasserpåmin eiendomi Åsa.

Jeghardessverreikkekunnetsvaretidligere,dajegi enukeharværtpåen lengrehundeutstillingstur
medcampingvogn,oguten internett.

Arbeidetble stansetumiddelbartda jegfikk dette brevet,selvom det i et avbreveneblir referert til
et tidligerebrevjegskalhamottatt.

Dennehelgendet ble kjørt ut masser,var jegikkehjemmeselv,menpåkurs.Vetderfor ikkehvor
sentpåkveldendet ble kjørt.
Noenavmassenevarblitt tømt noelengerut vedoddenennplanlagt,og jeghaddealt avtalt med
gravemaskinat dette skulleflyttes lengerinn, dajegfikk brevetom at jegmåtte stoppe.Jegville
ellershaflyttet vekkdenstripenmedsteinsomliggerlengstute påodden.

Uansettsåliggerdette utenfor områdetsomer planlagtvernet.Vernegrensenfølgervannlinjen,og
det er ikkefylt nærmereennca15meter fra der det er normalvannstand.
Høydenliggerpå80-90cm.
Deter totalt fylt 15-20tonn.
Deter helt renesteinmasser.

Jegtviler påat Reeharværthelt innepåeiendommen,når hanskriverat dette har berørt
våtmarksområdemedstarr.Deter fylt ut i et områdemellomhovedhusogøstreodde,hvordet er
mestgjørme.Ikkesiv,menkratt ogugress.I somresomi år har det værtgansketørt der,men for
eksempeli helefjor sommervardet ikkemuligå gåfra husetogtil denneodden.
Deter massevisavenderogsvaneri sivbeltet,og i bukta,menher innehar dealdri bryddsegmedå
være.(det var reir med7 svaneungeri sivet utenfor vestreoddei år � )
Odden(østre)det er fylt inntil, er en tørr furuodde.Herhekkerdet kråkeri massevis,oger ikkeegnet
tilholdstedfor såmyeandrefugler,skullejegtro.

Formåletmitt meddette, er å fylle oppmedlitt jord påtoppen,ogsåtil medgress.Jegvil sågjerne
hahest igjen,menhar såalt for lite beiteplass.
Enannenting er selvfølgeligall myggen…

Harikketenkt påat dette skulleværesøknadspliktig,da jegholdt meginnenforvannlinjen,ogikke
fyllte opphøyereenn 1 meter.
Deter slikjeghar oppfattet reglene,ogogsåslikkonklusjonenvaretter at enannenstrandeiendomi
Åsafylte opp i hagenfor å gjøredenmer bruksvennlig,ifølgeRingerikesBlad.



Jeg har ønsket å få gjort dette i årevis, men det har jo vært alt for dyrt å kjøpe masser. Ble derfor 
kjempeglad da jeg fikk mulighet til å FÅ, fritt tilkjørt. 
  
Jeg har virkelig ikke ment å gjøre noe ulovlig, og håper dere vil se på dette på samme måte som meg; 
at den foreslåtte vernede grensen følger vannlinjen, og at jeg kun har fylt igjen et unyttig gjørmehull i 
hagen, for å få det mer bruksvennlig.  
  
Det er til tider umulig å være ute om kvelden på grunn av mygg. Nå kan jeg gå ut på den hyggelige 
odden, nesten uansett vannstand. 
Forhåpentligvis kan jeg også snart ha en hest, eller to her, igjen.  
  
Jeg beklager det medarbeid jeg har måttet påføre, og ber om lov til å fullføre dette  
  
  
  

mvh Christina 

  
  
Christina Ege 

  
Strandli  
Åsaveien 652 

3512 Hønefoss                                                   
  
mobiltlf +47 907 30 587 

  
mail: christina@ege.no 
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FrydenlundogHøyera.s.r

Raclgivencle ingeniører' MRIF

BYGGETFKNIKK- BYGGELEDELSà—PHOSJEKTLEDELSE- TAKSFRNES

Ringerike kommune f’0S‘1‘>0IkS_3?70
Miljø-ogarealforvaltning ”U “meoss _
Postboks 123 Sentrum Kontoradresse: Osloveien 10

3502 H f Telefon 3210 98 70
We oss Telefaks37109871

E-posit lirmapost@frydhoyer.no

F0retal<sni1919 765 589 MVA

Deres ref.: Var ref. fd0C/2014/145201/001 lloneloss, 2.12.2014

Gnr. 28/8 - Åsaveien 652 - Søknad om utfylling i strandsone.

Det vises til Deres brev til tiltakshaver Christina Ege datert. 22.08.14. Vi er blitt bedt av tiltakshaver om
å bistå i denne saken etter at tiltaket er utført.
Det er fylt ut steinmasser i strandsonen mellom hovedhus og en odde på tomten. Som angitt i Deres
brev gis det mulighet til å søke om tiltaket i etterkant.

Vedlagt oversendes søknad om tillatelse til tiltaket.

Som angitt er det fylt ut med rene steinmasser mellom hovedhus og en odde på tomten. Arealet som
er fylt opp har vært gjørmete med kratt og gress. Planen er å legge på noe jord og så til med gress.
Tiltaket berører ikke våtmarksområdet og ligger utenfor område som er planlagt vernet. Fyllingen har
god avstand til vannkant ved normalvannstand.
Det vises til vedlagte situasjonsplan og oppmåling fra Berntsen Plan & Oppmåling AS. Vi mener
oppmålingskartet er så detaljert at det ikke skulle være nødvendig à vedlegge tverrsnitt.
Oppmålingskartet viser høyder med 20 cm koter, topp og bunn påfylling og koter innerpartiet som er
flatt.

Det søkes om dispensasjon fra Pbl. og kommuneplan med hensyn til tiltak i 100 m sone.
Det søkes om fritak for nabovarsling, bl.a. fordi Ege eier tilliggende naboeiendom. Krever kommunen
nabovarsling vil dett bli gjort.

Forhold som vi mener taler for godkjennelse av tiltaket:
-Tiltaket hindrer ikke fri ferdsel i området.
-Tiltaket har medført et mindre/ minimalt inngrep i strandsonen.
-Tiltaket medfører ikke forringelse av produksjonsmulighetene for fisk eller andre organismer som
fører til konflikt merd forskrift om fysiske tiltak i vassdrag.
-Vi har sjekket i naturbasen til Miljødirektoratet og kan ikke se at tiltaket medfører effekter på
naturmangfold. Det skulle derfor heller ikke være nødvendig å foreta vurderinger etter de andre
miljøprinsippene i naturmangfoldslovenog tiltaket vil heller ikke medføre skade inn i et verneområde.

Vi imøteser deres behandling av søknaden.

Med hilsen
Frydenlund og Høyer a.s

3/;.5z’M»a>
Siviling. MRIF Per J. Stenbro

Daglig Ieder

_ .. , Samarbeidende selskaper i A.L. Hoyer-Gruppen:
*_;EHT,.0i _

å j.'>’ i A.L. Hoyer a.s A.L. Hoyer Skien a.s A.L. Hoyer Sandnessjoen a.s A.L. Hoyer Askim a.s
. ll ~25 i Hammersborg Torg 3 Postboks 2774 Postboks 246 Postboks'343

\~ i 0179 Oslo 3702 Skien 8801 Sandnessjøen 1802 Askim'fr_; a . _ r
i _., fl” . Telefon23278000 Telefon35588300 Telefon75043272 Telefon6981754;



Direkte: 32 10 98 76
Mobil: 90 92 01 66
E-post: 's fr dho er.no_

Vedlegg:
-Søknad om tillatelse til tiltak
-Opplysninger om tiltakets ytre rammer
-Situasjonsplan
-Tegning / kotekari:
-Søknad om ansvarsrett
-Gjennomføringsplan
-Foto

Kopi m/ vedlegg:
Christina Ege, Åsaveien 652, 3512 Hønefoss

FrydenlundogHøyer21.5



Søknad om tillatelse til tiltak
etter plan- og bygningsloven§ 20-1

IX] Rammetillatelse
U Ett-trinnssøknadsbehandling
Oppfylles vilkårene for 3 ukers _
saksbehandling,jf.§21-7annelIedd?I:] JH l:] Ne!

Søknad om ansvarsrett for ansvarlig søker
Foreligger sentral godkjenning? Ja l:] Nei

Hvis nei, vedlegg byggblankett5159.

Opplysningergitt i søknadeller vedlegg til søknaden, herunderoppretting
eller endringav matrikkelenhet,vil bli registrerti matrikkelen.

Søknaden gjelder

Iifln
DIREKTORATH
FORBVGGKVAUTET

Al

Berører tiltaket eksisterende D J
eller fremtidige arbeidsplasser? a

Hvis ja, skal samtykke innhentesfra Arbeidstilsynetfør
igangsettingav tiltaket.Byggblankett5177 med vedlegg.

Berører tiltaket byggverk oppført før 1850, l:lJa
jf. Kulturminneloven§ 25, andre ledd?

Hvis ja, skal uttalelse fra fylkeskommunen foreligge før
igangsettelse av tiltaket.

Nei

Nei

Gnr. l Bnr. l Festenr. l Seksjonsnr. Bygningsnr. l Bolignr. l Kommune
Eiendom] 28 8 RINGERIKE KOMMUNE

byggested Adresse Postnr. l Poststed
Åsaveien652 3512 HØNEFOSS

Planlagt I Beskriv Bygn.typekode(jf.s.2)
bruk/formål i Bolig Fritidsbolig GarasjeX Annet:ArealStrandsone

Nvebygg09 flni°99 Nytt bygg ") Parkeringsplass ‘) X Anlegg Veg Vesentligterrenginngrep

Endringavbygg TiibYggipàbYggrUnd9rbYQQi) Fasade

og anlegg Konstruksjon Reparasjon Ombygging Anlegg

Tmakegsan EndringHVbfUK Bruksendring Vesentligendringav tidligeredrift

pb'§204 Riving Helebygg*) Deleravbygg*) 'Anlegg
fl k l' _ _
( em ryssmulg) BYQH-iekn-'nsifliiflsl-“iNyanlegg*) Endring lReparasjon

E d ` b k - _ .
errI‘h:lnigb¢a)\l,igru s Oppdeling Sammenføyning

innnegninil-Ski“ Innhegningmotveg l Reklame,skilt,innretninge.l.
0 lt' I d ` . , . . .
m2‘3,E§k;T§n$,';,5'fl?av Grunnelendom ) l Anleggselendom Festegrunnover 10 ar Arealoverførlng

") Byggblankett 5175 fylles ut og **) Gjelder kun nar installasjonen ***) Unntatt fra krav om ansvarsrett.
vedlegges. (Vedlegg gruppe A) ikke er en del av et storre tiltak. Behandles etter matrikkelloven.

Registrert eier underskriver i feltet for tiltakshaver.

Vedlegg

Beskrivelseavvedlegg Gruppe Nr.Ira-lil “Åäióânl

Opplysninger om tiltakets ytre rammer og bygningsspesifikasjon(Byggblankett 5175) A 1 - m

Dispensasjonssøknad (begrunnelse/vedtak) (pbl kap. 19) B 1 - l—l

Nabovarsling (Kvineringfornabovarsel/Opplysningergitt i nabovarsel/nabomerknader/kommentarertilnabomerknader) C - l7l

Situasjonsplan, avkjørselsplan bygning/eiendom D 1 - W

Tegninger E 1 - W

Redegjørelser/kart F - X

Søknad om ansvarsrett/gjennomføringsplan G 1 - W

Boligspesifikasjoni Matrikkelen H - RI

Uttalelse/vedtak fra annen offentlig myndighet I — I?‘

Rekvisisjon av oppmàlingsforretning J - Rl

Andrevedlegg Q 1 - W

Erklæring og underskrift

Ansvarlig søker bekrefter at hele tiltaket belegges med ansvar, og dekker kravene i henhold til plan- og bygningsloven.
En er kjent med reglene om straff og sanksjoner i pbl kap. 32 og at det kan medføre reaksjoner dersom det gis uriktige opplysninger.

Ansvarlig søker for tiltaket

Foretak Or .nr.
FRYDENLUND OG HØYER AS 919765569

Adresse
Postboks3070

Postnr. I Poststed
3501 HØNEFOSS

Kontaktperson `1 Telefon l Mobiltelefon
PerJohanStenbro 321069870 90920166

E-post
pjs@fiydhoyer.no ,.— . .x , 1,7

Dato I Underskrift j , ’

01.12.2014 117 '

Gjenlasmedblokkbokslaver v'
PERJ STENBRO

Blankett 5174 Bokmål © Utgitt av Direktoratet for byggkvalitet 20.09.2011

Tiltakshaver

Nav_n_
ChristinaEge

Adresse
Åsavelen652
Postnr. I Poststed
3512 HØNEFOSS

Eventueltorganisasjonsnummer

lTelefon(daglid)
'i

V ` /MÅ
Gjentasmedblokkbokstaver//i/èêg/Éíyk/ ÆØZLZL )

k í // side1av2

E-post

Z‘.S

Dato l Underskrift - /

01.12.2014  



Bygningstypekoder

BOLIG

Dersombruksarealettilbolig er størreennbruksarealettilannetennbolig,velgesbygningstypekodetinnenhovedgruppen"Bolig"(111-199).
Ved valg av bygningstype velges den med størst andel av arealet innen hovedgruppen.

Enebolig
111Enebolig
112 Eneboligmedhybel/sokkelleilighet
113 Vàningshus

Tomannsbolig
121Tomannsbolig,Vertikaldelt
122Tomannsbolig,horisontaldelt
123 Vàningshus,tomannsbolig,Vertikaldelt
124Våningshustomannsbolig,horisontaldelt

Rekkehus,kjedehus,andresmåhus
131 Rekkehus
133 Kjede-/atriumhus
135 Terrassehus
136Andresmåhusmed3-boligerellerllere

ANNET

Storeboligbygg
141 Stortfrittligendeboligbyggpå2 el.
142 Stortfrittliggendeboligbyggpå3 og4 et.
143 Stortfrittliggendeboligbyggpà5et.ellermer
144 Storesammenbygdeboligbyggpá2 el.
145 Storesammenbygdeboligbyggpå3 og4 et.
146 Storesammenbygdeboligbyggpà 5 et.ellermer

Bygningforbofellesskap
151 Bo-ogservicesenter
152 Studenthjem/studentboliger
159 Annenbygningforbofellesskap'

Fritidsbolig
161 Hytter,sommerhusol.lritidsbygg
162 Helàrsboligsombenyttessomfritidsbolig
163 Vàningshussombenyttessomfritidsbolig

Koie,seterhusog lignende
171 Seterhus,sel,rorbuogliknende
172 Skogs-ogutmarkskoie,gamme

Garasjeog uthustil bolig
181 Garasje,uthus,annekstilbolig
182 Garasje,uthus,annekstilfritidsbolig

Annenboligbygning
193 Boligbrakker
199 Annenboligbygning(sekundærboligreindrift)

Dersombruksarealetikkeomfatterboligellerbruksarealettilboliger mindreenntilannet,velgesbygningstypekodetinnen"Annet"(211-840) utfra
hovedgruppen som samlet utgjør det største arealet. Ved valg av bygningstype velges den med størst andel av arealet innen hovedgruppen.

INDUSTRIOGLAGER
lndustribygning

211 Fabrikkbygning
212Verkstedsbygning
214 Bygningtorrenseanlegg
216Bygningforvannforsyning
219 Annenindusetribygning'

Energiforsyningsbygning
221 Kraftstasjon(> 15000kVA)
223 Transformatorstasjon(> 10 000kVA)
229 Annenenergiforsyning*

Lagerbygning
231 Lagerhall
232Kjole-ogfryselager
233Silobygning
239AnnenIagerbygning'

Fiskeri-oglandbruksbygning
241 Husfordyr/landbruk,lager/silo
243 Veksthus
244 Driftsbygningfiske/fangst/oppdrett
245 Naustlredskapshusfortiske
248Annenfiskeri-ogfangstbygning
249 Annenlandbruksbygning'

KONTOROGFORRETNING
Kontorbygning

311Kontor-ogadministrasjonsbygning,rådhus
312 Bankbygning,posthus
313 Mediabygning
319 Annenkontorbygning'

Forretningsbygning
321 Kjøpesenter,varehus
322 Butikk/lorretningsbygning
323 Bensinstasjon
329Annenlorretningsbygning'
330 Messe-ogkongressbygning

SAMFERDSELOGKOMMUNIKASJON
Ekspedisjonsbygning,terminal

411 Ekspedisjonsbygning,flyterminal,kontrolltårn
412Jernbane-ogT-banestasjon
415 Godsterminal
416Postterminal
419Annenekspedisjon-ogterminalbygning’

Telekommunikasjonsbygning
429Telekommunikasjonsbygning

Garasje-oghangarbygning
431 Parkeringshus
439 Annengarasje/-hangarbygning'

Veg-ogtrafikktilsynsbygning
441 Traftkktilsynsbygning‘
449 Annenveg-ogbiltilsynsbygning‘

HOTELLOGRESTAURANT
Hotellbygning

511 Hotellbygning
512 Motellbygning
519 Annenhotellbygning‘

Bygningforovernatting
521 Hospits,pensjonat
522 Vandrer-/feriehjem
523 Appartement
524 Camping/utleiehytte
529 Annenbygningforovernatting'

Restaurantbygning
531 Restaurantbygning,kalébygning
532 Sentralkjøkken,kantinebygning
533 Gatekjøkken,kioskbygning
539 Annenrestaurantbygning'

KULTUROGUNDERVISNING
Skolebygning

611 Lekepark
612 Barnehage
613 Barneskole
614 Ungdomsskole
615 Kombinertbarne-ungdomsskole
616 Videregåendeskole
619 Annenskolebygning‘

Universilels-,høgskoleogforskningsbygning
621 Universitet/høgskolem/auditorium,lesesalmv.
623 Laboratoriebygning
629 Annenuniversitets-,høgskoleog

forskningsbygning'

Museums-og biblioteksbygning
641 Museum,kunstgalleri
642 Bibliotek/mediatek
643 Zoologisk-/botaniskhage(bygning)
649 Annenmuseums-/biblioteksbygning‘

') ellerbygningsomharnærtilknytningW
tjenerslikebygninger
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idrettsbygning
651 Idrettshall
652 Ishall
653 Svømmehall
654 Tribuneogidrettsgarderobe
655 Helsestudio
659 Annenidrettsbygning‘

Kulturhus
661 Kino-/teater-/opera-/konsertbygning
662 Samfunnshus,grendehus
663 Diskotek
669 Annetkulturhus‘

Bygning forreligiøseaktiviteter
671 Kirke,kapell
672 Bedehus,menighetshus

673 Krematorium/gravkapell/bàrehus
674 Synagoge,moske
675 Kloster
679 Annenbygningforrelilgiøseaktiviteter‘

HELSE
Sykehus

719 Sykehus'

Sykehjem
721 Sykehjem
722 Bo-ogbehandlingssenter
723 Rehabiliteringsinstitusjon,kurbad
729 Annetsykehjem'

Primærhelsebygning
731 Klinikk,legekontor/-senter/-vakt

732 Helse-lsosialsenter,helsestasjon
739 Annenprimærhelsebygning'

FENGSEL,BEREDSKAP0.A.
Fengselsbygning

819 Fengselsbygning'

Beredskapsbygning
821 Politistasjon
822 Brannstasjon,ambulansestasjon
823 Fyrstasjon,losstasjon
824 Stasjonlorradarovervàk.avfly-/skipstrafikk
825 Tilfluktsrom/bunker
829 Annenberedskapsbygning‘
830 Monument
840 Oflentligtoalett
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Uttalelse til søknad om dispensasjon fra kommuneplan for utfylling i 
strandsonen i Åsaveien 652 i Ringerike kommune

Ringerike kommune har oversendt en søknad om dispensasjon etter plan- og bygnings-
loven for utfylling i strandsonen i Åsaveien 652 ved Steinsfjorden. Utfyllingen er gjen-
nomført uten tillatelse. Fylkesmannen ber kommunen legge avgjørende vekt på allmen-
ne landskaps-, natur og friluftsinteresser i strandsonen til et vernet vassdrag. Kommu-
nen må ivareta intensjonen bak byggeforbudet i kommuneplanen og vilkårene i plan- og 
bygningsloven for å kunne gi en dispensasjon. Videre må det må unngås vedtak som kan 
skape uheldig presedens for inngrep i strandsonen. Fylkesmannen fraråder kommunen 
å gi dispensasjon og vil vurdere å klage på et slikt vedtak.

Bakgrunn

Ringerike kommune har i brev av 9. desember 2014 oversendt en søknad om dispensasjon for 
utfylling i strandsonen til Steinsfjorden ved en boligeiendom i Åsaveien 652, gnr. 28 bnr. 8 i 
Ringerike kommune. Tiltaket er oppført uten søknad og tillatelse.

Søknaden omfatter oppfylling av mellom 15 og 20 tonn med masse i en høyde på 0,8-1,60 m 
og over en strekning på over 50 meter langs vannet. Mot vannet ligger ytterkant av fyllingen 
noe høyere enn normalvannstand. Arealet er tenkt påført jord og tilsådd med gress. 

Området er i kommuneplanen avsatt til LNF-område. Tiltaket ligger også innenfor kommune-
planens byggeforbudssone langs vassdrag. I utgangspunktet skal ulovlige tiltak tilbakeføres til 
lovlig tilstand. Kommunen har likevel gitt tiltakshaver mulighet for å søke om dispensasjon i 
ettertid.

Kommunen kan bare gi dispensasjon 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. Private hensyn skal i følge forarbeidene til loven tillegges liten vekt 
i denne vurderingen. Det vil normalt ikke være anledning til å gi dispensasjon når hensynene 
bak bestemmelsen det søkes dispensasjon fra fortsatt gjør seg gjeldende med stor styrke.

I plan- og bygningsloven § 1-8 er det fastsatt at det i 100-metersbeltet langs vassdrag skal tas 
særlige hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og allmenne interesser. Det går 
videre fram av § 19-2 at statlige og regionale rammer og mål skal tillegges særlig vekt ved 
vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra plan. Steinsfjorden omfattes av rikspolitiske 
retningslinjer for vernede vassdrag. Det skal legges særlig vekt på å unngå inngrep som redu-
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serer verdien for blant annet landskapsbilde, naturvern, friluftsliv, vilt og fisk. St. meld. nr. 26 
(2006-2007) Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand inneholder arealpolitiske fø-
ringer for vassdragsforvaltning. Nasjonale forventninger til regional og kommunal planleg-
ging fastsetter at det skal tas særlige hensyn til allmenne interesser langs vassdrag. 
Landskapshensyn skal også vektlegges i tråd med nasjonale føringer.

I saken må det redegjøres for hvordan de miljørettslige prinsippene for offentlig beslutnings-
taking i §§ 8-12 er vurdert og fulgt opp. 

Kommunen er myndighet etter friluftslovens bestemmelser og må vurdere om tiltaket innebæ-
rer omgjøring fra utmark til innmark eller kan oppfattes som et stengsel for allmenn ferdsel. 

Det er igangsatt arbeid med en kommunedelplan for Steinsfjorden med sikte på å ivareta na-
turverdiene og gi føringer for bruk og vern av området i et langsiktig perspektiv. 

Fylkesmannens vurdering 

Fylkesmannen viser til at det er knyttet sterke allmenne natur-, landskaps- og friluftsinteresser 
til Steinsfjorden. Naturlige strandsoner med kantvegetasjon utgjør en viktig del av vassdrags-
naturen og vassdragslandskapet. Utfyllingen har et betydelig omfang. Den griper inn i den 
naturlige strandsonen og endrer forhold knyttet til naturmiljø og vassdragslandskap. De nega-
tive virkningene er størst for områdene nær vannet og arealene mot sør. 

Langs fyllingen er det kort avstand til vannområder som inngår i forslaget til Verneplan for 
Tyrifjorden etter naturmangfoldloven. Områdene utgjør svært viktige nærings- og rastelokali-
teter for fugler om våren og sommeren, og også en del om høsten. Takrørskogen er viktig som 
hekkelokalitet for ulike fugler, og er viktig for fugl under høsttrekket. Verneforslaget ligger til 
avgjørelse i Klima- og miljødepartementet. Våtmarksområdene i Nordre Tyrifjorden er inn-
lemmet i Ramsarkonvensjonen, som omfatter områder med internasjonal verdi.  

Oppfylling og etablering av gressplen gir en økt grad av privatisering i strandsonen. Vi anser 
at dette er en uheldig utvikling. 

Ut fra prinsippet om likebehandling, mener Fylkesmannen at en tillatelse vil gjøre det vanske-
lig for kommunen å avslå tilsvarende saker i framtiden, selv om hver sak skal behandles indi-
viduelt. Flere tiltak over tid bidrar til en bit-for-bit-utbygging som til sammen vil virke nega-
tivt på de allmenne interessene som planmyndigheten skal ivareta. Vi viser i denne forbindel-
se blant annet til § 10 i naturmangfoldloven som omhandler samlet virkning. Formålet er å 
hindre gradvis forvitring eller nedbygging av landskap, økosystemer, naturtyper og arter ved å 
se summen av tidligere, nåværende og framtidig påvirkning. 

Fylkesmannen mener at fyllingen er i strid med nasjonale føringer for forvaltning av vass-
dragsnære områder og vernede vassdrag. Vi mener også at tiltaket fører til at kommunepla-
nens byggeforbud langs Steinsfjorden blir vesentlig tilsidesatt. Videre vil vi stille spørsmål 
ved om det aktuelle tiltaket har fordeler for allmenne interesser som veier klart tyngre enn de 
ulempene som en dispensasjon vil innebære for de offentlige hensyn som byggeforbudet skal 
ivareta. Kommunen må også nøye vurdere hvilke signaler en eventuell dispensasjon vil kunne 
gi med tanke på ulovlige tiltak i strandsonen. 
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På denne bakgrunnen vil vi fraråde kommunen å gi dispensasjon. Vi ber om at utfylte masser 
blir fjernet og arealene tilbakeført. I den forbindelse vil vi be om at grave- og anleggsarbeider 
legges til senhøst/vinter for å unngå konflikt med nærliggende verdifulle områder for fugl. 
Arbeidene bør heller ikke foregå i perioder med mye nedbør for unngå uheldig erosjon og av-
renning. 

Vi ber om å bli orientert om videre vedtak i saken og vil vurdere å påklage et eventuelt vedtak 
om dispensasjon i tråd med søknaden.

Med hilsen

Anders J. Horgen
fung. avdelingsdirektør

Lise Økland

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift

Kopi til:
Buskerud fylkeskommune Postboks 3563 3007 Drammen
Norges vassdrags- og energidirektorat Region Sør Postboks 2124 3103 Tønsberg



Hei 
  
Av brevet fra fylkesmannen, er det et par ting jeg må kommentere; 
  
Det står at kommunen må vurdere om tiltaket innebærer omgjøring fra utmark til innmark. 
Jeg har trodd dette var innmark?  
  
Om dette kan oppfattes som stengsel for allmenn ferdsel? 
Tvert i mot. Tidligere har det jo i store deler av året vært søkkvått der. I tillegg til at det var en bred, 
åpen grøft fra veien, som ikke var lett å forsere. 
  
Det er bekymring for takrørskogen, og at det skal ha blitt dumpet masse over starr.  Det er ikke nær 
sivet, og heller ikke starr der det er fylt opp. Bilde 2 viser starren som stikker opp av sneen. Det er 
bare akkurat her det vokser starr, og det er ute i vannet. 
  
Gressplen gir økt grad av privatisering;  
 Dette er et småbruk. Jeg måtte faktisk ha konsesjon for å kjøpe. Jeg visste ikke at fjorden så ofte ble 
”stengt”, og fylt opp. Trodde jeg ville ha større arealer som kunne brukes til beite, enn hva som ofte 
er tilfellet. Jeg trenger virkelig dette området. Da dette vil stoppe vannet fra å trekke seg langt 
innover i heste og hundeinnhegninger.  
Det er ikke gressplen, men beitemark. 
  
Vil gjøre det vanskelig for kommunen å avslå lignende saker i fremtiden. 
Det er jo nettopp dette som har skjedd, og hovedgrunnen til at jeg trodde dette var helt i orden. 
En annen eiendom i Åsa utførte en utfylling for noen år siden, som, etter hva jeg leste i avisen, var 
nærmere vannkanten, og også høyere.  
Her hadde kommunen befaring, og det var IKKE meldepliktig, fordi tiltaket ikke berørte normal 
vannstand. 
  
Da må det samme gjelde meg. Jeg har gjort dette i god tro. Tiltaket er ikke i veien for noe, ingen ser 
det en gang.  
Jeg rakk heller ikke å bli helt ferdig, og dette vil gli pent inn i landskapet, uten å synes.  
  
Legger ved 3 bilder, de to første tatt 7 februar i år.  
Synes spes det 2. bildet viser hvor lite inngrep dette i virkeligheten er. Her ser man godt hvor 
vannkanten er, sivet, og hvordan fyllingen pent følger bukta. Hvis jeg får lagt det mer utover mot øst, 
og skrånet det lett mot vannet, vil det bli enda lavere. Dessuten skulle det pakkes ned i myra. 
Jeg hadde også tilgang på matjord til å legge oppå, for deretter å så til med engfrøblanding, ikke 
plenfrø.. 
Bilde nr 3. Hestene spiste vasspest. Det er vel positivt?  
Min vurdering har vært at dette ikke er en vesentlig terrengendring og med en planering som har gitt 
et lite avvik i forhold til opprinnelig høyde, av beskjedent omfang og med ikke målbare negative 
konsekvenser. 
  
Da håper jeg på at det er mulig å beholde dette, og at det kan sees på som et tiltak for å utnytte 
beitemark. 
  
  

mvh Christina 

  
  



Christina Ege 

  
Strandli  
Åsaveien 652 

3512 Hønefoss                                                   
  
mobiltlf +47 907 30 587 

  
mail: christina@ege.no 
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Jordfaglig vurdering - temautredning til revidering av 

kommuneplan  

 

Forslag til vedtak: 
 

1. Temautredningen skal legges til grunn for arbeidet med revisjon av kommuneplanens 

arealdel. Herunder ved vurdering av utbyggingsområder.  

2. Klassifiseringene og retningslinjene for saksbehandling i temautredningen skal 

innarbeides i kommuneplanens bestemmelser, og må da tas hensyn til i byggesaker og 

plansaker.  

3. Igangsatt arbeid med reguleringsplaner i områdene som er klassifisert vil kunne fortsette 

uavhengig av rapporten. 

4. Den jordfaglige vurderinga med retningslinjer erstatter Jordpolitiske arealvurdering 

(JAV) fra 1994. 

 

Sammendrag 
I forbindelse med kommuneplanrevisjon har det blitt foretatt en revisjon av den jordpolitiske 

arealvurderinga (JAV). Den nye vurderinga har tatt utgangspunkt i landbruksverdier og 

jordvernhensyn, og landbruksarealene i kommunen har blitt klassifisert i fire forskjellige 

klasser basert på ulike jordbruksmessige kriterier. 

 

Temautredningen bør legges til grunn for arbeidet med å vurdere innspill til kommuneplanen 

og bør være retningsgivende for saksbehandling når saker kommer opp til behandling 

utenom kommuneplanrevisjon. 
 
Beskrivelse av saken 
Den første jordpolitiske arealvurderinga for Ringerike (JAV) ble utarbeidet i 1994. Da 

kommunen utarbeidet denne, var fokuset å finne landbruksområder som kunne 

omdisponeres og brukes til utbyggingsformål. Siden den gang har jordvernhensynet kommet 

sterkere inn i arealplanleggingen, og det er nå en nasjonal målsetting om å sikre og 

opprettholde matproduserende areal. 

  



I kommunal planstrategi for Ringerike kommune, samt planprogram for revisjon av 

kommuneplanen er det lagt opp til at JAV revideres, og at det lages en temautredning om 

jordverdiene i kommunen. Utredninga vil være en del av kunnskaps- og 

beslutningsgrunnlaget i kommuneplanarbeidet.  

 

Arbeidet med den nye vurderinga av kommunens landbruksareal har tatt utgangspunkt i 

landbruksverdiene og hvilke områder som er viktigst, og hvilke kriterier som bør legges til 

grunn ved vurdering av innspill om endret arealbruk. Den vil allikevel ikke legge absolutte 

føringer for arealbruken, men være retningsgivende i forhold til effektiv arealdisponering. 

 

Kommunens areal har blitt delt inn i fire kategorier med tilhørende forslag til retningslinjer: 

 

Svært viktige landbruksområder(A-områder): I svært viktige landbruksområder 

skal landbrukshensynet gå foran andre viktige samfunnsinteresser. 

Landbrukshensynet skal kun vike der det etter kommuneplan er vedtatt en 

samfunnsutvikling som tilgodeser andre formål enn landbruk, og der alternativ 

lokalisering viser seg ikke å være mulig. 

 

Viktige landbruksområder (B-områder): I viktige landbruksområder bør 

landbrukshensynene ha en stor rolle, og det skal foreligge særlig tungtveiende 

årsaker for at disse skal kunne vike ved spørsmål om endret arealbruk. Som 

hovedregel bør det foreligge en arealplan med utredning av konsekvenser og 

alternative lokaliseringer. 

 

Mindre viktige landbruksområder (C-områder): I mindre viktige landbruksområder 

vil landbruksinteressene normalt kunne ha en mindre viktig betydning når det gjelder 

endret arealbruk. Dog skal det foretas en konkret og individuell vurdering i alle 

relevante hensyn i saken, deriblant drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket, 

kulturlandskap og samfunnsinteresser. 

 

Landbruksområder som ligger over verneskoggrensa (D-områder): I 

landbruksområder som ligger over verneskoggrensa vil landbruksinteressene 

normalt kunne ha en mindre viktig betydning når det gjelder endret arealbruk. 

Imidlertid er det andre hensyn som trolig vil ha større betydning (naturmiljø, 

friluftsliv, naturlandskap mm.). Det skal foretas en konkret og individuell vurdering i 

alle relevante hensyn i saken, deriblant drifts- eller miljømessige ulemper for 

landbruket, kulturlandskap og samfunnsinteresser. 

 

 

Prinsipielle avklaringer 
I denne utredninga har landbruksområdene i kommunen fått en verdi ut ifra dagens status. 

Det er verdt å merke seg at kartlegginga ikke nødvendigvis skiller på markslag (dyrka mark, 

beite, skog, fjell i dagen), dette for å forenkle avgrensninga og ha helhetlige områder.  

 

Selv om det kanskje tas sikte på å regulere områder til annet formål enn landbruk har de blitt 

klassifisert som A, B, C eller D etter dagens situasjon. 

 

Igangsatt arbeid med reguleringsplaner vil fortsette uavhengig av temautredningen.  

 



Retningslinjene i temautredningen vil ikke hindre landbruksrelatert utvikling. Hvis det er 

snakk om tiltak som ikke er landbrukstiltak så vil retningslinjene komme til anvendelse. 
 

 

Rådmannens vurdering 
Ringerike kommunes planlagte høye befolkningsvekst, nye veier og Ringeriksbanen legger 

et press på våre beste jordbruksarealer.  

 

Det er en nasjonal målsetting om å øke matproduksjonen i årene som kommer for å møte 

behovet til en stadig større befolkning. I Ringerike er det tatt høyde for en vekst på 1 % i 

kommende fireårsperiode, og deretter en vekst på om lag 2,5 % vekst fra 2020 mot 2030. 

 

Skal Ringerike følge den nasjonale målsettingen om økt matproduksjon må vi øke 

matproduksjonen tilsvarende befolkningsveksten i kommunen. 

 

Ringerike er en stor kommune og har et areal på bortimot 1 500 km². Allikevel er kun 5 % 

av arealet dyrka mark - ca. 75 000 dekar jord som det kan produseres mat på. 

Til sammenligning er det ca. 1 % av kommunens areal som er såkalt bebygd (dvs. med 

bygninger, veier og andre installasjoner) 

 

Det er store forskjeller på kvaliteten på jordbruksarealet i Ringerike. Selv om kommunen har 

hatt stor nydyrkingsaktivitet de siste årene er det ikke slik at ett dekar «nydyrkingsjord» 

erstatter ett dekar «årgangsjord». Sagt med andre ord, kvaliteten på nydyrkingsareal er ikke 

nødvendigvis like god som kvaliteten på jord som blir omdisponert til annet formål. 

Kommunen har flere områder hvor det er muligheter for nydyrking. Imidlertid er flere av 

disse områdene avsatt til annet formål enn landbruk og på sikt er planen at disse skal 

utvikles til næringsformål. 

 

En av utfordringene fremover blir å avveie hensynet til å kunne produsere mat og 

kommunens ønske om vekst og utvikling av bolig- og næringsområder. Hvordan kan 

arealbruken styres slik at den ikke skjer på bekostning av dyrka mark?  

 

Rådmannen er opptatt av at det er nødvendig å ta vare på god matjord, men at jordvernet må 

balanseres mot storsamfunnets behov. Denne temautredningen legger noen føringer for 

hvordan Ringerike bør forvalte landbruksarealene, og hvordan saksbehandlinga bør skje. 

 

Det foreslås at temautredningen jordfaglig vurdering vedtas, og blir grunnlag for arbeidet 

med revisjon av kommuneplanen, og at den skal brukes i arbeidet med å vurdere innkomne 

innspill. Videre foreslås det at klassifiseringene og retningslinjene for saksbehandling 

innarbeides i bestemmelsene til kommuneplanens arealdel. 

 

Vedlegg 
1. Rapport 

2. Kart 

 

 

 

 Ringerike kommune, 11.03.2015 

 



 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Heidi Skagnæs 

avdelingsleder: Eiliv Kornkveen 

saksbehandler: Lisa Grenlund Helgesson 
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Sammendrag 
 
I forbindelse med kommuneplanrevisjon har det blitt foretatt en revisjon av den jordpolitiske 
arealvurderinga (JAV). Den nye vurderinga har tatt utgangspunkt i landbruksverdier og 
jordvernhensyn, og har gått fra å være en politisk til en faglig arealvurdering. Den har derfor 
fått nytt navn, jordfaglig vurdering.  
 
Landbruksarealene i kommunen har blitt klassifisert i fire forskjellige klasser basert på ulike 
jordbruksmessige kriterier. Resultatet viser at de viktigste arealene er knyttet til tettstedene i 
kommunen og langs hovedfartsårene.  
 
Temautredningen legges til grunn for arbeidet med å vurdere innspill til kommuneplanen og 
er retningsgivende for saksbehandling for saker som kommer opp til behandling utenom 
kommuneplanrevisjon. 
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1. Innledning 

I kommunens planstrategi for 2013-2015 fremgår det hvilke planer som bør utarbeides og 
hvilke som bør revideres. Det er igangsatt rullering av kommuneplanen for Ringerike, og dette 
utløser et behov for også å revidere den jordpolitiske arealvurderinga (JAV), som nå er 20 år 
gammel. 
 
I gjeldende Landbruksplan for Ringerike, vedtatt 27.06.2005, har man følgende målsetting for 
landbruket i Ringerike: «[Sikre produksjonsressursene og kulturlandskapet på en best mulig 
måte for fremtidige generasjoner. Ta vare på flest mulig arbeidsplasser knyttet til landbruket i 
Ringerike, primært og sekundært. Produsere størst mulig mengde av høyest mulig kvalitet av 
det markedet har behov for, basert på kommunens naturgitte forutsetninger]». 
 

1.1 Bakgrunn 
Den første jordpolitiske arealvurderinga for Ringerike (JAV) ble utarbeidet i 1994. Da 
kommunen utarbeidet denne, var fokuset å finne landbruksområder som kunne omdisponeres 
og brukes til utbyggingsformål. Siden den gang har jordvernhensynet kommet sterkere inn i 
arealplanleggingen, og det er nå en nasjonal målsetting om å sikre og opprettholde 
matproduserende areal.  
 
Arbeidet med den nye vurderinga av kommunens landbruksareal har derfor tatt utgangspunkt i 
landbruksverdiene og hvilke områder som er viktigst, og hvilke kriterier som bør legges til 
grunn ved vurdering av innspill om endret arealbruk. Den nye arealvurderinga er basert på 
landbruksfaglig kunnskap hentet fra bl.a. Skog og landskap.  
 
Vi har valgt å kalle den nye arealvurderinga for «jordfaglig vurdering».  

1.2 Formålet med utredninga 
I forbindelse med det igangsatte arbeidet med kommuneplanrevisjon har det vært et ønske om 
å revidere JAV, og i planprogrammet står det følgende: 
 
Jordpolitisk arealvurdering ble vedtatt 13.04.1994 og har vært et godt styringsverktøy og lagt 
til rette for en langsiktig strategi for bruken av landbruksarealer i kommunen. JAV har vært 
førende for kommunens omdisponeringspolitikk, og er aktivt brukt når det gjelder spørsmål 
som omhandler arealbruk. Det er behov for revidering av JAV. 
 

1.3 Avgrensning og metode 
Hele kommunen er tatt med i den nye arealvurderingen, og kommunens areal har blitt delt inn 
i fire kategorier: svært viktige, viktige, mindre viktige landbruksområder og landbruksområder 
som ligger over verneskoggrensa. 
 
Når det gjelder avgrensninga av de ulike landbruksområdene har følgende kriterier blitt lagt til 
grunn:  

- Sammenhengende jordbruksareal (Fulldyrka jord, overflatedyrka jord og 
innmarksbeite) 

- Jordkvalitet 
- Arrondering og bruksstruktur 
- Om det finnes områder som kan nydyrkes, såkalt dyrkbar jord 
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2. Hvilke lovverk regulerer bruken av landbruksarealene? 

2.1 Jordlov 
Formålet med jordloven er blant annet å sikre en bærekraftig utvikling og vekst i bygdene. 
Arealressursene skal disponeres ut fra fremtidige generasjoners behov. For å få til 
næringsutvikling og bosetting må det legges til rette for at gårdens samlede ressurser, både 
areal og bygning, kan utnyttes som en helhet. Loven inneholder bl.a. et forbud mot deling og 
omdisponering, og har også regler om driveplikt. 

2.2 Skogbrukslov 
Loven (2006) har som formål å fremme en bærekraftig forvaltning av skogressursene i hele 
landet, hvor det biologiske mangfoldet skal sikres, det skal tas hensyn til landskapet, friluftsliv 
og kulturverdiene i skogen. Skogbruksloven legger til rette for en næringsmessig utnyttelse av 
skogressursene hvor det også settes regler for miljøhensyn. 

2.3 Plan- og bygningslov 
Dagens Plan- og bygningslov ble vedtatt i 2008 og har som formål å fremme bærekraftig 
utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner. Planlegging etter 
loven skal gi grunnlag for vedtak om bruk og vern av ressurser. 
 

3. Jordvern: Å ta vare på matjorda 

Jordvern handler blant annet om å sikre grunnlaget for norsk matproduksjon på kort og lang 
sikt. Jordarealene kan defineres som arealer som er dyrka eller dyrkbare. Altså kan også 
høyproduktive skogarealer være en ressurs for fremtidig matproduksjon.  
 
Jordarealene er verdifulle på grunn av sitt produksjonspotensial, men også fordi disse arealene 
har andre kvaliteter som har eller kan ha verdi for innbyggerne i Ringerike kommune. 
Jordbruksarealene utgjør en del av kulturlandskapsbildet, og spiller således stor betydning 
både for opplevelsen av Ringerike så vel som at landskapet formidler Ringerikes historie. 
Jordbrukslandskapet huser også en rekke kulturminner. Altså vil man ved en god 
jordvernpolitikk ikke bare bevare de produksjonsmessige verdiene, men også det 
kulturhistoriske og identitetsbyggende aspektet vil ivaretas. 
 
Vi blir flere innbyggere i Norge, og i Ringerike er det også ønske om stor vekst i årene som 
kommer. I Norge anslår man en vekst på ca. 20 pst. frem til 2030 og i 2060 er det utsikter til at 
vi kan være nærmere 7 millioner nordmenn. For å kunne brødfø en økende befolkning er det 
også viktig at vi tar vare på de områdene som er egnet for matproduksjon. Det er en nasjonal 
målsetning at matproduksjonen skal øke i takt med befolkninga. I de nye statlige 
planretningslinjene for samordna areal- og transportplan finnes det en ny formulering: «Det er 
nødvendig å ta vare på god matjord, men jordvernet må balanseres mot storsamfunnets 
behov». I Ringerike er 5 % av kommunens areal på drøye 1 500 km² egnet til matproduksjon. 
Til sammenligning er kun 1 % av kommunens areal bebygd. Altså bør det være mulig å legge 
til rette for vekst uten at dette kommer i konflikt med matjord. 
 
Den jordfaglige vurderingen må ta utgangspunkt i arealenes produksjonsevne og en vurdering 
av helhetlige landbruksområder. Særlig arealer som ligger som buffersone mot 
utbyggingsområder må sikres et sterkt vern for å hindre et ytterligere press av viktige 
jordbruksarealer. Ofte er også disse arealene høyproduktive. Dagens bruk av arealene, 
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eiendomsgrenser, og eiendomsstruktur er underordnet det langsiktige produksjonspotensialet 
arealene innehar. 
 
 
4. Dagens situasjon 

Ringerike kommune ligger nær hovedstaden og de mest folkerike områdene i landet, og 
Ringerike er både en bykommune og en landbrukskommune. I Hønefossområdet finnes en 
rekke gode urbane kvaliteter samtidig som det finnes verdifulle natur-, frilufts- og 
landbruksområder. Av kommunens nær 30 000 innbyggere bor de fleste innbyggerne i og i 
tilknytning til Hønefoss. 
 
Ringerikes beliggenhet og nærhet til hovedstaden kan være et fortrinn, og kan føre til vekst 
innenfor et spekter av tjenesteytende virksomheter. Det er tilgang både på arealer for 
næringsvirksomhet og relevant arbeidskraft, samtidig som det er relativt lave 
etableringskostnader og et konkurransedyktig lønnsnivå. 

 
Alle kommuner har en arealplan for kommunen som viser sammenhengen mellom 
samfunnsutviklingen og hvilke utslag og behov dette gir for arealbruken. Arealplanen skal 
angi hovedtrekkene for hvordan arealene skal brukes og vernes, og hvilke viktige hensyn som 
må ivaretas ved disponeringen av arealene. Gjeldende kommuneplan for Ringerike ble vedtatt 
i Kommunestyret 30.08.2007, og er gjelder for perioden 2007 - 2019. 
 

4.1 Prioriterte tettsteder i kommuneplanens samfunnsdel 
Ringerike forventer befolkningsvekst. Det er i kommuneplanens samfunnsdel 2015-2030 lagt 
opp til planlagt høy befolkningsvekst til 40 000 innbyggere innen 2030. Dette legger et press 
på boligutbygginga.  
 
I kommuneplanen er det lagt opp til at det meste av byggingen skal konsentreres til 7 
prioriterte områder. Felles for disse områdene er at de allerede har godt etablerte boligområder, 
og at de er omgitt av viktige jordbruksområder. De syv områdene er Nes i Ådal, Hallingby, 
Sokna, Tyristrand/Ask, Heradsbygda, Hønefoss sentrum og Haugsbygd. 
 

4.2 Nye veier og Ringeriksbane 
Det pågår flere omfattende samferdselsprosjekter som i et 10 års perspektiv kan få store 
konsekvenser for Ringerikssamfunnet. 
 
Ny firefelts E 16 mellom Sandvika og Hønefoss er under planlegging. Selv om framdriften 
i stor grad avhenger av prioriteringer i Nasjonal Transportplan (NTP), er det mye 
som tyder på at hele strekningen vil bli fullført i løpet av de nærmeste 10-12 årene. 
 
Ringeriksbanen har fått midler til oppstart av planarbeidet, og det synes å være større interesse 
for dette prosjektet nå enn tidligere. Høyhastighetsutredningen fra 2012 peker på 
Bergensbanen som den mest interessante strekningen når det gjelder oppgradering av 
eksisterende traseer. I denne sammenheng blir Ringeriksbanen pekt på som et nøkkelprosjekt i 
forhold til befolkningsvekst og transportetterspørsel knyttet til hovedstaden. 
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Jernbaneverket og Statens vegvesen har i samarbeid nylig fullført en utredning om samordnet 
løsning for Ringeriksbanen og E16 Skaret –Hønefoss. Denne utredninga ligger nå til høring. 
 
Ny og forbedret trase for E16 (Rv 35) Eggemoen – Olum vil gi Ringeriksregionen en enda 
bedre tilgjengelighet mot hovedflyplassen på Gardermoen. Planlagt anleggsstart her er 2016. 
Planen er så å fortsette med strekningen Eggemoen – Nymoen. 
 

5. Hvor er de viktige landbruksområdene i Ringerike? 

Resultatene av den nye kartlegginga viser at de viktigste jordbruksarealene (A og B) 
hovedsakelig finnes rundt tettstedene. De største arealene finnes rundt Hønefoss og 
Haugsbygd, men også arealer rundt Ask, Tyristrand og Nes i Ådal. I tillegg går det et bredt 
belte hovedsakelig langs vestsida av E16 opp mot og forbi Hallingby, og langs rv7 mot Sokna. 
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Ringerike har svært gode naturgitte forhold for jordbruk, og det meste av den dyrka marka er 
av god kvalitet. Den dyrka marka utgjør i overkant av 5 % av kommunenes totale landareal. 
 

6. Forslag til retningslinjer for forvaltningen av landbruksområder i 
kommuneplanens arealdel 

Denne temautredningen om verdien av landbruksområder bør legges til grunn for arbeidet med 
å vurdere innspill til kommuneplanen. I tillegg bør den også være retningsgivende for 
saksbehandling når saker kommer opp til behandling utenom kommuneplanrevisjon.  
 
Under finnes en beskrivelse av de ulike områdene og forslag til retningslinjer til 
kommuneplanbestemmelser i kommuneplanens arealdel. 
 

Svært viktige landbruksområder (A-områder) 
Større sammenhengende jordbruksareal, med gjennomgående svært god og god jordkvalitet.  
Mellomstore og store bruk, og ofte mer spesialiserte/krevende produksjoner. Områdene har 
ofte store muligheter for nydyrking. 
 

Retningslinjer for A-områder:  
I svært viktige landbruksområder skal landbrukshensynet gå foran andre viktige 
samfunnsinteresser. Landbrukshensynet skal kun vike der det etter kommuneplan er 
vedtatt en samfunnsutvikling som tilgodeser andre formål enn landbruk, og der 
alternativ lokalisering viser seg å ikke være mulig. 

 
Viktige landbruksområder (B-områder) 
Sammenhengende jordbruksareal, men tidvis noe oppstykket. Jordkvaliteten er generelt god. 
Bruksstrukturen er variert og har spekteret fra små til mellomstore eiendommer. I tilknytning 
til eksisterende jorder finnes det områder hvor det er dyrkbare reserver.  
 

Retningslinjer for B-områder:  
I viktige landbruksområder bør landbrukshensynene ha en stor rolle, og det skal 
foreligge særlig tungtveiende årsaker for at disse skal kunne vike ved spørsmål om 
endret arealbruk. Som hovedregel bør det foreligge en arealplan med utredning av 
konsekvenser og alternative lokaliseringer. 

 
Mindre viktige landbruksområder (C-områder) 
Dette er områder hvor de fulldyrka arealene er mer oppstykket, og bruksstrukturen ofte 
kjennetegnes av mindre eiendommer. Jordkvaliteten er mer variert og det finnes lite dyrkbare 
reserver. 
 

Retningslinjer for C-områder:  
I mindre viktige landbruksområder vil landbruksinteressene normalt kunne ha en 
mindre viktig betydning når det gjelder endret arealbruk. Dog skal det foretas en 
konkret og individuell vurdering i alle relevante hensyn i saken, deriblant drifts- eller 
miljømessige ulemper for landbruket, kulturlandskap og samfunnsinteresser. 

 
Landbruksområder som ligger over verneskoggrensa (D-områder) 
Større sammenhengende områder som ligger over verneskoggrense, fra ca. 750 m.o.h. 
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Skoglova § 12 hjemler forskrift for sikring av skog til vern for annen skog eller vern mot 
naturskader mot fjell og hav. 
 

Retningslinjer for D-områder:  
I landbruksområder som ligger over verneskoggrensa vil landbruksinteressene normalt 
kunne ha en mindre viktig betydning når det gjelder endret arealbruk. Imidlertid er det 
andre hensyn som trolig vil ha større betydning (naturmiljø, friluftsliv, naturlandskap 
mm.). Det skal foretas en konkret og individuell vurdering i alle relevante hensyn i 
saken, deriblant drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket, kulturlandskap og 
samfunnsinteresser. 

 

7. Ord og uttrykk 

Fulldyrka jord: Jordbruksareal som er dyrka til vanlig pløyedybde (30 cm) og kan benyttes til 
åkervekster eller til eng, og som kan fornyes ved pløying. 
 
Overflatedyrka jord: Jordbruksareal som for det meste er rydda og jevnet i overflaten, slik at 
maskinell høsting er mulig. 
 
Innmarksbeite: Jordbruksareal som kan benyttes som beite, men som ikke kan høstes 
maskinelt. Minst 50 % av arealet skal være dekt av grasarter eller beitetålende urter. 
 
Dyrkbar jord: Arealer som ved oppdyrking kan settes i stand slik at de vil holde kravene til 
fylldyrka jord. Disse arealene holder også kravene til klima og jordkvalitet for oppdyrking. Det 
er verdt å merke seg at arealer som egner seg for oppdyrking kan være i konflikt med andre 
hensyn og lovverk (f.eks. kulturminnevern, naturmangfold mm.), og er ikke nødvendigvis 
realiserbare. Det som er gjennomgående for Ringerike sin del er at de dyrkbare ressursene ofte 
ligger i tilknytning til eksisterende jorder.  
 
Jordkvalitet: I dette temakartet er jordbruksarealene delt inn i tre klasser: svært godt, god og 
mindre god jordkvalitet. Inndelingen i de ulike gruppene skjer etter en vurdering av 
jordegenskaper som er viktig for den agronomiske bruken av jorda samt jordbruksarealet 
hellingsgrad. Jordkvalitetskartet er uavhengig av klima og forutsetter at jorda er drevet i 
henhold til god agronomisk praksis. 
 

Svært god: Jordbruksareal som er lettdrevne og som normalt sett gir gode og årvisse 
avlinger av kulturvekster tilpasset det lokale klimaet. Det forutsettes at arealer med 
grøftebehov gar fungerende grøftesystem og at områder som er noe tørkeutsatt blir 
kunstig vannet. Jordbruksareal i denne klassen har mindre enn 20 prosent helling. 
 
God jordbrukskvalitet: Jordbruksareal med egenskaper som kan begrense vekstvalg og 
påvirke den agronomiske praksisen. Det kan dreie seg om jordegenskaper som er 
ugunstige for enkelte kulturvekster eller areal med hellingsgrad mellom 20 og 33 
prosent som kan begrense bruken av enkelte jordbruksmaskiner. Svært tørkeutsatt jord 
hører hjemme i denne klassen, men med gunstige klimaforhold og tilgang til 
vanningsanlegg kan jorda likevel være svært godt egnet til grønnsaksdyrking og andre 
tidligproduksjoner.  
 
Mindre god jordkvalitet: Jordbruksareal med store begrensninger, enten i form av 
jordegenskaper som i stor grad påvirker valg av vekster og agronomisk praksis, eller 
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grunnet bratt terreng (over 33 prosent helling). En stor del av arealene i denne klassen 
brukes som beite, noe de ofte er svært godt egnet til. 

 
Dekar: Et dekar er 1 000 m² 
 
Arrondering: Når vi snakker om arrondering menes måten en eiendom eller jordteig er 
avgrenset på, og er gjerne et uttrykk som brukes for å beskrive hvorvidt eiendommen er 
uformet på en måte som gir rasjonell drift. F.eks. vil et jorde med mange kroker og svinger 
være dårlig arrondert, mens lange og rette jorder er eksempler på god arrondering. 
 
Bruksstruktur: Når vi snakker om bruksstrukturen menes størrelsen på 
landbrukseiendommene i et område. F.eks. vil man med variert bruksstruktur mene at det er 
vanlig fordeling av både små og stor landbrukseiendommer i et område. 
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0605_397 Detaljregulering Hønen Gård  

- 1. gangsbehandling  

 

Forslag til vedtak: 
 

 

1. Forslag til detaljregulering 0605_397 for Hønen gård 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. Det tas sikte på å oppheve de deler av gjeldende reguleringsplan 11 Norderhov som 

overlappes av ny plan, inkludert alle senere planendringer, delplaner og tilhørende 

bestemmelser, ved vedtak av reguleringsplan 397 Hønen gård. 

 

4. Innen 2. gangsbehandling skal gårdsplassen (felt f_BGP1) detaljeres nærmere, spesielt 

med tanke på harde og myke flater. 

 

 

Sammendrag 

Det foreslås å regulere fra allmennyttig formål til boligformål for å legge til rette for 14 

boenheter i rekkehus. På samme område ligger det verneverdige bygget som er hovedbygget 

på Hønen gård. Dette bygget må det tas hensyn til slik at verdien ikke forringes. Jernbanen 

går like nedenfor planområdet og medfører noe støy. Planområdet grenser til friområdet 

Kongshaugen.  

 

Rådmannen er positiv til en fortetting med 14 enheter på tomta.  

 

 

 

Innledning 



Forslagsstiller for reguleringsplanen er Jørgensen Bygg AS. Det foreslås å legge til rette for 

bygging av 14 boenheter i rekkehus. Gjeldende reguleringsplan 11 Norderhov er fra 1942 og 

brukes ikke som styringsdokument i dag. Dermed gjelder formål i kommuneplanen, som er 

«bygninger med særskilt allmennyttig formål». Planforslaget er altså ikke i tråd med 

gjeldende planverk.  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Formannskapet vedtok i møte 16.09.14, sak 156/14, oppstart av detaljregulering for Hønen 

gård.  

 

Beskrivelse av saken 

Dagens situasjon 

Arealet hvor det foreslås ny bebyggelse er i dag ikke bebygd. På naboeiendommen står det 

en bygning som er vurdert til å ha høy verneverdi. Grøntområdet Kongshaugen ligger i 

tilknytning til planområdet.   

 

Planforslaget 

Forslag til detaljregulering 397 for Hønen gård er mottatt fra Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS 

på vegne av Jørgensen Bygg AS.   

Planforslaget som foreligger til behandling består av  

- Plankart ”397 Hønen gård” i målestokk 1:1000, datert 24.03.15 

- Forslag til reguleringsbestemmelser, datert 19.02.15 

- Planbeskrivelse datert 20.02.15 

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Planområdet er i dag under reguleringsplan nr. 11, Norderhov fra 30.10.1942. 

Reguleringsplan 11. er en gammel plan som ikke kan brukes som styringsdokument i dag. 

Det er dermed kommuneplanens arealdel som fastsetter overordnet bruk av eiendommen til 

Bygning med særskilt allmennyttig formål – Nåværende. 

 

Plantype og forslagsstiller 

Planen fremmes som en detaljregulering. Jørgensen Bygg AS er forslagstiller.  

 

Eiendomsforhold 

Planområdet omfatter eiendommene: gbnr 86/521 og gbnr 86/798, som begge eies av 

forslagsstiller.  

 

Innkomne innspill til planoppstart 

Ringerike kommune varslet, i henhold til plan- og bygningslovens bestemmelser, oppstart 

av planarbeidet til berørte parter i brev 25.09.14 og kunngjorde det i Ringerikes Blad 

04.10.14, samt på kommunens nettsider, med høringsfrist 18.11.14. Det kom inn totalt seks 



uttalelser. Disse følger saken som vedlegg. Hovedtrekkene i innspillene er oppsummert og 

forslagsstillers kommentarer er de samme som vist i planbeskrivelsen. Under følger i tillegg 

rådmannens kommentar:  

 

 

Fylkesmannen i Buskerud. Brev av 3.11.2014. 

Standard brev fra fylkesmannen i slike saker. 

 

Påpeker spesielt at området ligger nær jernbanen og at støy må utredes. Bestemmelsene må 

vise eventuelle konkrete støytiltak. Ved byggesøknad skal konkrete tiltak følge som 

dokumentasjon og gjennomføring sikres ved rekkefølgebestemmelser. 

 

For øvrig nevner fylkesmannen sine fagområder barn og unges interesser og sikkerhet, 

universell utforming, klima- og miljøvennlige energiformer, myke trafikanters sikkerhet og 

tilgjengelighet, energivennlige energiløsninger, bygningsmiljø, landskap og estetikk, samt 

naturmangfoldloven og prinsippene der (§§ 8-12). 

 

Forslagsstillers kommentar: 

Støy er utredet spesielt og forhold til støytiltak er tatt inn i bestemmelsene. 

De øvrige tema er omhandlet i beskrivelsen og i bestemmelsene. 

 

Rådmannens kommentar: 

Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller.  

 

 

Statens vegvesen, datert 17.11.14 

Standard brev fra vegvesenet i slike saker. 

 

De trafikkmessige virkningene må dokumenteres nærmere. Forholdet til kollektivtrafikk og 

trafikksikkerhet må avklares. Hvis planen medfører endringer av veg- og trafikkforhold vil 

disse måtte gjennomføres før området tas i bruk.  

 

Forutsetter at planen sendes dem for uttalelse. 

 

Forslagsstillers kommentar: 

Vegvesenets innspill følges opp i planen. 

 

Rådmannens kommentar: 

Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller.  

 

 

Miljøretta helsevern, kommuneoverlegen, Ringerike kommune, datert 19.12.14 

Påpeker at området tidligere hadde en del støy fra industri samt skadedyr, men at det ikke er 



slike klager nå. Ber ellers om at det tas hensyn til myke trafikanter, trygge lekemuligheter, 

skjermede uteplasser, universell utforming og støy/luftforurensning. 

 

Forslagsstillers kommentar: 

De fleste forhold er ivaretatt, men tema luftforurensning synes uaktuelt å utrede. 

 

Rådmannens kommentar: 

Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller.  

 

 

Buskerud fylkeskommune, datert 18.11.14 

Trenger ikke å undersøke området mht automatisk fredede kulturminner. Men standard 

bestemmelse om stopp i arbeidene og meldeplikt om det gjøres funn tas inn i planen. 

Ønsker å bevare bygningen på Hønene gård med nære områder, helt frem til plangrensa i 

vest, øst og sør. 

 

Forslagsstillers kommentar: 

Bestemmelsene har med anbefalt ordlyd om eventuelle funn av automatisk fredede 

kulturminner. 

 

Bygningen er regulert bevaringsverdig, men omkringliggende områder gjelder kun de 

nærmeste til huset. Skulle en bevare så store områder som fylkeskommunen anbefaler kunne 

en ikke bygge ut noe innen planområdet. 

 

Rådmannens kommentar: 

Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller.  

 

 

Teknisk drift, utbygging, Ringerike kommune, datert 21.11.14 

Etterspør om hele området øst for Hønengata, nord for jernbanen og syd for Hønen Allé i 

forbindelse med flere planer her nå, burde få felles utredninger omkring trafikkavvikling, 

myke trafikanters behov, universell utforming og kollektivtransport. Eventuell 

barnehagebehov i området bør avklares mht trafikk. 

 

Det må utføres en dimensjoneringsvurdering og tappetest på nettet i forholdet til brannvann. 

Separat spillvann kan føres til kommunalt nett, men ikke overvann. Overvann må håndteres 

lokalt. Parkering på gnr 86/797 bør mht overvannshåndtering inngå i reguleringsplanen. 

I rekkefølgebestemmelsene bes tatt utbyggingsavtale og at godkjenning av tekniske planer 

som eventuelt ønskes overtatt av kommunen. 

 

Forslagsstillers kommentar: 

Felles utredninger om trafikk for større områder enn for denne planen blir unaturlig å gjøre 

her, da dette er en svært liten og trafikalt avsondret del av områdene rundt. 



Tekniske forutsetninger vurderes i prosjekteringsfasen. 

Forslag til rekkefølgebestemmelser imøtekommes. 

 

Rådmannens kommentar: 

Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller.  

 

 

Jernbaneverket. Brev av 25.11.2014. 

Viser til at selv om ny Ringeriksbane er innstilt å gå via Kroksund, så kan ikke arealene ved 

Hønengata «frigis» uten videre. Usikkerhet mht spor- og arealbehov i Hønefossområdet. 

Anbefaler at planen stilles i bero inntil dette er avklart. Jernbaneverket kan benytte 

innsigelse mht dette. 

 

Forslagsstillers kommentar: 

Det er vanskelig å se at Jernbaneverket skal trenge mer enn to spor langs dette planområdet. 

Fra dagens spor til planlagt bebyggelse er det mer enn 30m, og arealene i denne planen 

inntil Jernbaneverkets eiendom (som går 9-10 m fra sporet og vestover til planens grenser) 

bør være rikelige til å romme et spor til. Siden sporet også går i en dyp skjæing her, vil 

heller ikke støy bli et større problem om det skulle komme et spor til på vestsiden av det 

eksisterende. 

 

En viser også til et seinere avklaringsmøte mellom Jernbaneverket, kommunen og 

grunneierne til planen for Øvre Hønengata Øst 14.1.2015, der det konkluderes at de ikke vil 

stoppe planarbeidet der, dersom de holder seg til en byggegrense på 30m. Denne kan de 

eventuelt også redusere seinere. 

 

Med en byggeavstand på mer enn 30 m i denne saken, ser derfor ingen grunn til å stoppe 

planarbeidet.  

 

En ber derfor kommunen om å ivareta dette når saken her fremmes og den legges ut på 

høring. 

 

Rådmannens kommentar: 

Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller.  

 

 

Forholdet til overordnede planer 

I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.07 er området avsatt til «bygninger med særskilt 

allmennyttig formål». Planforslaget er dermed ikke i tråd med overordnet plan.  

 

Det aktuelle området er i Grønn plakat for Hønefoss delvis angitt som område med meget 

stor verdi og delvis som område med en del verdi. I henhold til retningslinjer for 



saksbehandling skal det i plansaken inngå en vurdering av tiltakets konsekvenser for 

grønnstrukturen. 

 

Juridiske forhold 

Naturmangfoldloven 

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

grunn som retningslinjer ved alle enkeltvedtak, herunder vedtak av område – og 

detaljreguleringer. Det skal i saksdokumentene redegjøres for hvordan disse er fulgt opp. 

Det skal i saken fremgå hva slags kunnskap om naturmangfold beslutningen bunner i. Det er 

søker som har hovedansvaret for å fremskaffe kunnskapsgrunnlaget. Dersom 

kunnskapsgrunnlaget skulle vise seg å være mangelfullt, skal tiltaket vurderes i henhold til 

føre – var – prinsippet. Man skal i saken innta en økosystemtilnærming og samlet belastning 

av tiltak i området skal vurderes. 

 

Økonomiske forhold 

Planen fremmes som en privat detaljregulering. Dette innebærer at det faktureres 

saksbehandlingsgebyr iht. gjeldende betalingsreglement.  

 

Rådmannens vurdering 

Byggeplanene 

Den foreslåtte nye bebyggelsen er i samme skala som den eksisterende omkringliggende 

bebyggelsen, og trolig vil målgruppen være den samme. Dermed vil ikke det foreslåtte 

tiltaket ha negativ påvirkning på nabolaget.  

 

Det er viktig at det verneverdige bygget innafor planforslagets avgrensning ivaretas, og at 

det påvirkes minst mulig. Dette er det blant annet tatt hensyn til i byggehøyde for 

nybyggene.  

 

Rådmannen mener at gårdsplassen (felt f_BGP1) må detaljeres ytterligere før 2. 

gangsbehandling. Dette for å minimere areal med fast dekke og for å vise hvor det settes av 

areal til renovasjon. Rådmannen ønsker å minimere areal med fast dekke både for å sikre 

håndtering av overvann og for å sikre at gårdsplassen ikke blir en sammenhengende, 

udefinert flate.  

 

Innkomne merknader 

Det er ikke kommet merknader fra naboer, og merknadene fra offentlige myndigheter og 

kommunens enheter omfatter ikke spesielle uventa forhold. I tillegg til å tilrettelegge for et 

godt og trafikksikkert bomiljø er de viktigste temaene sikring mot jernbanen og håndtering 

av det verneverdige bygget.  

 



Lekeplasser 

Det foreslås anlagt lekeplass øst for foreslått nybygg, i skråninga ned mot jernbanen. Dette 

krever god sikring mot jernbanen. Arealet er egna for noen typer lek, slik som klatring og 

aking, men mindre egna for andre aktiviteter. Rådmannen mener at det må tas med i 

vurderinga av Kongshaugen er nabotomta, og er en god ressurs for lek og aktivitet.  

 

Planen har bestemmelser som sikrer opparbeidelse av lekeareal før det gis brukstillatelse for 

boligene. 

 

Infrastruktur 

Det er kommunal vei fram til planområdet. Det er også kommunalt vann og avløp til 

området. Det er ikke spesielt tilrettelagt for gående og syklende foreløpig, men det 

planlegges fortau og gang- og sykkelveier fram til området fra sørvest i forbindelse med 

reguleringsplanen for Hønengata øst.  

 

Utbyggingsprosjektet faller innunder tilknytningsplikten for fjernvarme da det ligger innafor 

konsesjonsområdet og omfatter en utbygging på mer enn 1000 m
2
 totalt.  

 

Naturmangfold og grøntstruktur 

Naturmangfoldloven §§ 8-12 er oppfylt gjennom vurderinger i planbeskrivelsen.  

 

ROS – analyse 

I ROS-analysen konkluderes det med at det er risiko for fem hendelser/sitasjoner:  

 Radon 

 Støv og støy: industri 

 Støv og støy: trafikk (bane) 

 Ulykke med gående/syklende 

 Andre ulykkespunkter (jernbanen) 

 

Det gjøres tiltak for å redusere sannsynligheten for disse hendelsene/situasjonene.  

 

Rådmannen anser at utredningsplikten er oppfylt, herunder at samtlige utredninger og 

vurderinger beskrevet i planprogrammet er tilfredsstillende gjennomført.  

 

Samlet vurdering: 

Rådmannen er positiv til utvikling av området med flere boliger som vil passe godt inn blant 

eksisterende bebyggelse.  

 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler Rådmannen at planforslaget 0605_397 

detaljregulering for ”Hønen gård” fremmes og legges ut til offentlig ettersyn. 

 

 



Saksdokumenter 

Vedlegg med stjerne (*) er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De foreligger 

på Ipad og kommunens nettsider. 

 

1.  Oversiktskart med omtrentlig planavgrensning 

2.  Forslag til plankart, datert 24.03.15 

3.  Forslag til reguleringsbestemmelser, datert 19.02.15 

4.  Planbeskrivelse, datert 20.02.15 

5.  Uttalelse fra samtlige som er kommet med innspill til oppstarten*  

a. Fylkesmannen i Buskerud, datert 03.11.14* 

b. Statens vegvesen, datert 17.11.14* 

c. Miljøretta helsevern, Ringerike kommune, datert 18.11.14* 

d. Buskerud fylkeskommune, datert 18.11.14* 

e. Teknisk drift utbygging, Ringerike kommune, datert 21.11.14* 

f. Jernbaneverket, datert 25.11.14* 

6.  ROS-analyse, datert 20.01.15* 

7.  Grønn plakat for Hønefoss, vedtatt 30.11.00*  

8.  Kommuneplanens arealdel 2007-2019, med tilhørende bestemmelser* 

 

 

 

 Ringerike kommune, 24.03.2015 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

Enhetsleder: Heidi Skagnæs 

Avdelingsleder areal- og byplan: Grethe Tollefsen 

 

saksbehandler: Ingeborg Faller 
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RINGERIKE KOMMUNE 

Miljø- og arealforvaltning, Areal- og byplankontoret 

 

REGULERINGSBESTEMMELSER  
0605-397 Detaljregulering for  

HØNEN GÅRD  
 
Utarbeidet av Sivilingeniør Bjørn Leifsen, 19.2.2015 
Sist revidert DATO 
 
1.gangs behandling i hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 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 
Området som er regulert er innenfor den reguleringsgrense som er vist på plankartet. 
 
Området reguleres til følgende formål, jf. pbl. § 12-5: 
 
           
1. Bebyggelse og anlegg,   

Konsentrert småhusbebyggelse:  Område BKS1. 
Bolig/kontor/Tjenesteyting:   Område BKB1. 
Felles lek:     Område f_BLK1. 
Felles gårdsplass:    Område f_BGP1. 
 

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur,   
Offentlig veg:     Område o_SV1. 
Felles parkering:    Område f_SPP1. 
 

3. Hensynssoner 
Sikringssone frisikt:    Område H140_1. 
Hensynssoner:    Område bevaring kulturmiljø H570_1. 
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FORMÅLSBESTEMMELSER 
DET ENKELTE FORMÅL MED UNDERFORMÅL 
 
§ 0. Fellesbestemmelser.  
 
0.1 Støy. (jf. pbl. § 12-7, pkt. 4) 
 
Støyforholdene utendørs er dokumentert gjennom en støyfaglig utredning mht støy fra bane.  
 
Konkretisering av grenseverdiene er gitt i støyretningslinje T-1442: 
 

1. Alle boenheter skal ha en stille side i forhold til banestøy med Lden <58 dB og LAmax 
<75 dB, der et flertall av støyfølsomme rom skal lokaliseres. 

 
2. Ett soverom pr boenhet tillates lagt mot støyutsatt side, gitt at boenheten har resten av 

soverommene vendt mot stille side. 

 
0.2 Tilgjengelighet – Universell Utforming (jf. pbl. § 12-7, pkt. 4) 
 
Det skal legges vekt på universell utforming, slik at bygg og anlegg innenfor byggeområdene 
kan benyttes på like vilkår av så mange som mulig. 
 

§ 1. Bebyggelse og anlegg  
 
§ 1.1 Bebyggelse og anlegg – boligbebyggelse  
 
1.1. Konsentrert småhusbebyggelse. (jf. pbl. § 12-7, pkt. 1) 
       

På området BKS1 kan det oppføres konsentrert småhusbebyggelse med tilhørende parkering. 

       
1.1.2. Utnyttingsgrad (jf. pbl. § 12-7, pkt. 5) 
 
Maksimal høyde skal være 8m over eksisterende terreng rundt vegglivet.  
Tillatt utnyttelse %BYA=75%.  
 
Hovedatkomst til boligene skal skje fra Hønen Terrasse. 
 
Mellom bygningene og gårdsrommene kan det plasseres boder, porter og mindre 
takoverbygg. 
 
Takformen skal være pulttak. 
 
 

1.2. Kombinert formål bolig/kontor/tjenesteyting. (jf. pbl. § 12-7, pkt. 1) 
       
Området BKB1 omfatter eksisterende bygg, som er regulert til bolig, kontor og tjenesteyting.  
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Det er ikke krav til at området skal ha en spesifikk andel boliger, kontorer eller tjenesteyting. 
 
Det kan ikke etableres virksomheter som er spesielt trafikkskapende. 
 
På området B/F/K skal eksisterende byggs eksteriør bevares.  

 

       
1.2.1. Utnyttingsgrad (jf. pbl. § 12-7, pkt. 5) 

Maks tillatt utnytting er % BYA=30 %. Parkering inngår i BYA. 
 
Tillatte høyder er som dagens bygg, dvs. gesimshøyde 5,0 m og mønehøyde 11,5 m over 
gjennomsnittlig terrengnivå. 
 
Parkeringsdekning skal være som angitt i kommunal vedtekt for indre sone i Hønefoss. 
 
Området kan ha atkomst via område f_BGP1 til Hønen Terrasse. 
 
 
1.3. Felles lekeplass (jf. pbl. § 12-7, pkt. 1) 
 
Området f_BLK1 er felles lekeplass for boligene i BKS1 og BKB1.  
 
Lekeplassen kan opparbeides både med myke og harde flater, og skal møbleres med lekedyr 
og sitteplasser. I grensene mot naboer og jernbanen skal den gjerdes inn med inntil 1,5m høyt 
tett gjerde. 
 

1.4. Felles gårdsplass. (jf. pbl. § 12-7, pkt. 1) 
       
Området f_BGP1 er felles gårdsplass for BKS1. Området skal også være atkomstområde for 
område BKB1 frem til o_SV1. Arealer for dette skal være fri for bebyggelse og anlegg, samt 
være opparbeidet med fast dekke i en minimum 3m bred sone mellom avkjørselen til Hønen 
Terrasse og innkjøringen til BKB1. 
 
 

§ 2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
 
2.1 Offentlig veg o_SV1. (jf. pbl. § 12-7, pkt. 1) 
 
Område o_SV1 er gaten Hønen Terrasse med muligheter for utvidelse. Arealet kan benyttes 
både til kjørefelt, eventuelt fortau og nødvendige sidearealer. 
 
 
2.2 Felles parkering f_SPP1. (jf. pbl. § 12-7, pkt. 7) 
 
Området f_SPP1 er felles parkeringsområde for område BKS1. Minst 1 plass skal være 
tilrettelagt for bevegelseshemmede og deres kjøretøy. 
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2.3 Atkomst. (jf. pbl. § 12-7, pkt. 7) 
 
Plassering av avkjørsel til områdene er vist med symbol atkomstpil som et prinsipp, og kan 
derfor forskyves innenfor samme atkomstgate, dersom dette under den videre 
detaljprosjektering av virksomhetene på arealene viser seg hensiktsmessig. 
 
Område BKB1 skal ha atkomst over felles gårdsplass f_BGP1 til o_SV1 Hønen Terrasse. 
 
 
2.4 Tekniske planer. (jf. pbl. § 12-7, pkt. 2) 
 
Anlegg som kommunen eller vegvesenet skal overta og ha vedlikehold av, skal utføres etter 
detaljplaner som på forhånd er godkjent av kommunen/Statens vegvesen. 
 
 
2.5 Vegstandard. (jf. pbl. § 12-7, pkt. 7) 
 
Gate med tilhørende avkjørsler og lignende skal være utformet med en standard som framgår 
av kommunalteknisk vegnorm utgitt av Norske kommuners Sentralforbund 1981, eller bedre.  
 
 
§ 3. Hensynssoner 
 
3.1 Frisiktsoner. (jf. pbl. § 12-7, pkt. 2) 
 
Gjelder frisiktsoner (5x30m). Frisiktsoner skal holdes fri for sikthindrende innretninger og 
vegetasjon i en høyde 0,5 m over tilliggende vegbane. 

 
3.2 Bevaring kulturminner. (jf. pbl. § 12-7, pkt. 6) 
 
Gjelder eksisterende bygg i område BKB1. Det kan ominnredes innvendig. Vedlikehold og 
oppussing skal tilpasses opprinnelig utseende, form, farge og materialvalg. 
Eventuell ny bebyggelse skal nøye tilpasses nåværende bygning og dens nære utomhusanlegg. 
 
 
 
BESTEMMELSER OM REKKEFØLGE, ENDRING, PLANKRAV OL 
 
§ 4. Rekkefølgebestemmelser (jf. pbl. § 12-7, pkt. 10) 
 
4.1 Utbyggingsavtaler/gjennomføringsavtaler (jf. pbl. § 12-7, pkt. 10) 
 
Det kan ikke gis igangsettingstillatelse for bygge- og anleggsarbeider før det er etablert 
utbyggingsavtaler/gjennomføringsavtaler mellom utbygger og kommunen. 
 
Dersom kommunen skal overta tekniske anlegg, må utbyggingsavtale og godkjenning av 
tekniske anlegg mellom kommunen og utbygger foreligge før det gis igangsettingstillatelse 
for disse anleggene. 
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5.2 Brannvann. (jf. pbl. § 12-7, pkt. 12) 
 
Det kan ikke gis midlertidig brukstillatelse for bygninger innen områdene før det er 
dokumentert at brannvannforsyning tilfredsstiller brannvesenets krav. 
 
 
5.3 Uteoppholdsareal. (jf. pbl. § 12-7, pkt. 10) 
 
Det kan ikke gis brukstillatelse eller ferdigattest for boliger før felles lekeareal er opparbeidet.  
 
Før bygging skal det utarbeides en samlet situasjons- og tomteplan som behandler følgende 
forhold: 
 

a. Terrengbehandling og overflatebehandling med vegetasjon, oppmerking/kantsteiner, 
gjerder m.m. 

b. Overvannssystem. 
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1. BAKGRUNN 
 
Jørgensen Bygg AS har ervervet eiendommer ved gamle Hønen gård mht å kunne bygge 
boliger her. De ønskes bygd som rekkehus, mens eksisterende hovedbygg skal selges som 
det står. 
 
Planforslaget fremmes med bistand av Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS.  
 
 
Hønefoss, 20.2.2015 
 
Bjørn Leifsen 
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2. PROSESS 
 
Planarbeidet ble varslet 25.9. 2014 av kommunen. Innkomne innspill er gjengitt og 
kommentert til slutt her, og brevene følger saken. 
 

3. DAGEN SITUASJON 

 Beliggenhet 
 
Planen vil primært omfatte utbygging av gnr 86/521 og 86/798.  
 
Området og eiendommen er vist på varslingskartet: 
 

 
 
 
Planområdet er ca. 7,0 daa.  Formålet med reguleringen er å legge til rette for 
konsentrertsmåhusbebyggelse med tilhørende anlegg. 
 
Ortofoto av området er vist på neste side: 
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Planstatus 

 
Planområdet er i gjeldende kommuneplan avsatt til «Bygninger med særskilt allmennyttige 
formål». (Eiendommen har tradisjonelt vært eid og benyttet av institusjon for blinde og 
svaksynte). 

Gjeldende reguleringsplan er fra 1942 og kan ikke betraktes som styringsdokument i dag. 

 

4. REGULERINGSPLANFORSLAGET. 
 
På neste side, og i vedlegg som formelt plankart, er planforslaget vist. 
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4.1.  Bebyggelse 
 
Ny bebyggelse planlegges altså til formålet «konsentrert småhusbebyggelse». Dette 
innbefatter mindre rekkehus. En illustrasjonsplan er her vist på neste side: 
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Utnyttelsesgraden er beregnet og tilpasset den skisserte bebyggelsen, med %BYA=75% for 
felt BKS1 og %BYA=30% for BKB1. I sistnevnte ligger et er eksisterende bygg med 
tilhørende eiendom skal skilles ut.   
 
Tillatt byggehøyder er satt til 7,0 m for BKS1 og mønehøyde 11,5 m for eksisterende bygg 
i BKB1. Ingen krav til takvinkler. 
 
Eksisterende bygg er bevaringsverdig, og med sin størrelse gir det muligheter både til 
boliger, kontorer og/eller tjenesteyting, f.eks for foreningsvirksomhet. En har derfor 
regulert det til alle disse nevnte formål, uten at det er satt krav til prosentvis fordeling av 
dem. Det betyr at bygget kan benyttes til kun ett av disse formål, eller i kombinasjon 
mellom to eller alle tre formål. Det er satt krav til at ingen bruk skal være slik at den 
genererer mye trafikk. 
 
Lekeområdet BLK1 er på 924 m2 og ligger på flaten samt i skråningen østover. Pga at det i 
øst går en jernbane vil det måtte gjerdes forsvarlig inn, men det vil terrengmessig egne seg 
til variert lek. 
 
Byggeområde BKS1 omfatter kun den nye bebyggelsen. Det har derfor høy 
utnyttelsesgrad. Parkeringsbehovet utenfor carporter/garasjer er vist som eget område.  
 
Øvrige arealer er regulert til felles gårdsplass BGP1. Denne kan opparbeides etter behov 
med faste og/eller løse dekker og overflater. Men atkomsten til eksisterende bygg i BKB1 
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vil måtte gå over denne gårdsplassen, da andre utkjøringsmuligheter ikke eksisterer. Derfor 
må en naturlig kjørerute mellom avkjørselen og BKB1 være kjørbar med fast dekke. 
 
Området er ikke utsatt for flomfare eller rasfare.   
 

4.2. Veger. 
 
I planen er det avsatt utvidelsesmuligheter for Hønen Terrasse. Eiendommene på denne 
side av gata går helt ut til midten av denne.  
 

4.3. Topografi. 
 
Tomta er relativt flat der eksisterende bebyggelsen er og ny planlegges. Skråningen mot 
jernbanen er nokså bratt. 
 

4.4. Sol/skygge. 
 
Området ligger med gode solforhold hele dagen. 
 
Byggene kan i kun bygges i to etasjer over stedlig terreng. Virkningen mht sol/skygge blir 
derfor begrenset i forhold til naboene.  
 

4.5. Arealbruk. 
 
Arealbruken i planen fordeler seg slik: 
 

Formål: Areal i daa 
PBL. § 12-5, ledd 1 – Bebyggelse og anlegg 
Boliger 2.155 
Kombinert bebyggelse 2.810 
Lekeområde 924 
Gårdsplass 616 
PBL. § 12-5, ledd 2 - Samferdselsanlegg 
Veg 
Parkering 

234 
182 

SUM 6.921 
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4.6.  Trafikk. 
 
Oversikt over gatenettet: 
 

 
 
Hønen Terrasse er en blindveg som ender ut i et friluftsområde. Trafikken her er derfor 
svært liten. Denne planen genererer også svært lite trafikk. Anslagsvis ca ÅDT= 50 kjt/d. 
Antatt totalt ÅDT blir her derfor <100 kjt/d. Skiltet hastighet er 30 km/t. Svært få/ingen 
tunge kjøretøy. 
 
Veien knyttes til det øvrige vegnettet via Hønen Allé og lenger bort Hov Allé. Begge disse 
går frem til FV 35 Hønengata. 
 
Gatenettet knytter boligområdene sammen. For uten Hønen Terrasse er også parallellgata 
Harald Hårfagres gate blindet mot Dronning Ragnhilds vei og Industrigata. Begge betjener 
de store næringsområdene der. Disse områdene vil imidlertid nå bli bygget ut til mer 
blandete formål. Bl.a er det foreslått å etablere gangveger langs Dronning Ragnhilds vei og 
Industrigata til Harald Hårfagres vei, nesten helt frem til friområdet Kongehaugen. 
 
 
Vegstandard. 
 
Feltbreddene i dag på stedet er totalt ca 6,0m, men uten definert fortau.  
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Trafikkmengdene i dag og etter denne planen er/blir så små at det ikke legges opp til 
separasjon av kjørende og myke trafikanter. Området trenger heller ingen busslommer eller 
gangfelt, i og med at det ligger innerst inne i et trafikalt sett lukket gatesystem. 
 
 
Parkering. 
 
Parkeringsbehov for bebyggelsen innenfor planområdet ivaretas i garasjer. I tillegg er det 
også planlagt felles parkeringsareal på ca 180 m2. Denne vil kunne romme ca 10 biler, 
hvilket er tilstrekkelig for et lite boligfelt som her. 
 
 
Gående og syklende. 
 
Ullerål barneskole ligger på andre siden av Hønengata. Hov ungdomsskole likeså. Dit er 
det hhv ca 600 og 800m. 
 
For å gå/sykle dit vil en den første delen kunne gå på lokalvegnettet, som har lite trafikk. 
Langs Hønengata er det fortau, og kryssing av denne kan skje ved lysregulert fotgjengerfelt 
i krysset med Hov Allé. 
 
 
Konklusjonen er at trafikkøkninga som følge av utbygginga vil bli svært liten. Det er 
derfor ikke er behov for tiltak utover at det legges opp til en utvidelse av Hønen terrasse. 
 

4.7.  Strøm, og vann- og avløpsnett 
 
Det er tilstrekkelig kapasitet på eksisterende strøm og VA-nett i området. Det er satt krav i 
bestemmelsene til at bebyggelsen skal kobles til det eksisterende ledningsnettet. 
 
 

4.8.  Barn- og unges interesser 
 
Arealet som skal bebygges har til nå ikke vært brukt som oppholds- eller lekeareal av barn 
og unge i nærmiljøet. 
 
For ca 14 nye enheter er det avsatt 924 m2 felles lekeplass. Dette er rikelig, og lekeplassen 
er både flat og hellende. Pga nærhet til jernbanen er der imidlertid svært viktig at de nedre, 
østre deler blir godt inngjerdet. 
 
Naboarealene Kongshaugen er lett tilgjengelige store offentlige friområder, som også kan 
benyttes til lek. 
 

4.9.  Universell utforming 
 
Bebyggelse og tilhørende utearealer skal utformes etter prinsippene om universell 
utforming. 
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4.10.  Grunnforhold 
 
Det er ikke utført særskilte geotekniske undersøkelser av selve planområdet. Byggegrunnen 
forventes i hht NGU-kartlegging å være elveavsetning, hvilket borger for gode grunnforhold og 
at det ikke er rasfare. 
 
Det settes derfor ikke i bestemmelsene særskilte krav til grunnundersøkelser ved byggemelding, 
men geoteknisk prosjektering er en obligatorisk del av byggprosjekteringen. 
 

4.11.  Kulturminner 
 
I forbindelse med oppstart av med reguleringsplanen har Fylkeskommunen gitt 
tilbakemelding om at det er liten sjanse for automatisk fredede kulturminner i planområdet. 
De har derfor ikke forlangt undersøkelser. 
 
Uansett vil det i forbindelse med bygg- og anleggsarbeid bli satt krav til om det blir funnet 
automatisk fredete kulturminner, skal arbeid straks stanses og kulturminnemyndighetene i 
Buskerud fylkeskommune varsles. 
 
Eiendommen omfatter hovedhuset til Hønen gård, samt litt av tunet rundt. Fylkesmannen 
ønsker at bygningen med noe områder rundt blir bevart, hvilket planen også legger opp til. 
 
 

4.12.  Støy  
 
Vegtrafikken på Hønen Allé er svært liten. Tiltaket selv vil heller ikke gi så mye 
trafikkøkning at støy fra vegtrafikk er aktuelt problem for planområdet. 
 
Jernbanen går imidlertid like forbi området, så støy fra denne er utredet her. 
 
 
Grenseverdier. 

Gjeldende retningslinjer for behandling av støy i bygnings- og plansaker er T-1442 fra 
MD. Anbefalte støygrenser for bane er vist i tabellen nedenfor. De gjelder ved etablering 
av ny støyende virksomhet og bygging av boliger, sykehus, pleieinstitusjoner, 
fritidsboliger, skoler og barnehager. Alle tall er oppgitt i dB, frittfeltsverdier.  

 

 

 

 Til grenseverdiene er det også knyttet støysoner, der gul sone er mellom grensene 
58-68 dBA for Lden, og 75-90 dBA for L5AF. Rød sone er støynivå høyere enn disse 
verdiene. 

Støykilde Støynivå på uteplass og utenfor 
rom med støyfølsom bruk  

Støynivå utenfor soverom,  
natt kl. 23 – 07  

Bane 58 Lden 75 L5AF 
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 Grenseverdiene gjelder i den beregningshøyde som er aktuell for den enkelte 
boenhet.  

 For innendørs støy fra alle utendørs kilder og for utendørs støy fra tekniske 
installasjoner på bygning gjelder krav i teknisk forskrift/NS8175 klasse C.  

 Krav til maksimalt støynivå i nattperioden gjelder der det er mer enn 10 hendelser 
pr. natt  

 Grenseverdiene for uteplass må være tilfredsstilt for et nærområde i tilknytning til 
bygningen som er avsatt og egnet til opphold og rekreasjonsformål, jfr. definisjon i 
kap.6 i T-1442.  

Enheten Lden er en årsmidlet verdi der støy på kvelden (19-23) gis 5 dBA tillegg, og støy 
på natten (23-07) 10 dBA tillegg. 

Banetrafikk. 
 
Inngangsparametere for støyberegning av banestøy er, for uten beliggenheten av banen i 
forhold til bebyggelse, basert på løpemeter tog/time av de ulike togtypene, samt hastigheter 
for disse. Siden banen for tiden har lite trafikk, og det kan være aktuelt å bygge den ut, 
fortrinnsvis med lokaltrafikk, har en valgt å beregne støy med langt mer trafikk en dagens 
(100%). 
 
En har benyttet følgende trafikktall for togmeter/time og km/t: 
 

BM73 EL18 godsEL Hastigheter 

Da Kv Na Da Kv Na Da Kv Na person gods 

13 14 0 14 12 7 167 174 154 68 65 

         
   

Resultater. 
 

Støysonekartet er laget for 2m høyde over terreng. Beregningene gjøres vanligvis med 
feilmargin ± 3 dB. Her hvor både økningen i trafikken og bebyggelsens utforming er svært 
usikre, vil usikkerhetene blir mye større. 

På neste side er støysoner vist: 



Detaljplan for Hønen gård. Plan-ID 0605-397. Ringerike.          Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS 
 

13 
 

 

 

Sonekartet viser i korthet at bebyggelse i nærmest banen så vidt kan bli liggende i gul sone, 
dvs utsatt for støy over grenseverdiene. Dette gjelder nytt bygg.  

Det betyr at tomta vil kunne bebygges dersom det gjøres støytiltak lokalt ved leiligheten 
nærmest jernbanen.  

Når det fremmes byggemelding for bygg i gul sone, bør/må det følges en støyberegning for 
det spesifikke prosjektet som dokumenterer støy på uteplasser, utenfor fasader og 
innendørs. 

 

4.13.  Biologisk mangfold 
 
Området er i dag bebygd, uten dyrket mark eller utmark. I Naturbase er det ikke registrert 
spesielle lokaliteter av naturtyper eller plante-/dyrearter. 
 
Mht naturmangfoldlovens §§8-12 så er kunnskapsgrunnlaget (§8) ivaretatt gjennom 
databasesøk så langt det er rimelig i denne saken.  

Føre-var-prinsippet (§9) skal anvendes der en ikke har tilstrekkelig kunnskap om 
virkningene på naturmiljø. Her er kunnskapsnivået med rimelig sikkerhet godt, slik at 
ekstraordinære føre-var-tiltak ikke bør være nødvendig.  
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Områdene hvor menneskelig aktivitet skal foregå vil ikke bli vesentlig utvidet, men 
aktiviteten vil i noen grad kunne økes generelt. Den samlede belastningen på økosystemet 
(§10) blir ikke vesentlig større enn den allerede er. 

Tiltakene medfører ingen kostnadssatte miljøforringelser/skader på naturen (§11).  

Spørsmål om driftsformer som er tilpasset den stedlige naturen (§12) har her ingen 
relevans.  

 

5. RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE 
 
Det er laget egen kortfattet risiko- og sårbarhetsanalyse. Se denne. I forhold til uønskede 
hendelser som kan forekomme er det kommentert følgende: 
 
 
4. Radon 
 
Hønefossområdet er generelt utsatt for radongass. Med permeable masser her kan en ikke 
garantere at slik gass ikke kan forekomme. Men det er generelle krav til å gjøre tiltak mht 
mulig gass i nye bygg, så faren for at dette skal bli et problem blir svært liten 
 
Risikoen vurderes som akseptabel. 
 
 
27. Støy industri. 
 
Sydvest for området er det noe næringsvirksomhet. Dette kan avgi noe støy, men dette 
bildet har blitt bedre de seinere år, og områdene planlegges nå med mindre preg av slik 
næringsvirksomhet. Ved ny slik plan må de sørge for at naboområdene ikke blir støyutsatt. 
Med riktige tiltak der vil virkningene ikke bli helseskadelige. 
 
Risikoen vurderes som liten. Tiltak ikke nødvendig i denne planen. 
 
 
28. Støy bane. 
 
Området er vurdert om det blir støyutsatt fra banen fra Roa. Det aller meste av området blir 
ikke støyutsatt. Grunnen er primært at banen går i en dyp skjæring forbi planområdet, slik 
at terrenget skjermer naturlig der bebyggelsen blir liggende.  
 
Noe av lekeområdet og tomten til eksisterende bygg blir utsatt, men store deler av disse 
blir liggende skjermet fra støy. Tiltak blir nødvendig for bygg aller nærmest jernbanen. 
 
Risikoen for helse vurderes som liten. Tiltak nødvendig kun for mindre deler av 
planområdet. 
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44. Ulykker med gående/syklende. 
 
Planområdet ligger i et byområde og med nærmeste gatenett uten fortau. Det planlegges 
dog fortau langs to aktuelle gater i sydvest. 
 
Trafikkmengdene er små og skiltet hastighet er lav (30 km/t) i nevnte gatenett. Kryssing av 
Hønengata er regulert med fotgjengerfelt hvorav et er lysregulert. 
 
En anser derfor at sannsynligheten for ulykker er liten, selv om konsekvensene om slike 
skulle inntre selvfølgelig kan være alvorlig. 
 
Tiltak ikke foreslått pga den lave risikoen. 
 
 
45. Andre ulykkespunkter. 
 
I dette tilfellet gjelder det forholdet til jernbanen som ligger nær inntil planområdet. 
 
Det er ingen usikrede krysningspunkt av denne nær planområdet.  
 
Beboere kan teoretisk «finne på» å oppholde seg inntil/på jernbanesporet. Men dette er 
forhold som gjelder alle beboere i Hønefoss. 
 
Det planlegges et lekeområde som også går i skråningen ned mot jernbanen. Det er svært 
viktig at dette gjerdes godt. 
 
 

5.1. Konklusjon og anbefaling. 
 
Gjennomgangen av mulige farlige forhold og uønskede hendelser viser at risikonivået er mulig 
å kontrollere, gitt de forebyggende tiltakene som er nevnt ovenfor. 
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6. INNSPILL OPPSTART REGULERINGSARBEID. 
 

Planarbeidet ble startet opp og annonsert på vanlig måte 25.9.2014. Det er kommet 
følgende innspill, hvis innhold her er punktvis gjengitt og kommentert: 

 

Fylkesmannen i Buskerud. Brev av 3.11.2014. 

Standard brev fra fylkesmannen i slike saker. 

Påpeker spesielt at området ligger nær jernbanen og at støy må utredes. Bestemmelsene må 
vise eventuelle konkrete støytiltak. Ved byggesøknad skal konkrete tiltak følge som 
dokumentasjon og gjennomføring sikres ved rekkefølgebestemmelser. 

For øvrig nevner fylkesmannen sine fagområder barn og unges interesser og sikkerhet, 
universell utforming, klima- og miljøvennlige energiformer, myke trafikanters sikkerhet og 
tilgjengelighet, energivennlige energiløsninger, bygningsmiljø, landskap og estetikk, samt 
naturmangfoldloven og prinsippene der (§§ 8-12). 

Kommentar: 

Støy er utredet spesielt og forhold til støytiltak er tatt inn i bestemmelsene. 

De øvrige tema er omhandlet i beskrivelsen og i bestemmelsene. 

 

Statens vegvesen. Brev av 17.11.2014. 

Standard brev fra vegvesenet i slike saker. 

De trafikkmessige virkningene må dokumenteres nærmere.  

Forholdet til kollektivtrafikk og trafikksikkerhet må avklares. Hvis planen medfører 
endringer av veg- og trafikkforhold vil disse måtte gjennomføres før området tas i bruk.  

Forutsetter at planen sendes dem for uttalelse. 

Kommentar: 

Vegvesenets innspill følges opp i planen. 

 

Ringerike kommune, Kommuneoverlegen. Brev av 19.12.2014. 

Påpeker at området tidligere hadde en del støy fra industri samt skadedyr, men at det ikke 
er slike klager nå. Ber ellers om at det tas hensyn til myke trafikanter, trygge 
lekemuligheter, skjermede uteplasser, universell utforming og støy/luftforurensning. 



Detaljplan for Hønen gård. Plan-ID 0605-397. Ringerike.          Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS 
 

17 
 

Kommentar: 

De fleste forhold er ivaretatt, men tema luftforurensning synes uaktuelt å utrede. 

 

Buskerud Fylkeskommune. Brev av 18.11.2014. 

Trenger ikke å undersøke området mht automatisk fredede kulturminner. Men standard 
bestemmelse om stopp i arbeidene og meldeplikt om det gjøres funn tas inn i planen. 

Ønsker å bevare bygningen på Hønene gård med nære områder, helt frem til plangrensa i 
vest, øst og sør. 

Kommentar: 

Bestemmelsene har med anbefalt ordlyd om eventuelle funn av automatisk fredede 
kulturminner. 

Bygningen er regulert bevaringsverdig, men omkringliggende områder gjelder kun de 
nærmeste til huset. Skulle en bevare så store områder som fylkeskommunen anbefaler 
kunne en ikke bygge ut noe innen planområdet. 

Ringerike kommune. Teknisk drift, utbygging. Mail av 21.11.2014. 

Etterspør om hele området øst for Hønengata, nord for jernbanen og syd for Hønen Allé i 
forbindelse med flere planer her nå, burde få felles utredninger omkring trafikkavvikling, 
myke trafikanters behov, universell utforming og kollektivtransport. Eventuell 
barnehagebehov i området bør avklares mht trafikk. 

Det må utføres en dimensjoneringsvurdering og tappetest på nettet i forholdet til 
brannvann. Separat spillvann kan føres til kommunalt nett, men ikke overvann. Overvann 
må håndteres lokalt. Parkering på gnr 86/797 bør mht overvannshåndtering inngå i 
reguleringsplanen. 

I rekkefølgebestemmelsene bes tatt utbyggingsavtale og at godkjenning av tekniske planer 
som eventuelt ønskes overtatt av kommunen. 

Kommentar: 

Felles utredninger om trafikk for større områder enn for denne planen blir unaturlig å gjøre 
her, da dette er en svært liten og trafikalt avsondret del av områdene rundt. 

Tekniske forutsetninger vurderes i prosjekteringsfasen. 

Forslag til rekkefølgebestemmelser imøtekommes. 

 

Jernbaneverket. Brev av 25.11.2014. 
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Viser til at selv om ny Ringeriksbane er innstilt å gå via Kroksund, så kan ikke arealene 
ved Hønengata «frigis» uten videre. Usikkerhet mht spor- og arealbehov i 
Hønefossområdet. Anbefaler at planen stilles i bero inntil dette er avklart. Jernbaneverket 
kan benytte innsigelse mht dette. 

Kommentar: 

Det er vanskelig å se at Jernbaneverket skal trenge mer enn to spor langs dette 
planområdet. Fra dagens spor til planlagt bebyggelse er det mer enn 30m, og arealene i 
denne planen inntil Jernbaneverkets eiendom (som går 9-10 m fra sporet og vestover til 
planens grenser) bør være rikelige til å romme et spor til. Siden sporet også går i en dyp 
skjæing her, vil heller ikke støy bli et større problem om det skulle komme et spor til på 
vestsiden av det eksisterende. 
 
En viser også til et seinere avklaringsmøte mellom Jernbaneverket, kommunen og 
grunneierne til planen for Øvre Hønengata Øst 14.1.2015, der det konkluderes at de ikke 
vil stoppe planarbeidet der, dersom de holder seg til en byggegrense på 30m. Denne kan de 
eventuelt også redusere seinere. 
 
Med en byggeavstand på mer enn 30 m i denne saken, ser derfor ingen grunn til å stoppe 
planarbeidet.  
 
En ber derfor kommunen om å ivareta dette når saken her fremmes og den legges ut på 
høring. 
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Ringerike kommune
Postboks 123 Sentrum
3502  Hønefoss

Uttalelse til varsel om oppstart av arbeid med detaljregulering for Hønen 
gård i Ringerike kommune

Ringerike kommune har oversendt et varsel om oppstart av arbeid med detaljregulering
for Hønen gård. Vi ber om at forhold knyttet til støy, barn og unges interesser, univer-
sell utforming, klima og energi, landskap og naturmangfold blir tilstrekkelig ivaretatt i 
tråd med nasjonale føringer. 

Bakgrunn

Fylkesmannen viser til brev av 25. september 2014 med varsel om oppstart av regulerings-
planarbeid for Hønen gård, gnr. 86 bnr. 521 og 798 i Ringerike kommune. Hensikten med 
planarbeidet er å tilrettelegge for bygging av konsentrert småhusbebyggelse med tilhørende 
uteoppholdsareal og parkeringsløsninger. 

Planområdet er avsatt til byggeområde for allmennyttig formål i gjeldende kommuneplan, 
men kommunen har konkludert med at arealet likevel ikke er aktuelt for ny barnehage.

Fylkesmannens kommentarer

Planområdet ligger nær jernbanen. Nye boliger med uteoppholdsarealer må sikres støyhensyn 
i tråd med Klima- og miljødepartementets retningslinje for støy i arealplanlegging T-1442/
2012. Det må også vurderes om tiltaket vil kunne medføre støybelastning over anbefalte gren-
severdier for eksisterende støyfølsom bebyggelse i nærområdet ut fra forventet trafikkøkning. 
Vi ber om at reguleringsbestemmelsene fastsetter konkrete krav om ivaretakelse av støyfor-
hold i tråd med anbefalte grenseverdier. Vi ber om at nødvendige støytiltak blir innarbeidet i 
planen. Det må også innarbeides et krav om at det ved byggesøknad skal foreligge dokumen-
tasjon på ivaretakelse av støykravene og aktuelle støytiltak. Gjennomføring av støytiltak må 
sikres gjennom rekkefølgebestemmelser.

Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen må legges til 
grunn. Planarbeidet må sikre tilstrekkelige lekearealer for barn i alle aldere, også muligheter 
for uorganisert lek. Dersom arealer av betydning for barns lekemuligheter blir negativt berørt 
av planforslaget, må det redegjøres for at det finnes tilfredsstillende erstatningsarealer som 
dekker behovet for lek. Eventuelle behov for trafikksikkerhetstiltak knyttet til skoleveien må 
vurderes spesielt.

Vi ber om at planleggingen vektlegger prinsippene om en universell utforming. Dette er for-
hold som det må redegjøres spesielt for i saken og som må sikres fulgt opp gjennom egne re-
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guleringsbestemmelser. Vi viser til Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt 
funksjonsevne og Regjeringens handlingsplan for økt tilgjengelighet for personer med nedsatt 
funksjonsevne.

Det må legges vekt på løsninger som innebærer at transportbehovet kan begrenses og som 
legger til rette for klima- og miljøvennlige transportformer. Planarbeidet må ivareta trafikk-
sikre løsninger for gående og syklende og sikre god tilgjengelighet til kollektive transportmid-
ler. Vi viser til Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, 
fastsatt 26. september 2014. 

Fylkesmannen ber om at miljøvennlige energiløsninger blir utredet. Hvis kommunen skal 
kunne kreve at et bygg i konsesjonsområdet for fjernvarme skal knyttes til fjernvarmeanleg-
get, må tilknytningsplikten være bestemt i plan, jf. plan- og bygningsloven § 27-5. Det vil si 
at det er planen som iverksetter tilknytningsplikten. Fylkesmannen anbefaler derfor kommu-
nen å innarbeide en reguleringsbestemmelse om tilknytningsplikt for å sikre en miljøvennlig 
energiløsning. Alternativt bør kommunen vurdere å stille krav om at byggeområdet skal tilret-
telegges for forsyning av vannbåren varme, jf. PBL § 12-7 nr. 8. I den sammenheng minner vi 
om teknisk forskrift (TEK10) hvor det er krav om at minst 60 % av varmebehovet skal kunne 
dekkes av alternative varmeløsninger for bygninger over 500 m2. Vi viser til mål i Meld. St. 
21 (2011–2012) Norsk klimapolitikk, Nasjonale føringer for kommunal og regional planleg-
ging, Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging og plan- og bygningsloven § 3-
1 punkt g. 

Kommunen må se til at utformingen av området og ny bebyggelse i tilstrekkelig grad ivaretar 
hensynet til bygningsmiljø, landskap og estetikk. I Nasjonale forventninger til regional og 
kommunal planlegging står det at kommunene skal ivareta landskapshensyn i planleggingen. 
Vi viser også til Den europeiske landskapskonvensjonen. 

Til slutt ber om at eventuelle områder av verdi for naturmangfold blir ivaretatt. Naturmang-
foldloven omhandler sentrale miljørettslige prinsipper som skal legges til grunn også for 
arealplanlegging etter annet lovverk. Det må derfor som en del av planarbeidet redegjøres for 
hvordan prinsippene i §§ 8-12 er vurdert og fulgt opp. 

Med hilsen

Anders Horgen
fagkoordinator

Lise Økland

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift
Brevet sendes bare elektronisk

Kopi til:
Norges vassdrags- og energidirektorat Region Sør Postboks 2124 3103 Tønsberg
Statens vegvesen region sør Serviceboks 723 4808 Arendal
Buskerud fylkeskommune Postboks 3563 3007 Drammen
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Statens vegvesen

Ringerike kommune
pb. 123 Sentrum
3502 HØNEFOSS

Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

Region sor Hanne Lene Lien - 32181131 2014/135412-003 17. I 1.2014

Varsel om oppstart Hønen gård - Ringerike kommune

Vi visertil nevnte varselom oppstartav planarbeid. Hensikten med planarbeidet er å
tilrettelegge for bygging av konsentrert småhusbebyggelse i form av små blokker eller
rekkehus med åtte og seks leiligheter, med tilhørende uteoppholdsareal og
parkeringsløsninger. Planområdet er avsatt til byggeområde for allmennyttig formål i
gjeldende kommuneplan, men kommunen har konkludert med at arealet likevel ikke er aktuelt
for ny barnehage.

Planområdet ligger nærjernbanen. Planområdet berører ikke fylkesveg eller riksveg direkte,
men vil ha atkomst via fv. 35 Hønengata -krysset Hønen alle, Hov alle eller Dronning
Ragnhilds vei, eventuelt Industrigata.

For Statens vegvesen er det viktig at områder for ny utbygging er vurdert i en større
sammenheng med hensyn på samordnet areal- og transportplanlegging. Grunnlag bør være
godkjent kommune(del)plan.

Regulering av ny virksomhet medfører vanligvis økt trafrkkbelastning i kryss og avkjørsler,
og de trafrkkmessige virkningene av planen må dokumenteres nærmere. For større
utbygginger vil det ofte være nødvendig med en trafrkkanalyse. Forholdet til kollektivtrafikk
og trafikksikkerhet for myke trafikanter (herunder skoleveger) må avklares. I den grad
planarbeidet medfører nødvendige endringer av veg- og trafrkkforhold på riks- eller
fylkesveger må dette tas varepå i planarbeidet. Slike endringer må påregnes forlangt
gjennomført før området kan tas i bruk. Normalt kreves teknisk detaljplan som grunnlag for
regulering av riks- eller fylkesveger og eventuelle avvik fra vegnormalene må dokumenteres.

Normal byggegrense for fylkesveger er nå 50 m. Byggegrensen skal mellom annet vurderes i
forhold til støysituasjonen i det aktuelle området. For regulering av støyømfrntlige formål nær
riks- eller fylkesveg kreves støyforholdene dokumentert og nødvendige tiltak innarbeidet i
planen.

Postadresse Telefon: 02030

Statens vegvesen Telefaks: 37 01 98 01

Fakturaadresse

Statens vegvesen

Kontoradresse

Hensmoveien

Region sør firmapost-sor@vegvesen.no 3516 HØNEFOSS Landsdekkende regnskap

Postboks 723 Stoa

4808 Arendal Org.nr: 971032081 981 S Vadsø

Telefon: 78 94 15 50

Telefaks: 78 95 33 52
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Vi forutsetter ny uttalelse fra Statens vegvesen i forbindelse med offentlig ettersyn.

Vegavdeling Buskerud
seksjon for plan og forvaltning
Med hilsen

/

I/1% p i
Anders O. T. Hagerup ’
seksjonsleder

Kopi: fmbupost@fylkesmannen.no; p0stm0ttak@bfl<.n0
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Ringerike kommune  

Miljø- og arealforvaltningen 

Areal- og byplankontoret 

  

 

Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

14/473-2 4371/14 L12  18.11.2014 

 

Uttalelse til forslag til reguleringsplan for Hønen gård 

Det vises til Formannskapets behandling av reguleringsplanforslaget for Hønen gård i møtet 

16.9.2014, sak 156/14 og kunngjøring på Ringerike kommunes internettside 25.9.2014, sist 

endret 22.10.2014. 

 

Hjemmel: 

Folkehelseloven, Kapittel 3 Miljørettet helsevern  

Forskrift om miljørettet helsevern, kapittel 2. Kommunens arbeid og virkemidler.    

 

Uttalelse: 

Forslåtte reguleringsplan for Hønen gård omfatter oppføring av to småblokker med 

henholdsvis åtte og seks leiligheter samt oppføring av tilhørende frittstående carport.   

Til planavdelingens opplysning meldte tidligere beboerne i nabolaget syd for jernbanen, 

kornsiloen og andre nærliggende industribedrifter, tidvis til miljørettet helsevern om 

hygieniske ulemper i form av støy, luftforurensninger (støv) og skadedyr/-fugler (rotter, duer). 

Det har ikke kommet meldinger de siste 5-10 årene til oss. Vi antar at bedriftene har 

gjennomført tiltak som har ført til mindre miljøbelastning. Bedriftene som forårsaket 

ulempene er der fortsatt og vi anbefaler derfor å planlegge utnyttelsen av eiendommen Hønen 

gård 86/521 og 86/798 med det som utgangspunkt. 

Miljørettet helsevern henstiller om at planen utformes slik at hensynet til sikker 

trafikkavvikling for skolebarn o.a. myke trafikanter, trygge lekemuligheter i rene omgivelser 

og beboernes behov for skjermede uteoppholdsarealer ivaretas. Universell utforming av 

adkomstforhold og bomiljøet må oppfylles. Belastninger i form av støy – og luftforurensing til 

boligområdet må ivaretas i planen.  

 

Saksdokumenter: 

Ringerike kommune, Varsel om oppstart av arbeid med detaljregulering av 397 Hønen gård, 

25.9.2014. 

  

 

Med hilsen e.f.  

 

Unni Suther 

Fagansvarlig miljørettet helsevern  

unni.suther@ringerike.kommune.no 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 
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BUSKERUD FYLKESKOMMUNE
Postadresse:
Postboks 3563
NO-3007 Drammen

Besøksadresse:
Hauges gate 89, Drammen
E-postadresse
postmottak@bfk.no

Telefon
+47 32 80 85 00

Bankkonto
2200.07.13523
Foretaksregisteret
NO 964 951 373

Hønen gård - gnr 86 bnr 521 og 798 - Ringerike kommune -

reguleringsplan - varsel om oppstart - uttalelse kulturminner

Det vises til oversendelse av 25.9.2014, angående varsel om oppstart av arbeid med 
detaljreguleringsplan for Hønen gård, gnr 86 bnr 521 og 798. Fylkeskommunen uttaler seg her til 
forholdet til kulturminner.

Automatisk fredete kulturminner:
Vi har ikke kjennskap til automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet. Like sør for 
planområdet er det registrert en gravhaug som er automatisk fredet, og også mot nordøst finnes en 
tilsvarende gravhaug. Potensialet for å finne automatisk fredete kulturminner i planområdet er derfor i 
utgangspunktet stort. Planområdet er i dag allerede delvis utbygd, og har tidligere i enda større grad 
vært utbygd. Potensialet for å finne bevarte automatisk fredete kulturminner i planområdet reduseres 
da betraktelig. Vi vil derfor ikke kreve at det utføres kulturminneregistreringer i planområdet. Vi vil 
likevel minne om varslingsplikten jf. kulturminnelovens § 8, 2. ledd, og foreslår at det tas med en 
reguleringsbestemmelse om dette. Vi har følgende forslag til reguleringsbestemmelse:

"Dersom det under anleggsarbeid skulle fremkomme automatisk fredete kulturminner, må 
arbeidet straks stanses og utviklingsavdelingen i fylkeskommunen varsles, jf. 
kulturminnelovens § 8, 2. ledd."

Nyere tids kulturminner:
Planområdet omfatter tunet og deler av den tidligere hagen til Hønen gård. Her er det i dag bare én 
bygning, en stor halvannenetasjes bygning i nyklassisistisk stil. Det meste av hagen er plen, mens det i 
grensa i øst, ved den bratte skrenten ned mot jernbanen, er en del busker, noen høye trær og noen 
mindre murer. 

Hønen er en av distriktets største og eldste gårder, og har hatt stor betydning for framveksten av 
Hønefoss by. 
Det som er bevart i dag er hovedbygningen, og en mindre del av hageanlegget. Bygningen  har bevart 
sitt opprinnelige preg, og de fleste utvendige bygningsdeler, med unntak av vinduene, er originale. 

Ringerike kommune
Att. Tom Erik Johansen
Osloveien 1
3511 Hønefoss  

Vår dato: 18.11.2014 Vår referanse: 2014/4176-3 Vår saksbehandler:
Deres dato: 25.09.2014 Deres referanse: Lars Hovland, tlf. 32808664

UTVIKLINGSAVDELINGEN
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Den er et godt eksempel på en hovedbygning på en storgård fra begynnelsen av 1900-tallet. For at 
bygningen skal kunne bevares i en meningsfylt sammenheng, er den avhengig av rom rundt seg, både i 
sør og i vest. I øst er det kort avstand til den bratte skrenten, så her regner vi med at det er uaktuelt å 
bygge noe.
Vi anbefaler at hovedbygningen med areal fram til plangrensa i vest, øst og sør avsettes som 
hensynssone c), bevaring kulturmiljø. Det er viktig at ny bebyggelse på den delen av eiendommen som 
kan bygges ut, underordner seg hovedbygningen, først og fremst når det gjelder byggehøyder.   

Saksbehandler, nyere tids kulturminner: Jørn Jensen, jorn.jensen@bfk.no

Med vennlig hilsen

Lars Hovland
Arkeolog/rådgiver

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur

Kopi til:
Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 Drammen
Statens vegvesen Region Sør Serviceboks 723 4808 Arendal



Fra: Kjell Arve Aarebru [Kjell.Arve.Aarebru@ringerike.kommune.no] 

Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no]; Ingeborg Faller 

[Ingeborg.Faller@ringerike.kommune.no] 

Kopi: Magne Lohre [Magne.Lohre@ringerike.kommune.no]; Johan Johnsen 

[Johan.Johnsen@ringerike.kommune.no]; Roger A Lippert 

[Roger.Lippert@ringerike.kommune.no]; Jostein Nybråten 

[Jostein.Nybraten@ringerike.kommune.no] 

Sendt: 21.11.2014 12:01:34 

Emne: VS: Reguleringsplan 397 Hønen gård. Oppstart. Uttalelse Teknisk Drift. 

Vedlegg:  
Herved oversendes uttalelse til oppstart reguleringsplan 397 Hønen Gård fra Teknisk Drift, en beklager 
at uttalefristen har blitt oversittet. 
  
Reguleringsplanens omfang: 
  
Reguleringsplanen ligger øst for Hønengata. 
  
I dette området er følgende reguleringsplaner nå under behandling, i ulike planfaser: 
  
 * 397 Hønen gård 
  
* Reguleringsplan Øvre Hønengaten øst 
  
* Reguleringsplan 605_393 Hønengaten - Hønen Allé - Halvdan Svartes gate - Dr. Ragnhilds vei. 
  
Disse reguleringsplanene dekker det aller meste av arealet øst for Hønengaten, syd for Hønen Allé og 
nord/vest for jernbanen. Unntatt boliger mellom Halvdan Svartes gate og Hønen Terrasse og ved 
Kongshaugen. 
  
En vil anta at omregulering til økte arealer for boliger og næring blant annet gir økt transportbehov i 
hele området, og utenfor de 3 reguleringsplanene. 
  
En etterspør her om hele området bør få en felles og samlet vurdering av overlappende temaer som: 
  
- trafikkavvikling biler: årsdøgntrafikk ved full utbygging? Evt. krav til utvidelse veier, kryss pga. økt 
trafikkmengde 
- tilrettelegging for fotgjengere og syklister, gitt økt trafikkbelastning. Krav til fortau? 
- universell utforming  
- kollektivtransport - bussholdeplasser? 
  
Eventuell barnehageplassering i området bør avklares ved disse reguleringsplanene, vil gi føringer for 
parkeringsplasser, av/påstigning ved levering,  evt. fortau i trafikkbelastede områder. 
  
Vannforsyning: 
  
Vannledninger passerer ved påtenkt boligområde. 
  
Alt etter valg av bygningstype vil det bli stilt krav til brannvannsforsyning enten 20 eller 50 l/s, mot 
min. 2,0 bar i 4 timer. 
  
Det må utføres både en dimensjoneringsvurdering og tappetest på nettet, for å fastlegge om 
brannvannskrav oppnås. Dette utføres ved tiltakshaver. 
  
Hvis brannvannskrav ikke oppnås må tiltakshaver utføre nødvendige tiltak som del av utbyggingen 
her. 
  



Avløp: 
  
Separat spillvann ved denne utbyggingen kan tilføres kommunalt nett. 
  
Overvann fra sluk, tak o.l. her tillates ikke tilført kommunal felles avløpsledning. 
  
Overvann: 
  
Felles avløp fra Hønen Terrasse går i dag gjennom "Høka", under jernbanen via bl.a. Asbjørnsens gate 
til kloakkpumpestasjon Bekkegata. Ved kraftig regn har det forekommet oppstuving i avløpsnettet og 
innflomming av vann i enkelte kjellere, blant annet i Asbjørnsens gate. Tiltak er gjort for å unngå 
dette. 
  
Forslått regulert område er i dag grasmark/plen. 
  
Ved foreslått utbygging Hønen gård fortettes området med boligbygg, garasjer og 
veier/parkeringsplasser. Dette vil gi økt avrenning av overvann. 
  
Kommunen vil ikke tillate ytterligere overvann herfra tilført kommunalt nett. 
  
Overvannet fra veier, parkering, tak o.l. må tas hånd om av tiltakshaver her. Dvs. enten å 
transportere overvannet til vassdrag via ny ledning, eller å opparbeide en lokal overvannshåndtering 
med infiltrasjon av vann på egen grunn. 
  
Ut fra dette vil vi be om at også parkeringsplassen på gbnr. 86/797 blir medtatt i reguleringsplan, med 
en rekkefølgebestemmelse om lokal overvannshåndtering. 
  
Reguleringsbestemmelser: 
  
I rekkefølgebestemmelser ber vi inntatt: 
  
Utbyggingsavtale: 
Dersom kommunen skal overta tekniske anlegg, må utbyggingsavtale og godkjenning av tekniske 
planer mellom utbygger og kommunen foreligge før det gis igangsettingstillatelse for disse anleggene. 
  
Videre behandling av reguleringsplanen: 
  
Ber om å få oversendt planforslag, og å bli holdt orientert i den videre behandling av saken. 
  
  
Vennlig hilsen 
Kjell Arve Aarebru 
Ringerike kommune 
Teknisk Drift, Utbygging 
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Postadresse: 
Postboks 4350 
NO- 2308 Hamar 
 
postmottak@jbv.no  
 
Sentralbord: 
05280 
 
Org. Nr.: 
971 033 533 MVA 
 
Bankgiro: 

76940501888 

 
jernbaneverket.no 

Ringerike kommune 
Postboks 123 Sentrum 
3502 HØNEFOSS 
 
   

 

 

Henvendelse til: Knut Oddvar Stene   Dato:  25.11.2014 
Tlf.:    408 70 400  Saksref.: 201405957-2 
Faks:      Deres ref.: 14/357-11 

E-post: Knut.Oddvar.Stene@jbv.no   Vedlegg:    
 
 

 

 

 

Merknad til oppstart av planarbeid - Hønen gård 

 

Viser til telefonsamtale med Ingeborg Faller samt påfølgende e-post vedr. utsatt frist for 

uttale til 3.des.2014. 

 

Jernbaneverket er statens fagorgan for jernbanevirksomhet og har blant annet et 

forvaltningsansvar i forhold til planarbeid i medhold av plan- og bygningsloven. Hensynet 

til sikkerhet og fremkommelighet langs banestrekningen er sentrale vurderingsmomenter, 

både i forhold til dagens situasjon og fremtidig utvikling. 

 

Jernbaneverket og Statens vegvesen leverte 3. november sin innstilling til valg av hoved-

korridor for Ringeriksbanen. Begge etatene anbefaler at jernbane og veg legges i felles 

trasé via Kroksund. Det betyr imidlertid ikke at arealene ved Hønengata kan “frigis” uten 

videre. Stasjonsutformingen på Hønefoss er ikke endelig fastlagt og kombinasjonen av 

mange spor og knapp kurvatur gjør sporplanen til en utfordring. Dette gjelder både 

togbevegelser, plattformplassering, snuproblematikk og hensetting av tog. Det er 

sannsynlig at trafikken både på Roa-linjen og til Hensmoen vil øke, og det er argumenter 

for at IC-pendelen til Hønefoss kan forlenges til Hønengata eller Jevnaker. Dette betyr at 

det fremdeles råder stor usikkerhet til fremtidig spor- og arealbehov i Hønefossområdet. 

 

Jernbaneverket anbefaler at reguleringsplanen ved Hønen gård stilles i bero inntil ovenfor 

nevnte problemstillinger er avklart. Vi er klar over at dette ikke er ideelt, men vi har 

dessverre ikke disse avklaringene nå. Vi ber om forståelse for at dette er et omfattende og 

komplisert prosjekt med et stort antall variabler. Det er også et viktig prosjekt for fremtidig 

areal- og tettstedutvikling i Hønefossområdet. Derfor er det avgjørende at det tas gode 

beslutninger på riktig grunnlag.  

 

Vi gjør oppmerksom på at Jernbaneverket vil kunne gjøre bruk av innsigelse til et 

planforslag så lenge ovenfor nevnte problemstillinger ikke er avklart. 
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1. BAKGRUNN 
 
I henhold til plan- og bygningslovens § 4-3, skal det gjennomføres risiko- og sårbarhetsanalyse 
ved utarbeidelse av planer for utbygging. Område med fare, risiko eller sårbarhet avmerkes i 
planen som hensynssone, jf. §§ 11-8 og 12-6. 
 
Denne saken gjelder et mindre område Hønen gård i Hønefoss, der tiltakshaveren ønsker å 
regulere til boliger.  
 
Planforslaget viser nye rekkehus og en eksisterende bolig: 
 

 
 
Ny bebyggelse planlegges til formålet boliger med «konsentrert småhusbebyggelse».  
 
For øvrig vises til planbeskrivelsen. 
 

2. METODE 
 
Risiko benyttes for å angi fare/uønskede hendelser der det kan oppstå skader, ulykker eller tap 
av produksjon og/eller materielle verdier. Risiko i forbindelse med arealplanlegging defineres 
som produktet av sannsynligheten for en uønsket hendelse, og konsekvensen av denne 
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hendelsen. Hendelser som har stor sannsynlighet og store konsekvenser gir størst risiko. 
Hendelser som har liten sannsynlighet og små konsekvenser gir liten risiko. 
 
For uten risiko skal en vise hvilke hendelser det er aktuelt å forebygge eller det planlegges 
tiltak mot. Tiltak som reduserer sannsynlighet vurderes først. Hvis dette ikke gir effekt eller er 
mulig, vurderes tiltak som begrenser konsekvensene.  
 
Tema som vurderes er vist i tabellen kap.3. Tema der som utpeker seg som risikofylte er så 
kommentert. 
 
 
Kriterier. 
 
En har gått ut fra følgende kriterier, der nummereringen samsvarer med alvorlighetsgradene: 
 
Gradering av sannsynlighet: 
 

4. Svært sannsynlig:   Skjer i gjennomsnitt mer enn 1 gang per år 
3. Sannsynlig:    Skjer i gjennomsnitt 1 gang i løpet av 1-10 år. 
2. Mindre sannsynlig:  Skjer i gjennomsnitt 1 gang i løpet av 10-100 år. 
1. Lite sannsynlig:   Skjer i gjennomsnitt sjeldnere enn 1 gang per 100 år. 
 
 

Gradering av konsekvenser for person og/eller miljøskader, samt økonomiske konsekvenser: 
 

1. Ufarlig:     Ingen person- eller miljøskader. Økonomiske konsekvenser opp 
til 100 000kr 

2. En viss fare:  Få og små personskader, mindre miljøskader. Økonomiske 
konsekvenser mellom 100 000kr og 1 million kr. 

3. Kritisk:     Få, men alvorlige personskader, og omfattende miljøskader. 
Økonomiske konsekvenser mellom 1 og 10 million kr. 

4. Farlig:     Opp til fem døde, og opp til 20 alvorlig skadde/syke. 
Økonomiske konsekvenser mellom 10 og 100 million kr. 

5. Katastrofalt:    Mer enn fem døde, og mer enn 20 alvorlig skadde/syke. 
Økonomiske konsekvenser over 100 million kr. 
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Karakteristikk av risiko som funksjon av sannsynlighet og konsekvenser illustreres i en slik 
tabell: 

 
Konsekvens: 

Sannsynlighet: 
1. Ufarlig 2. En viss fare 3. Kritisk 4. Farlig 5. Katastrofalt 

4. Svært sannsynlig      

3. Sannsynlig      

2. Mindre sannsynlig      

1. Lite sannsynlig      

 
 
Ved gjennomgang av risiko for hvert enkelt tema har en benyttet tilsvarende fargeskala 
(kolonne 5 i tabellen under pkt. 3.1): 
 

Risiko uakseptabel. Plan endres/forkastes  
Stor risiko. Tiltak nødvendig eller plan endres.   
Liten risiko. Tiltak kan vurderes  
Akseptabel risiko  

 

3. ANALYSE 

3.1. Tenkelige hendelser med risikovurdering. 
 
Hendelse/situasjon Aktuelt Sanns. Kons. Risiko Kommentar/tiltak 
Natur- og miljøforhold 
Ras/skred/grunnforhold. Er området utsatt for, eller kan planen/tiltaket medføre risiko for: 
1. Masseras/-skred Nei       Flatt terreng 
2. Snø-/isras Nei    Ikke bratt overfor 

området.  
3. Flomras Nei    Ligger høyt over vannet, 

og stabil grunn.  
4. Flom. Innsjø, elv. Nei      God avstand og høyde til 

elva 
5. Radongass Ja   1   1  Grus i grunnen. Men tiltak 

obligatorisk. 
Vær, vindeksponering. Er området: 
6. Vindutsatt Nei      Ikke mer enn vanlig i 

området 
7. Nedbørutsatt Nei    Ikke mer enn vanlig i 

området 
Natur- og kulturområder. Medfører planen/tiltaket fare for skade på: 
8. Sårbar flora Nei    Ikke spesiell biotop 
9. Sårbar fauna/fisk Nei    Ingen  
10. Verneområder Nei    Ingen kjente  
11. Vassdragsområder Nei    God avstand til vassdrag 
12. Fornminner (afk) Nei    Ingen kjente 
13. Kulturminne/-miljø Nei      Verneverdig bygg vernes 
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Hendelse/situasjon Aktuelt Sanns. Kons. Risiko Kommentar/tiltak 
Menneskeskapte forhold 
Strategiske områder og funksjoner. Kan planen/tiltaket få konsekvenser for: 
14. Vei, bane, bru, knutepunkt Nei    God avstand til bane 
15. Havn, kaianlegg Nei    Ikke aktuelt 
16. Sykehus/-hjem, kirke Nei    Ikke aktuelt 
17. Brann/politi/sivilforsvar Nei    Ikke aktuelt 
18. Kraftforsyning Nei    Ikke aktuelt 
19. Vannforsyning Nei    Ikke aktuelt 
20. Forsvarsområde Nei    Ikke aktuelt 
21. Tilfluktsrom Nei    Ikke aktuelt 
22. Område for idrett/lek Nei    Ikke aktuelt 
23. Rekreasjonsområde Nei    Ikke aktuelt 
24. Vannområde for friluftsliv Nei    Ikke aktuelt 
Forurensningskilder. Berøres planområdet av: 
25. Akutt forurensning Nei    Ikke aktuelt 
26. Permanent forurensning Nei    Ikke aktuelt 
27. Støv og støy; industri Ja 1 1  Lavt støynivå her 
28. Støv og støy; trafikk (bane) Ja  3  1  Utredet. Tiltak nødvendig 
29. Støy; andre kilder Nei    Ikke aktuelt 
30. Forurenset grunn Nei    Ikke aktuelt 
31. Forurensning i sjø/vassdrag Nei    Ikke aktuelt 
32. Høyspentlinje (stråling) Nei    For langt unna høyspent 
33. Risikofylt industri mm 

(kjemikalier/eksplosiver) 
Nei    Ikke aktuelt 

34. Avfallsbehandling Nei    Ikke aktuelt 
35. Oljekatastrofeområde Nei    Ikke aktuelt 
Medfører planen/tiltaket: 
36. Fare for akutt forurensning Nei    Ikke aktuelt 
37. Støy og støv fra trafikk Nei      For lite trafikk genereres 
38. Støy og støv fra andre kilder Nei    Ikke aktuelt 
39. Forurensning til sjø/vassdrag Nei    Ikke aktuelt 
40. Risikofylt industri mm 

(kjemikalier/eksplosiver) 
Nei    Ikke aktuelt 

Transport. Er det risiko for: 
41. Ulykke med farlig gods Nei    Ikke aktuelt 
42. Vær/føre begrenser 

tilgjengelighet til området 
Nei    Ikke aktuelt 

Trafikksikkerhet 
43. Ulykke i av-/påkjørsler Nei    God sikt. Lav hastighet. 
44. Ulykke med gående/syklende Ja 1 4  I gatenettet. Lite sanns. 
45. Andre ulykkespunkter Ja  1  4  Jernbanelinje i nærheten 
Andre forhold 
46. Er tiltaket i seg selv et 

sabotasje-/terrormål 
Nei    Ikke aktuelt 

47. Er det potensiell sabotasje-/ 
terrormål i nærheten? 

Nei    Ikke aktuelt 
 

48. Regulerte vannmagasiner 
med spesiell fare for usikker 
is, endringer i vannstand mm 

Nei    Ikke aktuelt 

49. Naturlige terrengformasjoner 
med spesiell fare (stup etc.) 
 

Nei        Noe bratt i øst mot 
jernbanen, men ikke farlig 
bratt. 
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Hendelse/situasjon Aktuelt Sanns. Kons. Risiko Kommentar/tiltak 
50. Gruver, åpne sjakter, 

steintipper etc. 
Nei    Ikke aktuelt 

Spesielle forhold ved utbygging/gjennomføring 
51. Trafikkulykke ved 

anleggsgjennomføring 
Nei    Ingen spesielle farer 

utover alminnelig fare ved 
slik virksomhet. 

52. Skolebarn ferdes 
gjennom/langs planområdet 

Nei    Kun langs med området. 
Lave hastigheter. 

 
 

3.2. Samlet risikovurdering. 
 
I tabellen nedenfor henviser tallene i rutene til de nummererte temaene i tabellen ovenfor. Disse er 
kommentert i neste punkt. 

 
Konsekvens: 

Sannsynlighet: 
1. Ufarlig 2. En viss fare 3. Kritisk 4. Farlig 5. Katastrofalt 

4. Svært sannsynlig      

3. Sannsynlig 28     

2. Mindre sannsynlig      

1. Lite sannsynlig 5, 27   44, 45  

 

3.3. Tiltak. 
 
De forhold som kunne gi noe risiko er her kontrollerbare, forutsatt med riktige tiltak: 
 

4. VURDERINGER. 
 
4. Radon 
 
Hønefossområdet er generelt utsatt for radongass. Med permeable masser her kan en ikke 
garantere at slik gass ikke kan forekomme. Men det er generelle krav til å gjøre tiltak mht 
mulig gass i nye bygg, så faren for at dette skal bli et problem blir svært liten 
 
Risikoen vurderes som akseptabel. 
 
27. Støy industri. 
 
Sydvest for området er det noe næringsvirksomhet. Dette kan avgi noe støy, men dette bildet 
har blitt bedre de seinere år, og områdene planlegges nå med mindre preg av slik 
næringsvirksomhet. Ved ny slik plan må de sørge for at naboområdene ikke blir støyutsatt. Med 
riktige tiltak der vil virkningene ikke bli helseskadelige. 
 
Risikoen vurderes som liten. Tiltak ikke nødvendig i denne planen. 
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28. Støy bane. 
 
Området er vurdert om det blir støyutsatt fra banen fra Roa. Det aller meste av området blir 
ikke støyutsatt. Grunnen er primært at banen går i en dyp skjæring forbi planområdet, slik at 
terrenget skjermer naturlig der bebyggelsen blir liggende.  
 
Noe av lekeområdet og tomten til eksisterende bygg blir utsatt, men store deler av disse blir 
liggende skjermet fra støy. Tiltak blir nødvendig for bygg aller nærmest jernbanen. 
 
Risikoen for helse vurderes som liten. Tiltak nødvendig kun for mindre deler av planområdet. 
 
 
44. Ulykker med gående/syklende. 
 
Planområdet ligger i et byområde og med nærmeste gatenett uten fortau. Det planlegges dog 
fortau langs to aktuelle gater i sydvest. 
 
Trafikkmengdene er små og skiltet hastighet er lav (30 km/t) i nevnte gatenett. Kryssing av 
Hønengata er regulert med fotgjengerfelt hvorav et er lysregulert. 
 
En anser derfor at sannsynligheten for ulykker er liten, selv om konsekvensene om slike skulle 
inntre selvfølgelig kan være alvorlig. 
 
Tiltak ikke foreslått pga den lave risikoen. 
 
 
45. Andre ulykkespunkter. 
 
I dette tilfellet gjelder det forholdet til jernbanen som ligger nær inntil planområdet. 
 
Det er ingen usikrede krysningspunkt av denne nær planområdet.  
 
Beboere kan teoretisk «finne på» å oppholde seg inntil/på jernbanesporet. Men dette er forhold 
som gjelder alle beboere i Hønefoss. 
 
Det planlegges et lekeområde som også går i skråningen ned mot jernbanen. Det er svært viktig 
at dette gjerdes godt. 
 
 

5. KONKLUSJON OG ANBEFALING. 
 
Gjennomgangen av mulige farlige forhold og uønskede hendelser viser at risikonivået er mulig å 
kontrollere, gitt de forebyggende tiltakene som er nevnt ovenfor. 
 
 



SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 

 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 14/1018-1   Arkiv: PLN 391  

 

391 Detaljregulering for Vestre Nes vannverk og idrettsanlegg - 

1. gangsbehandling  

 

Forslag til vedtak: 
1. Forslag til detaljregulering for vestre Nes vannverk og idrettsanlegg 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. Det tas sikte på å oppheve gjeldende reguleringsplan nr. 176 Idrettsanlegg m.m. Nes i 

Ådal, ved vedtak av ny detaljregulering. 

 

4. Hensyn til den delen av den ytre sikringssonen som ikke inngår i reguleringsplanen, skal 

ivaretas i kommuneplanens arealdel.  

 

5. Ved revisjon av kommuneplanens arealdel tas det sikte på å endre arealformål i tråd med 

detaljregulering for Vestre Nes vannverk og idrettsanlegg. 

 

Sammendrag 
Ringerike kommune har for tiden flere pågående prosjekter knytta til vann- og avløp i Nes i 

Ådal. Det skal etableres nytt renseanlegg med hovedledninger, nytt vannverk og det skal 

gjennomføres sanering av vann og avløp.  

 

Oppstart av planarbeid for vestre Nes vannverk ble varsla våren 2014, og planen legges nå 

fram til 1. gangsbehandling i hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning. Formålet med 

planen er å tilrettelegge for etablering av nytt forsyningsanlegg for drikkevann med 

nødvendige restriksjoner (klausuleringsbestemmelser) for tilliggende arealer. Planen skal 

også ivareta eksisterende anlegg for idrett og friluftsliv i området, samt boligeiendom 

innenfor planområdet. 

 
Beskrivelse av saken 
Bakgrunn – om byggeprosjektet 



Ringerike kommune skal etablere ny vannkilde for det kommunale vannverket i Nes i Ådal. 

Dette er nødvendig da eksisterende vannkilde ikke har tilfredsstillende vannkvalitet. 

Kommunen planlegger å bygge vannbehandlingsanlegg og rentvannsbasseng øst for 

idrettsbanen. Det er etablert 2 nye grunnvannsbrønner i løsmasser nord for idrettsbanen. 

Kommunen ønsker å ta ut inntil 66 000 m
3
/år i framtida ved full utbygging ved vannverket. 

Detaljprosjektering av vannverket er igangsatt, og forventa ferdig i september/oktober 2015. 

Videre tas det sikte på å inngå avtale med utførende vinteren 2015/2016. Stipulert byggetid 

er ett år.  

 

Plantype og avgrensning 

Planen fremmes som en detaljregulering. Ringerike kommune v/Teknisk forvaltning 

Utbygging er forslagstiller. Konsulent er Asplan viak. 

 

Planforslaget 

Forslag til detaljregulering for vestre Nes vannverk og idrettsanlegg ble mottatt fra Asplan 

viak 21.11.2014. Planforslaget som foreligger til behandling består av:   

- Plankart (vedlegg 2) 

- Forslag til reguleringsbestemmelser (vedlegg 3) 

- Planbeskrivelse (vedlegg 4) 

 

Klausuleringssoner / hensynssoner 

For å beskytte grunnvannsforekomsten/råvannkilden må det legges restriksjoner på bruken 

av nærliggende arealer, inndelt i klausuleringssoner. Restriksjoner for brønnområdet (sone 

0) og infiltrasjonssonen (sone 1 og 2), samt en mindre del av den ytre sikringssonen (sone 3) 

er innarbeidet i bestemmelsene til reguleringsplan gjennom bruk av hensynssoner. Det er 

blant annet lagt restriksjoner på skogbruk, masseuttak, trafikk og bruk av kjemikalier og 

husdyrgjødsel. For øvrig har etablering av vannverket og foreslått reguleringsplan liten 

innvirkning på eksisterende bruk av området. For driftsadkomst til anlegget oppgraderes 

eksisterende landbruksavkjørsel.  

 

For den delen av sone 3 (den ytre sikringssonen) som ikke inngår i reguleringsplan, vil 

klausuleringsbestemmelsene bli nedfelt gjennom vedtak av kommuneplanens arealdel.  

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Planområdet er i dag regulert i reguleringsplan nr 176 Idrettsanlegg m.m. Nes i Ådal fra 

27.06.1985 (vedlegg 8). Planområdet er i denne reguleringsplanen regulert til idrettsanlegg 

og trafikkformål. Det tas sikte på å oppheve reguleringsplan nr. 176 ved vedtak av ny plan.  

 

Eiendomsforhold 

Planområdet berører følgende eiendommer:  

Gnr/bnr Hjemmelshaver Kommentar 

305/279 Ringerike kommune Hele eiendommen innenfor plangrense. Tomta består i stor 

grad av skog. Vannbehandlingsanlegg og rentvannsbasseng 

er planlagt på denne tomta.  

305/249 Ringerike kommune Hele eiendommen innenfor plangrense. Idrettsbane med 

tilkomstveg. 

305/1 Jesper B. Henriksen Grunnvannsbrønnene er boret på eiendommen. 

305/5, 135 Brynjulf Holte I hovedsak skog 

305/115 Eva Marie Nystrand Boligeiendom. Hele eiendommen innenfor plangrense.  



305/27 Merete Skogstad  

1016/1 Statens vegvesen E16 

 

Innkomne innspill til planoppstart 

Oppstart av planarbeidet ble kunngjort av Ringerike kommune i mars 2014 ved:  

- Annonsering i Ringerikes blad og på kommunens nettside.  

- Brev til offentlige myndigheter og grunneiere i området.  

- Oppstartsdokumenter var tilgjengelige på kommunens nettside og på servicetorget.   

Frist for å komme med innspill var 20.05.2014. Det kom inn 8 uttalelser til oppstartsvarselet, 

disse følger som vedlegg 5 a-h. Temaene i uttalelsene gjaldt ønske om makeskifte, 

kulturminner, vassdrag, drikkevannskilden, naturmangfold, landskap, friluftsliv, barn og 

unge, trafikksikkerhet, støy og kraftnett.  Uttalelsene er oppsummert og kommentert av 

forslagsstiller og rådmannen i kapittel 8 i planbeskrivelsen (vedlegg 4).  

 

Forholdet til overordnede planer 
Nes i Ådal er et prioritert område for utvikling og vekst jf. sak om Livskraftige 

lokalsamfunn (formannskapet 14.05.2013 sak 56/13). 

 

I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.07 er området avsatt til idrettsanlegg, nåværende. 

Ved revisjon av kommuneplanens arealdel tas det sikte på å endre arealformål i tråd med 

detaljregulering for Vestre Nes vannverk og idrettsanlegg. 

 

Juridiske forhold  
Vannressursloven 

I henhold til § 20 (samordning av tillatelser) i vannressursloven, erstatter reguleringsplanen 

ordinær søknad om konsesjon for uttak av vann jf. samme lov. Sammen med plankart og 

bestemmelser, dekker planbeskrivelsen krav til innhold og dokumentasjon i 

konsesjonssøknad.  

 

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. Det er ikke registrert spesielle naturverdier eller 

rødlistearter som må hensynstas. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 
Hovedkomitéen for miljø- og arealforvaltning behandla oppstart av planarbeidet 03.03.2014, 

sak 23/14, og fattet følgende vedtak:  

1. Kommunen vedtar oppstart av 0605_391 detaljregulering for Vestre Nes vannverk 

og idrettsanlegg. 

2. Det tas sikte på å oppheve gjeldende reguleringsplan 176 Idrettsanlegg m.m. Nes i 

Ådal, ved vedtak av ny detaljregulering. 

 



Økonomiske forhold 
Det er avsatt midler til etablering av Vestre Nes vannverk investeringsplanen i gjeldende 

handlingsprogram (15 millioner i fordelt på 2015 og 2016). 

 

Planforslaget skal ivareta offentlige interesser, og det skal derfor ikke tas 

saksbehandlingsgebyr, jf. pbl. § 33-1.  

 

Behov for informasjon og høringer 
Planprosessen følger ordinære høringsrunder etter plan- og bygningsloven. I tillegg har det 

vært holdt flere informasjonsmøter i forbindelse med de planlagte vann- og 

avløpsprosjektene på Nes. Seinest åpent møte på Nes bygdehus 05.03.2015. Her informerte 

blant annet Teknisk forvaltning Utbygging om planene for nytt vannverk og renseanlegg på 

Nes.  

 

Alternative løsninger 
Teknisk forvaltning Utbygging har sett på flere alternativer for etablering av vannverk.  

Asplan viak har utarbeida et forprosjekt for vannverket som danner grunnlaget for 

planarbeidet.   

 

Rådmannens vurdering 
Konsekvensutredning og ROS-analyse 

Rådmannen anser at utredningsplikten er oppfylt.  

 

Forhold til idrett og friluftsliv 

Ut fra dagens bruk av området ser det ikke ut til at det vil være behov for å etablere 

erstatningsarealer for idrett. Det kom ingen lokale innspill om dette ved oppstart av 

planarbeidet. Både lysløype og idrettsbane kan fortsatt brukes som i dag. 

 

Samla vurdering 

Etablering av vestre Nes vannverk er en del av kommunens tiltak for å sikre gode vann og 

avløpstjenester for Nes i Ådal. Herunder brannvann, drikkevann og rensing av utslipp.  

 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at planforslaget fremmes og 

sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. 

 

Vedlegg 
1. Oversiktskart med planavgrensning 
2. Forslag til plankart, merka "1. gangsbehandling" 

3. Forslag til reguleringsbestemmelser, merka "1. gangsbehandling" 

4. Planbeskrivelse, datert 11.03.15 

5. *Uttalelser mottatt ved oppstart av planarbeidet:  

a. *Brynjulf Holte 02.04.14 

b. *Buskerud fylkeskommune 20.05.14 

c. *Direktoratet for mineralforvaltning 20.05.14 

d. *Fylkesmannen i Buskerud 13.05.14 

e. *Miljøretta helsevern 07.04.14 

f. *Norges vassdrags- og energidirektorat 14.05.15 

g. *Ringeriks-Kraft 23.05.15 



h. *Statens vegvesen 21.05.14 

6. *Naturverdier og konsekvensutredning for naturmiljø, datert 21.09.2014 

7. *ROS-analyse, datert 20.11.15 

8. *Reguleringsplan 176  

  

Lenker 
Gjeldende kommuneplan 

 

 

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, 20.03.2015 

 

 

 

 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_391 Detaljregulering for 

Vestre Nes vannverk og idrettsanlegg  
 
Utarbeidet av Asplan viak, 17.11.2014 
Sist revidert av Ringerike kommune 20.03.2015      

 
1.gangs behandling i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 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    

    

Innholdet i endringslisten fjernes når planen er endelig godkjent / vedtatt. Etter vedtak brukes endringslisten til 

informasjon om endringer av godkjent plan - både ordinære og «mindre endringer». 

Reguleringsformål 
Formålet med planen er å tilrettelegge for etablering av nytt forsyningsanlegg for drikkevann 
med nødvendige restriksjoner (klausuleringsbestemmelser) for tilliggende arealer.  
Planen skal også ivareta eksisterende anlegg for idrett og friluftsliv i området. 
 
Området som er regulert er innenfor den reguleringsgrense som er vist på plankartet. 
Området reguleres til følgende formål og hensynssoner, jf. plan- og bygningsloven (pbl.) §§ 
12-5 og 12-6: 
        Feltnavn:  

1. Bebyggelse og anlegg  
Boligbebyggelse      B 
Idrett        BIA 
Energianlegg       BE 
Vannforsyningsanlegg      BVF 

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur  
Veg       SV 
Kjøreveg       SKV 
Gang- og sykkelveg      SGS 
Annen veggrunn, grøntareal     SVG 
Kollektivholdeplass      SKH 

3. Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift  L  
4. Hensynssoner  

Sikringssone. Område for grunnvannsforsyning  H120_1-2 
Sikringssone. Frisikt.      H140_ 
Fareområde. Høyspenningsanlegg    H370_ 
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§ 1. Fellesbestemmelser 
 
§ 1.1 Støy (pbl. § 12-7, nr. 3) 
T-1442/12 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging skal legges til grunn ved 
oppføring av støyfølsom bebyggelse. Areal innenfor avstand av 50 meter fra senter vei, E16, 
skal regnes som støyutsatt. Søknader om tiltak innenfor denne grensen skal inneholde 
redegjørelse og dokumentasjon av støyforhold etter retningslinjene i T-1442/12.  
 
§ 1.2 Universell utforming (pbl. § 12-7, nr. 4) 
For nye tiltak som er beregnet for offentlig bruk, herunder idretts- og friluftsformål, skal 
hensyn til universell utforming og tilgjengelighet for alle være en grunnleggende premiss for 
utforming.  
 
§ 1.3 Dokumentasjonskrav (pbl. § 12-7, nr. 4) 
Ved søknad om tiltak etter plan og bygningsloven §§20-1 og 20-2, skal det som vedlegg til 
søknaden, og så langt det er relevant for den aktuelle søknaden, følge situasjonsplan som skal 
vise plassering av bygg og tilpasningen til omgivelser, herunder eksisterende bygg og anlegg, 
vei og adkomst, biloppstillingsplasser, vann- og avløpsløsninger, og avgrensning av 
hensynssoner markert i plankartet. Nytt og gammelt terreng skal vises ved terrengendringer, 
kotehøyder ved inngangsparti, biloppstillingsplass og adkomst til kjørevei skal påføres. 
 
§ 1.4 Automatisk fredete kulturminner 
Dersom det under anleggsarbeid skulle fremkomme automatisk fredete kulturminner, må 
arbeidet straks stanses, og utviklingsavdelingen ved fylkeskommunen varsles, jf. 
kulturminneloven § 8, andre ledd. 
 
 

§ 2. Bebyggelse og anlegg  
 
§ 2.1 Boligbebyggelse -B 
1. Boligtype (pbl. § 12-7, nr. 1) 
Innenfor området tillates oppført enebolig. Bileilighet på inntil 65 m2 BRA kan tillates.  
       
2. Utnyttingsgrad (pbl. § 12-7, nr. 1) 
Maks utnyttingsgrad beregnes i % BYA og skal være 25 %.  
Parkeringsarealer skal medregnes i beregningsgrunnlaget for utnyttingsgrad.  
 
3. Krav til parkering (pbl. § 12-7, nr. 7) 
Parkeringsdekning skal være iht. kommunens parkeringskrav.  
 
4. Byggegrense  
Bygninger skal plasseres innenfor byggegrense. Byggegrense er vist på plankartet.  
 
§ 2.2 Idrett -BIA (pbl. § 12-7, nr. 1 og 2) 
Innenfor området kan det etableres idrettsanlegg og eventuelt nødvendig trafikkareal for drift. 
Mindre bygninger for å dekke behov for drift av anlegget kan tillates oppført, jf. også § 5.1, 
pkt. 1b). Innenfor området kan det ikke tillates etablert parkering for besøkende til anlegget. 
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§ 2.3 Energianlegg - BE (pbl. § 12-7, nr. 1 og 2) 
Område BE skal nyttes til energianlegg.  
 
§ 2.4 Vannforsyningsanlegg - BVF1 (pbl. § 12-7, nr. 1 og 2) 
1. Formål 
Innenfor området kan det etableres vannverk med vannbehandlingsanlegg og 
rentvannsbasseng, samt tilhørende nødvendige funksjoner, adkomst, og parkering. 
Vendehammer skal opparbeides innenfor arealet. 
 
2. Byggehøyde  
Tillatt maksimal høyde på deler av bygningsmassen, målt fra gjennomsnittlig planert terreng, 
er 11,0 meter. 
 
3. Bevaring av vegetasjon  
De delene av tomten som ikke benyttes til nødvendige bygninger og tiltak skal i størst mulig 
grad bevares med eksisterende vegetasjon som skjerming. Dette for å begrense synligheten av 
anlegget. Før ferdigstillelse av anlegget skal behov for supplerende skjermende beplantning 
vurderes, og eventuell planting gjennomføres. 
 
4. Utforming  
Anlegget skal utformes med tanke på minst mulig eksponering for sine omgivelser.  
For utvendig kledning skal det velges dempede nyanser innenfor skala for naturfarger. 
 
§ 2.5 Vannforsyningsanlegg - BVF 2 og 3 (pbl § 12-7, nr. 1 og 2) 
Innenfor områdene kan det etableres grunnvannsbrønner for drikkevannsvannforsyning.  
Følgende restriksjoner og påbud gjelder: 
a) Forbud mot alle aktiviteter som ikke er nødvendige for vannverkets drift. 
b) Brønnområdene skal gjerdes inn. Inngjerdet område skal være inntil 8x8 meter for hver 

brønn. Port skal ha 3 meter lysåpning. Høyde på gjerde skal være 2,0-2,1 meter med 
piggtråd på toppen. 

 

§ 3. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
 
§ 3.1 Veg – o_SV (pbl. § 12-7, nr. 1 og14) 
Området er avsatt til offentlig veg.  
 
§ 3.2 Kjøreveg - SKV (pbl. § 12-7, nr. 1 og14) 
Innenfor SKV1 kan det opparbeides adkomstveg for drift av vannverk og idrettsanlegg. 
Vegen kan opparbeides med bredde 4,0 meter inkludert skulder, samt grøft på hver side. 
Veien skal ha grusdekke. Vegen tillates ikke asfaltert. SKV2 er eksisterende traktorveg som 
går gjennom planområdet.  
 
§ 3.3 Kollektivholdeplass - SKH (pbl § 12-7, nr. 1 ) 
Området er avsatt til bussholdeplass langs E16, og skal opparbeides jf. Statens vegvesen sin 
håndbok N100. 
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§ 4. Landbruks-, natur og friluftsområder - LNFR 
 
Innenfor områdene L 1-3 kan eksisterende turstier, løypetraseer (lysløype) for friluftsformål 
og idrettsanlegg med tilhørende belysning driftes og vedlikeholdes.  
Nye turstier og løypetraseer kan vurderes tillatt av kommunen/vannverkseier etter søknad. 

 
§ 5. Hensynssoner 
 
§ 5.1 Sikringssone - område for grunnvannsforsyning H120_ (pbl § 12-7, nr. 2) 
Avgrensning av sikringssonene er også vist på kartskisse i figur 10 i planbeskrivelsen.  
 
1. Restriksjoner for sikringssone H120_1  
a) Forbud mot bakkeplanering eller uttak av masse. 
b) Forbud mot ny bebyggelse utover det som er nødvendig for vannforsyningsanlegget. 

Mindre bygg som er nødvendig for eksisterende drift av idrettsanlegget kan vurderes tillatt 
av kommunen/vannverkseier etter søknad. 

c) Forbud mot nye veier som ikke er nødvendig for driften av vannverket. 
d) Forbud mot punktutslipp, infiltrasjonsanlegg, deponeringsplasser for avfall, avløp, slam 

eller lignende, samt kloakkledninger. 
e) Forbud mot flatehogst. Plukkhogst og blendingshogst tillates. All hogst skal meldes 

skriftlig til vannverkseier. 
f) Forbud mot bruk eller lagring av kjemiske midler til bekjempelse av skadedyr og 

plantevekster, utover det som er strengt nødvendig for drift av idrettsplassen. Sprøyteplan 
bør legges fram for vannverkseier på årlig basis. Tanker/beholdere må stå på tett underlag, 
og være plassert slik at eventuell væskelekkasje kan samles opp (oppsamlingskum e.l.). 

g) Forbud mot all lagring og bruk av olje/oljeprodukter og kjemikalier utover det som er 
nødvendig for vannverkets drift.  Tanker må stå på tett underlag, og være plassert slik at 
eventuell væskelekkasje kan samles opp (oppsamlingskum e.l.). 

h) Forbud mot bruk av motordrevne kjøretøyer utover det som er nødvendig for bruk av 
området og driften av vannverket. Alle motordrevne kjøretøy eller maskiner skal fraktes ut 
av sonen ved arbeidsdags slutt. 

i) Forbud mot bruk av husdyrgjødsel.  
j) Forbud mot beiting 
k) Forbud mot leirslagning/camping, militærøvelser og lignende 
l) Forbud mot etablering og drift av riggområde ved anleggsgjennomføring. 
 
2. Restriksjoner for sikringssone H120_2 
a) Forbud mot deponering av slam eller avfall. 

b) Forbud mot industri eller annen virksomhet som produserer kjemikalier som ved lekkasje 

kan ha negativ virkning på grunnvannskvaliteten, eller langvarig påvirkning av 

vannkvaliteten i hovedvassdraget. Skal vurderes av helsemyndighet. 

c) Forbud mot lagring av drivstoff, tjære, fenoler eller plantevernmidler i større mengde enn 

det som er nødvendig for drift av eksisterende virksomhet. Maksimum størrelse på nye 

tanker for olje/oljeprodukter og kjemikalier er 3 m3. Tanker må stå på tett underlag, og 

være plassert slik at eventuell væskelekkasje kan samles opp (oppsamlingskum e.l.). 

Eventuelle eksisterende nedgravde tanker med volum over 3 m3 tillates kun benyttet 

videre dersom det gjennomføres tiltak for sikring mot lekkasje og forurensning av 

grunnen. 
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d) Forbud mot nye avløp med utslipp til grunnen. 

e) Forbud mot større og/eller kommersielt uttak av masser. Mindre uttak av grunneier kan 

tillates etter avtale med og godkjenning av vannverksmyndighet. 

 
§ 4.3 Sikringssone – frisikt H140_ (pbl. § 12-7, nr. 2) 
I frisiktsone skal det være fri sikt i en høyde av 0,5 m over tilstøtende vegers planum. 
 
§ 4.2 Fareområder - høyspenningsanlegg H370_ (pbl. § 12-7, nr. 2) 
Innenfor området kan det ikke føres opp bygninger eller bygningstekniske konstruksjoner. 
Det kan ikke gjennomføres terrenginngrep innenfor området, uten at det foreligger skriftlig 
godkjennelse fra linjeeier. 
 
 
 

§ 5. Rekkefølgebestemmelser (pbl. § 12-7, nr. 10) 
 

§ 5.1 Kryss mot E16 
Før det gis tillatelse til igangsetting av arbeid innenfor byggeområde for 
vannforsyningsanlegg (BVF), skal nytt kryss mot E16 være opparbeidet jf. vedtatt plan og i 
henhold til vegvesenets normaler.  
 
§ 5.2 Vannforsyningsanlegg 
Før nytt vannforsyningsanlegg kan settes i drift for leveranse av drikkevann, skal 
sikkerhetstiltak beskrevet under § 2.4 b) om gjerding, være etablert.  

§ 5.3 Vann og avløp 
Før det kan tillates videre utbygging innenfor område B, skal boligen være tilknyttet godkjent 
vann- og avløpsløsning.  
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1. Sammendrag 
Ringerike kommune skal etablere ny vannkilde for det kommunale vannverket i Nes i Ådal. 
Dette er nødvendig da eksisterende vannkilde ikke har tilfredsstillende vannkvalitet. Det er 
etablert 2 nye grunnvannsbrønner i løsmasser nord for idrettsbanen på Nes i Ådal. Kommunen 
ønsker å ta ut inntil 66 000 m3/år i framtida ved full utbygging ved vannverket. Kommunen 
planlegger å bygge vannbehandlingsanlegg og rentvannsbasseng øst for idrettsbanen.  
 
For å beskytte grunnvannsforekomsten/råvannkilden må det legges restriksjoner på bruken av 
nærliggende arealer, inndelt i klausuleringssoner. Restriksjoner for brønnområdet (sone 0) og 
infiltrasjonssonen (sone 1 og 2), samt en mindre del av den ytre sikringssonen (sone 3) er 
innarbeidet i bestemmelsene til reguleringsplan gjennom bruk av hensynssoner. Det er blant 
annet lagt restriksjoner på skogbruk, masseuttak, trafikk og bruk av kjemikalier og 
husdyrgjødsel. For øvrig har etablering av vannverket og foreslått reguleringsplan liten 
innvirkning på eksisterende bruk av området. For driftsadkomst til anlegget oppgraderes 
eksisterende landbruksavkjørsel. Det er ikke registrert automatisk fredete kulturminner, 
spesielle naturverdier eller rødlistearter som må hensynstas.  
 
For den delen av sone 3 (den ytre sikringssonen) som ikke inngår i reguleringsplan, vil 
klausuleringsbestemmelsene bli nedfelt gjennom vedtak av kommuneplanens arealdel.  
 
I henhold til § 20 (samordning av tillatelser) i Vannressursloven, erstatter behandlingen av 
reguleringsplanen ordinær søknad om konsesjon for uttak av vann jf. samme lov. Sammen 
med framlagt plankart og bestemmelser, dekker planbeskrivelsen krav til innhold og 
dokumentasjon jf. konsesjonssøknad. Gjennomføring av tiltaket (uttak av vannressurser og 
etablering av vannverk) er utførlig beskrevet i kapittel 6. 
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2. Bakgrunn  

2.1 Begrunnelse for planen 

Det eksisterende kommunale Vestre Nes vannverk har ca. 74 abonnenter, inklusive skole, 
sykehjem/omsorgsboliger og noen butikker. 

Vestre Nes vannverk blir i dag forsynt fra 2 eksisterende grunnvannsbrønner ved elva Begna 
rett ved skolen. Det har vært problemer med dårlig smak på vannet og tilfeller med bakterier i 
brønnene etter flom i elva. I en avstand på 30-50 meter fra brønnene ligger infiltrasjonsgrøfter 
fra avløpsanlegget til skolen. Vannkilden er ikke av tilfredsstillende kvalitet, og det er behov 
for ny vannkilde. 

Kommunen har i lengre tid gjort undersøkelser for å finne en ny vannkilde til vannverket. I 
2003 ble det gjort grunnvannsundersøkelser der det ble funnet et aktuelt område for uttak av 
grunnvann ved idrettsplassen på Nes. En prøvebrønn ble da prøvepumpet i 7 måneder med 
svært godt resultat. Grunnvannsforekomsten ble i 2008 godkjent av Mattilsynet til uttak av 
drikkevann. I februar 2014 ble det boret 2 stk produksjonsbrønner i løsmasser ved 
prøvebrønnen.  

Det er planlagt å bygge et nytt vannbehandlingsanlegg og rentvannsbasseng i området øst for 
idrettsbanen. Det nye vannverket, inkl. grunnvannsbrønner, blir dimensjonert for i framtiden 
også å kunne forsyne det private Østre Nes vannverk med drikkevann. Østre Nes vannverk 
forsyner i dag ca. 20 abonnenter inklusive bensinstasjon og veikro. Ved dimensjonering av 
vannforbruk ved vannverket er det også tatt hensyn til framtidig utbygging av boligfelt og 
næringsliv i Nes i Ådal. 

Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for utbyggingen med grunnvannsbrønner, 
vannbehandlingsanlegg og rentvannsbasseng. Sikring av den nye vannkilden med 
klausuleringssoner og restriksjoner på aktivitet i sonene en viktig del av planen. 

Eksisterende vannforbruk ved det kommunale Vestre Nes vannverk i Nes i Ådal er i dag ca 
9000 m3/år. Ringerike kommune ønsker å etablere uttak av inntil 66 000 m3/år grunnvann fra 
de to nye produksjonsbrønnene. Vannuttaket er basert på beregnet vannforbruk ved 
vannverket i år 2033, og fordeler seg som følger: 

• Midlere døgnforbruk over året: 180 m3/døgn (= 66 000 m3/år) 
• Maks døgnforbruk: 360 m3/døgn.  

 
Uttaksområdet for grunnvann inkludert beskyttelsessoner inngår i foreslått reguleringsplan. 
Vannuttak til alminnelig vannforsyning er i utgangpunktet konsesjonspliktig, men NVE kan 
iht. vannressurslovens § 20 fastsette at et tiltak ikke trenger konsesjon om det er tillatt i 
reguleringsplan. Informasjon som er gitt i dette dokumentet omfatter også alle opplysninger 
som ville blitt gitt i en konsesjonssøknad iht. vannressursloven. En konsesjonsbehandling tar 
1- 2 år, og det er derfor tidsbesparende å innlemme tiltaket i reguleringsplan. Tiltaket er ikke 
tidligere vurdert etter vannressursloven. 

Videre tas det sikte på å regulere eksisterende boligeiendom innenfor planområdet til 
boligformål, slik intensjonen er i gjeldende kommuneplan fra 2007. Eiendommen er regulert 
til idrettsanlegg i reguleringsplanen fra 1985. 
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2.2 Planstatus og geografisk plassering 

Planområdet består i dag av skog, idrettsbane, lysløype og enebolig.   

Gjeldende planstatus er følgende: 

Kommuneplan: Planområdet er i gjeldende kommuneplan fra 2007 avsatt til idrettsanlegg, 
nåværende og boligområde, nåværende. 

Reguleringsplan: Gjeldende reguleringsplan er nr 176 Idrettsanlegg m.m. Nes i Ådal fra 
27.06.1985. Planområdet i denne reguleringsplanen regulert til idrettsanlegg og trafikkformål.  
 
Tiltaksområdet ligger i Nes i Ådal, Ringerike kommune, Buskerud fylke. Det aktuelle 
grunnvannsområdet ligger nord for Sperillen, vest for elva Begna, og er merket av med blå 
sirkel på kartutsnittet nedenfor.  

Plassering av de to grunnvannsbrønnene med klausuleringssoner framgår av 
reguleringsplankartet.

 

Figur 1Geografisk plassering av tiltaks- og reguleringsplanområdet. Kartutsnitt fra 
http://kart.ringerike.kommune.no 

2.3 Forslagstiller, plankonsulent, hjemmelshavere 

Tiltakshaver for nytt vannverk, og forslagsstiller for planen, er Ringerike kommune, Tekniske 
forvaltning Utbygging.  Utførende plankonsulent er Asplan Viak AS.  
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Tabell 1 Tabellen under viser oversikt over hjemmelshavere innenfor planområdet. 

Gnr/bnr Areal Hjemmelshaver Kommentar 
305/279 21463 m2 Ringerike kommune Hele eiendommen innenfor plangrense. Tomta 

består i stor grad av skog.Vannbehandlingsanlegg 
og rentvannsbasseng er planlagt på denne tomta.  

305/249 8524 m2 Ringerike kommune Hele eiendommen innenfor plangrense. 
Idrettsbane med tilkomstveg. 

305/1 Ca 14 300 
daa 

Jesper Bernhard 
Henriksen 

Grunnvannsbrønnene er boret på eiendommen. 

305/5, 
135 

Ca 318 daa Brynjulf Holte I hovedsak skog 

305/115 2322 m2 Eva Marie Nystrand Boligeiendom. Hele eiendommen innenfor 
plangrense. Ådalsveien nr. 1230 

305/27 Ca 13,7 daa Merete Skogstad  
1016/1  Statens vegvesen E 16 

 
Figur 2 Kartskissen over viser eiendomsforholdene på stedet. Kartutsnitt fra http://kart.ringerike.kommune.no. 

2.4 Tidligere vedtak i saken 

Hovedkomiteen for miljø og arealforvaltning vedtok oppstart av detaljreguleringa i møte 
03.03.2014, sak 23/14: 

1. Kommunen vedtar oppstart av 0605_391 detaljregulering for Vestre Nes vannverk og 
idrettsanlegg. 

2. Det tas sikte på å oppheve gjeldende reguleringsplan 176 Idrettsanlegg m.m. Nes i Ådal, 
ved vedtak av ny detaljregulering. 



1. gangsbehandling 
 

 6

2.5 Krav om konsekvensutredning?  

Ansvarlig myndighet (kommunen) har vurdert at planen ikke utløser krav om 
konsekvensutredning eller planprogram i henhold til plan- og bygningsloven §§ 4-1 og 4-2 og 
etter §§ 2 og 3 i Forskrift om konsekvensutredning. Planlagte tiltak i planen er vurdert å ikke 
ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn. 

2.6 Viktige tema i planprosessen 

Klausuleringskart og hensynssoner 
Vannkilden, som er 2 borebrønner i løsmasser ved idrettsbanen, er plangodkjent av 
Mattilsynet i brev datert 06.06.2008, ref 2008/063043. Vedtaket er basert på en risiko- og 
sårbarhetsanalyse med forslag til klausuleringsbestemmelser for vannkilde med tilsigsområde/ 
klausuleringssoner. Omfanget av klausuleringssonene og -bestemmelser er vurdert av 
hydrogeolog på bakgrunn av prøvepumping av grunnvannsbrønn og lokale forhold. 

Klausuleringssonene berører både kommunale og private eiendommer. I planen kan 
klausuleringssonene bli ivaretatt i form av hensynssoner på plankartet. Aktuelle hensynssoner 
med konkrete bestemmelser/retningslinjer må avklares i planprosessen. 

Temaer knyttet til vannverket 
Forprosjekt for nytt vannverk er under utarbeidelse, og omfatter utbygging av 
grunnvannsbrønner, vannbehandlingsbygg og rentvannsbasseng med tilhørende 
ledningsanlegg. 

Forhold knytta til idrett må ivaretas 
Det må vurderes om det er behov for å etablere erstatningsarealer for idrett. Både lysløype og 
idrettsbane kan fortsatt brukes. 

Naturmangfold 
Eventuelle særlige verdier knyttet til eksisterende miljø- og naturforhold må registreres og 
avklares. 

2.7 Rapporter og bakgrunnsdokumenter 

• Forprosjekt – Nes i Ådal. Utbygging av nytt vannverk. Foreløpig rapport rev 
28.07.2014. 

• Notat – Prøvepumping av nye produksjonsbrønner Nes Vannverk, datert 10.07.2014, 
Asplan Viak AS. 

• Notat – vurdering av naturverdier Nes i Ådal, datert 21.09.2014, Asplan Viak AS. 
• Kulturminner – Buskerud fylkeskommune, rapport fra gjennomført registrering, 

Vestre Nes vannverk og idrettsanlegg, datert 11.08.14, samt brev datert 21.08.2014. 
• Ringerike kommune – Varsel om oppstart av planarbeid – Vestre Nes vannverk og 

idrettsanlegg, brev datert 05.03.2014. 
• Mattilsynet – Godkjenning av vannkilde ved Nes Vestre vannverk, datert 06.06.2008. 
• Rapport- Nes i Ådalen. Resultater fra prøvepumping og forslag til beskyttelse av 

vannkilden. Rev. 10.08.2004, Asplan Viak AS. 
• Notat - Vannforsyning Nes i Ådal. Grunnvannsundersøkelser – lokaliteten ved 

idrettsplassen. Resultater fra grunnundersøkelser. Dimensjonering av nye brønner, 
Datert 19.08.2004, Asplan Viak. 
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3. Planprosessen 

Varsling av oppstart av planarbeid 
Oppstart av planarbeidet ble kunngjort av Ringerike kommune i mars 2014 ved:  

- Annonsering i Ringerikes blad og på kommunens nettside.  
- Brev til offentlige myndigheter og grunneiere i området.  
- Oppstartsdokumenter var tilgjengelige på kommunens nettside og på servicetorget.   

Frist for å komme med innspill ble satt til 20. mai 2014. Det kom inn 8 uttalelser til 
oppstartsvarselet. Disse er oppsummert og kommentert i kapittel 8.  

 
Figur 3 Kartskissen viser foreslått planavgrensning ved melding om oppstart av planarbeid.  
Kartillustrasjon: Ringerike kommune 
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4. Planstatus og rammebetingelser  

4.1 Overordnede planer 

 
Figur 4 Utsnitt fra kommuneplanens arealdel. Kartutsnitt fra http://kart.ringerike.kommune.no 

Planområdet er i gjeldende kommuneplan fra 2007 avsatt til idrettsanlegg, nåværende, 
boligområde, nåværende og erverv, framtidig. Kommuneplanens arealdel viser ny avkjøring 
fra E16 til idrettsbanen sør for boligeiendommen 305/115. 

Areal til planlagt vannbehandlingsanlegg og rentvannsbasseng beslaglegger deler av areal 
avsatt til idrettsanlegg. Tiltaket reduserer imidlertid ikke areal til idrettsformål jf. dagens bruk. 
Planlagt utbedring av eksisterende avkjøring fra E16 medfører at vedtatt ny trase for adkomst 
(sør for boligeiendom) utgår. 

4.2 Gjeldende reguleringsplan 

Gjeldende reguleringsplan er nr 176 Idrettsanlegg m.m. Nes i Ådal fra 27.06.1985. 
Planområdet er i denne reguleringsplanen regulert til idrettsanlegg og trafikkformål.  

Vannbehandlingsanlegg og rentvannsbasseng beslaglegger deler av areal regulert til 
idrettsanlegg (håndball og treningsfelt), men som per i dag ikke er opparbeidet i tråd med 
formålet. Tiltaket reduserer imidlertid ikke areal til idrettsfunksjoner jfr. dagens bruk. Planlagt 
utbedring av eksisterende avkjøring fra E16 medfører at regulert ny adkomst sør for 
boligeiendom utgår. 
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Figur 5 Gjeldende reguleringsplan er det avsatt areal til håndball, treningsfelt og parkering, i tillegg til eksisterende 
fotballbane. Kartutsnitt fra http://kart.ringerike.kommune.no. 

4.3 Tilgrensende planer 

Det er ingen tilgrensende reguleringsplaner til området i dag. Øst for E18 er det igangsatt 
reguleringsplan planid 322 Ny veiløsning for boligområdet NØ Nes i Ådal, jf. kommunens 
kartløsning på nett. 

4.4 Temaplaner 

Regional plan for universell utforming – Buskerud mot 2025, vedtatt 28.04.2011. 
Overordna mål i planen er at planen skal:  

− bidra til reell og likeverdig deltakelse i Buskerudsamfunnet for alle.  
− legges til grunn for all offentlig virksomhet og planlegging i fylket.  

 
Kommentar: Målsettinger i planen er relevante for utforming/tilgjengelighet til idrettsområde.  

 
Strategi for idrett og friluftsliv i Buskerud, vedtatt 29.01.2014. 
Strategi for idrett og friluftsliv i Buskerud skal bidra til økt bruk av arealer og anlegg 
tilrettelagt for idrett og friluftsliv. I tillegg skal den styrke det lokale idretts- og 
friluftslivarbeidet gjennom best mulig benyttelse av menneskelige, organisatoriske og 
økonomiske ressurser. 

 
Kommentar: Målsetting i planen er relevant for regulering av areal til idrettsformål og 
skiløyper. For å oppfylle målsettingen i planen bør idrettsformålet som minimum sikres 
tilsvarende vilkår som dagens situasjon, eller bedre.  
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4.5 Statlige planretningslinjer/rammer/føringer 

Rikspolitiske retningslinjer (RPR) 

• T-1442 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging 
Kommentar: Retningslinjen er lagt til grunn for behandling av støy og fastsetting av krav 
i reguleringsbestemmelsene. 
 

• T-2/08 Rikspolitiske retningslinjer for barn og unges interesser i planleggingen 
RPR for barn og unges interesser i planlegging. Skal synliggjøre og styrke barn og unges 
interesser i all planlegging etter plan- og bygningsloven. Retningslinjene er blant annet 
ment å ivareta at arealer som brukes av barn og unge sikres mot forurensning, støy, 
trafikkfare og annen helsefare. Videre skal det sikres varierte og store nok arealer til lek 
og opphold i nærmiljøet samt tilstrekkelige arealer for barnehager. Ved omdisponering 
av slike arealer skal det skaffes fullverdig erstatning. 
Kommentar: Retningslinjen er relevant for regulering av areal til idrettsformål, samt 
ivaretakelse av areal som benyttes til bl.a. turveier og skiløyper. 

Lov om kulturminner (kulturminneloven). 
Kommentar: Det er gjennomført kulturminneregistreringer.  

 
Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven)  
Kommentar: Det er gjennomført registreringer som grunnlag for vurdering av tiltakets 
påvirkning på naturmangfoldet. Se vurdering under kp. konsekvenser. 
 
Nasjonal friluftslivspolitikk 
St.meld. 39(2000-2001) sier blant annet: Områder av verdi for friluftslivet skal sikres og 
forvaltes slik at naturgrunnlaget blir tatt vare på. 
Kommentar: Planen ivaretar hensyn til friluftslivet. 
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5. Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold 

5.1 Beliggenhet 

Planområdet er lokalisert omkring Nes idrettsanlegg på Nes i Ådal, og har en utstrekning på 
ca 114 daa.  

5.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk 

Planområdet består i dag av skog, idrettsbane med adkomst fra E16, del av lysløype, samt en 
enebolig. Nord i planområdet finnes også en gammel hoppbakke. Planområdet avgrenses av 
E16 mot øst. Tilstøtende arealer ellers er LNF-områder med skog. Litt lenger sør for 
planområdet ligger en næringseiendom (NAF/Viking utrykningssentral) (gnr 305 bnr 384, 
Ådalsveien 1220). Like øst for planområdet og E16 ligger skole, samfunnshus og barnehage.  
Det er etablert undergang for planfri kryssing med E16.  
 

 

Bilde 1 Det er etablert planfri kryssing mellom idrettsbanen og lysløypa og skoleområdet på østsiden av E16. 
Bildet er tatt fra planområdet – mot øst – og viser eksisterende undergang. 
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Figur 6 Eksisterende lysløype er etablert like nord for planområdet, med naturlig utgangspunkt fra 
idrettsanlegget. Lysløypa er markert med gult og rød stiplet linje i kartet over 

5.3 Stedets karakter 

Området preges av skog, furumo med noe innslag av gran. Bunnvegetasjon består i hovedsak 
av lyng og grasvekster. Noe krattvegetasjon på tidligere åpne flater. 
 

 

Bilde 2 Området preges av stort innslag av skog. Bildet viser adkomst til idrettsbanen. 
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Bilde 3 Eksisterende bebyggelse(bolig) har beliggenhet langs E16. Eksisterende bebyggelse er lite dominerende 
i terrenget. Bilde tatt fra eksisterende landbruksvei. 

 

Bilde 4 Eksisterende boligeiendom sett fra E16. Bilde fra Google Earth. 

5.4 Landskap  

Planområdet omfatter del av det flate partiet (elveflaten) langs Begna. Terrenget stiger 
deretter mot fjellområdene i vest.  
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5.5 Kulturminner og kulturmiljø 

Buskerud Fylkeskommune utførte en registrering av kulturminner i området 06.08.2014. Jf. 
brev fra Buskerud fylkeskommune datert 21.08.2014, ble det ikke funnet automatisk fredede 
kulturminner innenfor planområdet. Det er påvist to kulturminner fra nyere tid som kan ha 
lokalhistorisk verdi, og fylkeskommunen foreslår at disse kan markeres med en hensynssone i 
reguleringsplanen. Buskerud fylkeskommune har ingen innvendinger mot planen. 

5.6 Naturverdier  

Det er gjennomført befaring for registrering av viktige naturverdier. Det er ikke registrert 
spesielle naturverdier som må hensyntas i planarbeidet. Resultatene fra registreringene 
framkommer av egen rapport; Nytt vannverk i Nes i Ådal, naturverdier og 
konsekvensutredning for naturmiljø (Asplan Viak 2014). 

5.7 Rekreasjonsverdi/ rekreasjonsbruk, uteområder 

Planområdet omfatter en idrettsplass og del av lysløype. Områdene er i kontinuerlig bruk til 
formålet.  
 

 

Bilde 5 Eksisterende fotballbane, Nes idrettsbane. 
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5.8 Landbruk 

Planområdet omfatter ikke dyrket landbruksareal. Foruten idrettsbanen og eksisterende 
boligtomt, består planområdet i hovedsak av skog med høy eller middels høy bonitet på 
grunnlendt mark (ref. http://kilden.skogoglandskap.no). Arealene på flaten regnes som 
dyrkbare. Planområdet antas å ha en marginal landbruksmessig verdi. 
 

 

Figur 7 Utsnitt av del av planområdet. Areal med rød skravur regnes som dyrkbar mark. Mørk grå farge i kartet 
viser grunnlendt mark. 

5.9 Trafikkforhold 

I øst grenser planområdet mot E16. E16 har på strekningen en ÅDT på ca 2100 (tall fra 
Nasjonal vegdatabank). Fartsgrense på strekningen er 60 km/t. Boligeiendommen innenfor 
planområdet har direkte adkomst fra E16. Idrettsplassen og lysløypa har adkomst for 
gående/syklende gjennom undergang fra østsiden av E16. Kjøreadkomst for drift til 
idrettsområdet fra E16 via skogsbilvei. I tilknytning til adkomstvei til skole/barnehage er det 
etablert buss-stopp både for sørgående og nordgående rute.  
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Bilde 6 Bildet viser dagens driftsadkomst til planområde/idrettsplass (midt i bildet), sett fra E16, retning sørovest. 
Bilde fra Google Earth. 

 

 

Bilde 7 Bildet viser eksisterende buss-stopp innenfor planområdet (høyre side), samt kryss mot skole/barnehage 
(venstre side). Bilde tatt mot sør, E16. Bilde fra Google Earth. 

5.10 Barns interesser 

Idrettsbanen og friluftsområdene (turstier) benyttes av barn fra skole og barnehage. 
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5.11 Universell tilgjengelighet 

Området omkring adkomster og idrettsbane er forholdsvis flatt og det ligger dermed i 
utgangspunktet godt til rette for at arealene skal være tilgjengelige for alle. Det er imidlertid 
ikke gjort særlige tilrettelegginger for universell utforming omkring anleggene.  

5.12 Teknisk infrastruktur 

El-nett 
Ringeriks-Kraft (RIK) har noe nett i og rundt planområdet. Det er i 2014 satt opp en trafo 
innenfor kommunal eiendom, ca 10 meter øst for eksisterende materialhus ved idrettsbanen, 
ved eksisterende adkomstvei. RIK har i kommunikasjon med Ringerike kommune (e-post 
08.08.14) signalisert at de vurderer å rehabilitere eksisterende høyspentlinje i området. De ser 
på en eventuell omlegging i kabel. Inntil videre blir ny trafo koplet til eksisterende 
høyspentlinje.  
 
Vann og avløp 
Det er i 2014 etablert 2 nye produksjonsbrønner for uttak av grunnvann fra løsmasser ved 
idrettsbanen, som skal bli den framtidige drikkevannskilden det kommunale vannverket. 
Eksisterende vannkilde er 2 stk grunnvannsbrønner ved elva Begna, beliggende utenfor 
planområdet.  Eksisterende bolig i planområdet er ikke tilknyttet kommunalt vannforsyning. 
Boligen har privat separat avløpsanlegg med infiltrasjon i grunnen. Boligen vil få tilbud om 
tilkobling til det nye vannverket. 
 
 

 
Bilde 8 Det er nylig satt opp ny trafokiosk innenfor planområdet. 
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Figur 8 RIK har noe nett innenfor og rundt planområdet. Markert med rød strek med punkt i kartet over. 

5.13 Grunnforhold, geologi og løsmasser 

Generelt består Begnas delta av breelvavsetninger med et topplag av yngre elveavsetninger. I 
dalbunnen er det avsatt fluvialt materiale med til dels betydelig mektighet. Grunnen innenfor 
planområde antas bestående av sand med noe innslag av silt/leire, og grusmasser. Brønnene er 
satt mot randen av fluviale avsetninger, med en løsmassemektighet på 18 - 19 meter. Profilet 
består av varierende masser, hovedsakelig fin sand med noe silt/leire ned til 12 meter. Fra 12 
meter og ned er massene sammensatt av grov sand med noe fin grus. Andelen grus øker til 
rundt 20 % mot bunnen av profilet. Generelt er massene godt sortert. 
 
Tiltaket medfører ikke vesentlige terrenginngrep. Det vil ikke være fare for setninger eller 
redusert stabilitet i grunnen. Tiltaket vil heller ikke medføre økt rasfare. Det er ingen 
eksisterende vann- og avløpsledninger i grunnen som må hensyntas. Ringerikskraft har ingen 
nedgravde kabler i området, bortsett fra ved den nye trafoen. 

5.14 Støyforhold 

Statens vegvesen har utarbeidet støyvarslingskart for Buskerud. Kartene er tilgjengelige på 
www.vegvesen.no. Arealene nærmest E16 er støyutsatt (vegtrafikkstøy). Eksisterende bolig 
antas å ligge innenfor gul støysone. Del av boligeiendommen ligger innenfor rød støysone. 
Øvrig aktivitetsområder innenfor planområdet ligger utenfor angitte støysoner. 

5.15 Risiko- og sårbarhet (eksisterende situasjon) 

Risiko- og sårbarhet i tilknytning til planområdet er i dagens situasjon først og fremst knyttet 
til tilgrensende E16. Risiko- og sårbarhet er behandlet spesielt i eget dokument (vedlagt).  
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6. Beskrivelse av tiltaket og planforslaget 

6.1 Beskrivelse av planlagt vannverk 

Informasjon om planlagt utbygging 

Det er boret 2 løsmassebrønner, se figur 8. Brønnene skal pumpe i hver sin ledning til et 
planlagt vannbehandlingsanlegg som skal plasseres øst for idrettsbanen, innenfor 
planområdet. Vannbehandlingsanlegget skal produsere rentvann direkte til et lavreservoar/ 
rentvannsbasseng. Fra rentvannsbassenget skal vannet pumpes ut til forbrukerne. Anlegget er 
planlagt med brannvannskapasitet iht. gjeldende krav i Ringerike kommune. Det blir også 
etablert et automatisk startende nødstrømsaggregat i anlegget, slik at det produseres vann også 
ved strømbrudd. Det nye vannverket blir planlagt slik at kravet til 2 uavhengige hygieniske 
barrierer jf. drikkevannsforskriften blir ivaretatt. 

Eksisterende traktorveg vil bli oppgradert fra avkjøringen fra E16 og frem til 
vannbehandlingsanlegget. Vegen skal kun ha grusdekke, og vil ikke få innvirkning på 
grunnvannet. Statens Vegvesen har godkjent planene for avkjøringen. Det går en eksisterende 
traktorveg gjennom selve brønnområdet som vil bli utstyrt med låst bom.  

Klausulering av infiltrasjonsområdet til brønnenes sone 0, 1 og 2, samt en mindre del av sone 
3, skal inngå i reguleringsplan.  Det er tenkt at klausulering av sone 3 for øvrig skal inngå i 
kommunedelplan som hensynssoner med bestemmelser. Klausuleringsbestemmelsene er 
godkjent av Mattilsynet i 2008 på bakgrunn av prøvepumpingen i 2003. Prøvepumping av de 
2 nye produksjonsbrønnene underbygger resultatet fra 2003.  
 

Hoveddata for brønnene 

Nye produksjonsbrønner, B2 og B3, for Nes vannverk i Ådal, ble etablert i uke 7 og 8, 2014 
av Brødrene Myhre AS. Det er gjennomført prøvepumping mhp kapasitet, vannkvalitet og for 
verifikasjon av influensområde. 

Tabell 2 Brønndata, produksjonsbrønner 

 Brønn B2 

produksjonsbrønn 

Brønn B3 

produksjonsbrønn 

Koordinater N 6 715 013,462 
Ø 553 758,777 

N 6 714 992,570 
Ø 553 744,072 

Høyde topp brønn (moh) 162,004 161,935 

Filterdybde  
(m under terreng)  

17,3 – 19,3 og  
19,3 – 21,3 

18,5 – 20,5 og 
22,5 – 24,5 

Grunnvannsspeil  
(m under terreng) 

Ro-vannstand ved brønnboringen: ca 12 m 
Laveste grunnvannstand: ca 14,5 m 
Grunnvannstanden i området er i stor grad kontrollert av nivået i 
Sperillen, som er regulert mellom 147,95 meter og 150,25 meter.  

Ev. dybde til fjell (m) Ikke kjent Ikke kjent 
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Brønn i løsmasse eller fjell Løsmasser Løsmasser 

Maks. uttak. Beregnet for 
år 2033. 

Maks døgnforbruk Nes vannverk:  
4,2 l/s = 360 m3/døgn totalt fra begge brønnene.  

Normalt uttak. År 2033. Midlere døgnforbruk Nes vannverk:  
2,2 l/s = 180 m3/døgn  

Kommunen ønsker å ta ut inntil 66 000 m3/år, totalt fra begge 
brønnene. 

Eksisterende vannforbruk 
ved Vestre Nes vannverk 

Eksisterende vannforbruk ved vannverket er ca 9000 m3/år, som 
tilsvarer et midlere forbruk på ca 25 m3/d. 

 

Kapasitet brønner og variasjon over året: 

Prøvepumpingen viser at hver av brønnene har en kapasitet på 5 l/s med en avsenkning på 
maks 2 meter.  

I forbindelse med vannverksutbyggingen blir det bygd et nytt rentvannsbasseng, som 
medfører timeutjevning av forbruket. Dvs. maks døgnforbruk er dimensjonerende for 
brønnene.  

Ved ekstremt vannforbruk, f eks brann, er det planlagt at brønnene skal kunne gå samtidig og 
gi til sammen ca 8 l/s i 4 timer for å etterfylle bassenget. Dette er en situasjon som vil oppstå 
svært sjelden. 

Det anatas at maks døgnforbruk vil oppstå om sommeren ved hagevanning. Laveste 
vannforbruk vil oppstå om vinteren.  

 

Beskrivelse av grunnvannsmagasin/kildeområde 

Beskrivelse av grunnvannsmagasinet: 

Plassering av grunnvannsbrønnene på deltaet ved elva Begna er vist på reguleringsplankartet 
med feltnavn BVF2 og BVF3 (vannforsyningsanlegg). Begna er hovedelva i 
Begnavassdraget. Normalvannføring ved utløpet av Sperillen er 88 m3/s. 

Innmating til grunnvannsforekomsten skjer direkte via infiltrasjon fra nedbør kombinert med 
avrenning fra fjellsiden. I tillegg vil vann fra Begna antatt infiltrere i massene. Dybde til 
grunnvannsspeil er vist i tabell 2 nedenfor.  

Uttak av grunnvann vil ikke påvirke vannføringen i Begna eller grunnvannsnivået i området. 
Uttak fra produksjonsbrønnene vil senke grunnvannsnivået lokalt i brønnområdet og føre til 
noe mer indusert infiltrasjon fra Begna inn i grunnvannsmagasinet. Eksisterende peilebrønner 
på brønnområdet kan brukes til å overvåke grunnvannsnivået i framtiden om det blir behov 
for det.  

Figur 9 viser produksjonsbrønnene, tidligere prøveboringer og peilebrønner. 
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Figur 9 Lokalisering av produksjonsbrønner, blå punktmerker B3 og B2. Øvrige markeringer er tidligere 
prøveboringer og testbrønner. Idrettsbanen nederst til venstre i bildet. 

 

Kapasitet på brønner:  

Prøvepumpingen viser at hver av brønnene har en kapasitet på 5 l/s med en senkning på 
grunnvannspeilet på maks 2 meter. Utbredelse av senkningstrakt er svært avgrenset, og 
prøvepumpingen viser at det ikke er interaksjon mellom de 2 produksjonsbrønnene.  

 

Resultater fra prøvepumping:  

Tabell 3: Tekniske data med plassering av filter og slisseåpning for de to nye produksjonsbrønnene 

 Brønn B2 Brønn B3 

Godskvalitet Rustfritt syrefast stål 

Total brønnlengde* 24 m 25 m 

Vinkel fra horisontalplan Vertikalboring 

Brønndimensjon 168 mm 

Stigerørslengde 18 m 18,5 m 

Sumprør/ pumpesump 2 m 0,5 

Filtertype kontinuerlig slissefilter i rustfritt stål, beiset utførelse 

Diameter filter 168 mm 

Filterlengde 4 m 

Filterplassering, m under terreng 17,3 – 19,3 og  
19,3 – 21,3 

18,5 – 20,5 og 
22,5 – 24,5 

Filteråpning, mm lysåpning 1 og 0,5  1 og 0,5 

Topp pumpe, m under terreng 22 – 23 21 - 22 

Pumpetype, leie (ved prøvepumping) Kapasitet 5 l/s ved 25 m løftehøyde 

 
Det er utført både korttidspumping og langtidspumping. Tabell 2 nedenfor viser resultater fra 
langtidspumpingen. 
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Tabell 4: Registrering av dyp til grunnvann, grunnvannstemperatur og sum uttak (vannmåler) under langtids 
prøvepumping. Registreringene er utført ved uttak av vannprøve. P1 og P5 er peilebrønner. 

Tidspunkt pumpestart: 

26.02.2014 kl 15:30 
Prod.br B2 Prod.br B3 P1 P5 

 

Sum vannmåler m3 

Vann-uttak l/s 

 

Uker etter start Dato  Dyp* 0C. Dyp* 0C. Dyp* Dyp* 
 

B2 

 

B3 
B2 B3 

Før start 26.02  12,20 5,0 12,05 5,0 13,40 12,80 0 22473 0 0 

1 04.03  14,06 5 13,73 5,3 13,51 13,31 2221 24583 4,3 4,1 

2 11.03  13,46 5,4 13,35 5,2 13,35 12,98 4946 27191 4,5 4,3 

3 18.03  13,22 5,1 13,15 5,1 13,10 12,91 7676 29804 4,5 4,3 

4 25.03  13,47 5,0 13,43 4,9 13,38 13,23 10346 32435 4,4 4,4 

5 06.05  13,33 5,3 13,41 5,3 13,45 13,21 26372 48211 4,4 4,35 

9 03.06  12,92  13,02  12,99 12,62 37140 58789 4,45 4,4 

*Dyp til grunnvann i meter fra brønntopp. 

 
 
Fordeler og ulemper ved tiltaket 

Fordeler 
 
Rent drikkevann: Vannverket skal gi abonnentene en helsemessig og betryggende 
vannforsyning. Vannforsyningen skal tilfredsstille gjeldende krav i Drikkevannsforskriften.   

Nytte for lokalsamfunnet: Tiltaket er nødvendig for å kunne videreutvikle Nes i Ådal, både 
med hensyn til boligutbygging og næringsliv. 

Ulemper :  
 
Restriksjoner på arealbruk: Det vil bli lagt restriksjoner arealbruken i tilsigsfeltet til 
brønnene. Konsekvensene av dette er nærmere beskrevet i kp. 7. 
 
Tiltaket vurderes til å ikke kunne føre til skade eller ulemper for allmenne interesser. 
Mektigheten på umettet sone er i ro-tilstand i størrelsesorden 12 – 13 m og en lokal senkning 
av denne med 1 – 2 m vil ikke ha påvirkning på markvann, vegetasjon eller andre 
hydrologiske forhold.  

6.2 Planlagt arealbruk og eiendomsforhold 

Arealbruk  
 
Vannbehandlingsbygg og rentvannsbasseng er planlagt plassert på et areal avsatt med 
reguleringsformål vannforsyningsanlegg. Grunnvannsbrønnene er plassert i LNF-område.  

Det skal etableres beskyttelsessoner (klausuleringssoner) rundt brønnene, sone 0, 1, 2 og 3. 
Klausuleringssonene 0, 1 og 2 inngår i sin helhet i reguleringsplan. I tillegg inngår også en 
mindre del av klausuleringssone 3. Klausuleringssonene 1 og 2 og 3 er regulert som 
hensynssoner på plankartet, med tilhørende bestemmelser. Klausuleringssone 0 dekkes av 
reguleringsformål vannforsyningsanlegg, BVF2 og BVF3. 
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Sone 0 – Brønnområdet - Sonen omfatter et inngjerdet område rundt hver brønn på inntil 8 x 
8 m. Plassering av brønnene er vist på reguleringsplankartet. Restriksjonene for sone 0 er 
implementert i reguleringsbestemmelsene til planen, § 2.4 vannforsyningsanlegg.  

Sone 1 og 2 – Infiltrasjonssonen - Omfatter LNF-område og område avsatt til idrettsformål i 
reguleringsplan, samt tilkomstveg til vannbehandlingsanlegg og idrettsbane og traktorveg på 
brønnområdet. Eksisterende lysløype i området kan fortsatt brukes. I reguleringsplanen blir 
dette arealet foreslått som hensynssoner med restriksjoner. Restriksjonene for sone 1 og 2 er 
implementert i reguleringsbestemmelsene til planen, se § 4.1 Sikringssone. 

Sone 3- Den ytre sikringssone - Omfatter LNF-område, nåværende boligområder, E16 og et 
samfunnshus. Kun en mindre del av sone 3 inngår i reguleringsplanen. For denne sonen er 
aktuelle og relevante klausuleringsbestemmelser jf. punktene 1-7 under innlemmet i 
reguleringsplanen § 4.1 Sikringssone.  

Øvrig del av sonen med restriksjoner ligger utenfor planområdet, og er tenkt innarbeidet i 
kommuneplanens arealdel, og det vil bli lagt restriksjoner på følgende: 

1. Forbud mot deponering av slam eller avfall. 

2. Forbud mot industri eller annen virksomhet som produserer kjemikalier som ved 
lekkasje kan ha negativ virkning på grunnvannskvaliteten, eller langvarig 
påvirkning av vannkvaliteten i hovedvassdraget. Skal vurderes av helsemyndighet. 

3. Forbud mot nye byggefelt. Enkeltstående hus, mindre tilbygg/garasje kan tillates 
på spesielle vilkår etter søknad. 

4. Forbud mot lagring av drivstoff, tjære, fenoler eller plantevernmidler i større 
mengde enn det som er nødvendig for drift av eksisterende virksomhet. 
Maksimum størrelse på nye tanker for olje/oljeprodukter og kjemikalier er 3 m3. 
Tanker må stå på tett underlag, og være plassert slik at eventuell væskelekkasje 
kan samles opp (oppsamlingskum e.l.). Eventuelle eksisterende nedgravde tanker 
med volum over 3 m3 tillates kun benyttet videre dersom det gjennomføres tiltak 
for sikring mot lekkasje og forurensning av grunnen. 

5. Forbud mot nye avløp med utslipp til grunnen. 

6. Forbud mot større og/eller kommersielt uttak av masser. Mindre uttak av grunneier 
kan tillates etter avtale med og godkjenning av vannverksmyndighet. 

7. For Begna: forbud mot tiltak som endrer elvebunnens filtrerende egenskaper. 
Herunder også forbygninger, broer, brygger og lignende langs elva.  

Figur 10 viser grensene for sone 1 og 2, samt sone 3. 
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Figur 10 Kartskissen viser grensene for aktuelle klausuleringssoner 1 og 2, og 3. 

 
Eiendomsforhold 
 
Brønnområde: Ringerike kommune innhentet tillatelse til etablering av grunnvannsbrønnene 
fra grunneier gnr/bnr 305/1 før brønnene ble boret. Det imidlertid ikke inngått noen formell 
avtale med grunneier ennå, dette er under arbeid.  Kommunen tilstreber å inngå en minnelig 
avtale med grunneier. 

Tomt for vannbehandlingsbygg og rentvannsbasseng: Anlegget er planlagt plassert på gnr/bnr 
305/279 som eies av Ringerike kommune, og skal reguleres til vannforsyningsformål.  
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6.3 Reguleringsformål 

Det reguleres til følgende formål:  
 
Tabell 5 Reguleringsformål 

 PBL – formål Felt Areal 
(daa) 

Beskrivelse 

1110 Boligbebyggelse  
 

B 2,1 Omfatter eksisterende bolig. 

1400 Idrett BIA 18,4 

Eksisterende fotballbane, samt 
tidligere regulert areal til andre 
idrettsformål. 

1510 Energianlegg BE 0,12 Trafo 

1541 Vannforsyningsanlegg BVF 3,8 

Omfatter areal til grunnvannsbrønner, 
klausuleringssone 0, samt areal til 
basseng og vannbehandlingsanlegg.  

2010 Veg SV 1,2 Offentlige veier (E16). 

2011 Kjøreveg SKV 1,7 Private veier 

2019 
Annen veggrunn – 
grøntareal SVG 2,7 

Omfatter arealer for skulder, grøft, 
snøopplag mv.  

2073 Kollektivholdeplass SKH 0,22 Bussholdeplass 

5100 LNFR-areal L 72,9 
 

  Sum: 103,1 
 

 

Hensynssoner og bestemmelsesområder 

Hensynssonene legger restriksjoner på utnyttelsen innenfor byggeområder. 
Klausuleringsbestemmelser innenfor sone 0 (brønnområdet) er gitt som 
reguleringsbestemmelser til område BVF2 og BVF3. Klausuleringsbestemmelser til sone 1 og 
2 (infiltrasjonssonen) er gitt som bestemmelser til hensynssone (sikringssone) H120_1. 
Klausuleringsbestemmelser til sone 3 (den ytre sikringssonen) er gitt som bestemmelser til 
hensynssone (sikringssone) H120_2. 

Tabell 6 Tabellen under gir oversikt over hensynssoner og bestemmelsesområder som er benyttet i planforslaget 

Type hensynssone Angitt 
hensynssone 

Benevn-
else i 
plankart 

Beskrivelse 

a) Sikrings-, støy- 
og faresoner (pbl § 
11-8 a, jfr § 12-6) 

Sikringssone H120_ Område for grunnvannsforsyning 

" 
Sikringssone, 
frisikt 

H140_ Frisiktsone mot E16 

" Faresone  H370_ Høyspenningsanlegg 
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6.4 Gjennomgang av aktuelle reguleringsformål 

Bolig (B) 
Innenfor planområdet ligger en eksisterende boligtomt med påstående bolig. Arealet er i 
planforslaget avsatt til bolig i tråd med intensjonen ved oppstart av planarbeidet. Det er gitt 
bestemmelser som sikrer opprettholdelse av boligformålet. Ved eventuelle senere 
ombygginger eller tiltak på boligen, må det gjennomføres støyberegninger som grunnlag for 
behandling av søknad. Statens vegvesen har utarbeidet støyvarselkart for det aktuelle området, 
tilgjengelige på www.vegvesen.no. Støyvarselkartene er utarbeidet etter retningslinje for 
behandling av støy i arealplanleggingen T-1442. Støyvarselkartene viser beregnet rød 
støysone (Lden>65dB) og gul støysone (Lden>55dB). Støyvarselkartene er et varsel om hvor 
støy kan innebære en konflikt i forhold til bebyggelse. Det skal alltid gjøres mer nøyaktige 
støyberegninger dersom det er aktuelt med utbygging av støyømfintlig bebyggelse innenfor 
støysonen. Slike nøyaktige beregninger er det utbyggers ansvar å utarbeide. Støyvarselkartene 
fra Statens vegvesen viser en prognosesituasjon 15-20 år fram i tid. 
 
Idrett (BIA) 
Arealet omfatter eksisterende idrettsbane og tilliggende arealer. Parkering for brukere av 
eksisterende idrettsbane skjer på motsatt side av E16, utenfor planområdet. Adkomst til 
idrettsbanen går via eksisterende undergang under E16 
 
Vannforsyningsanlegg (BVF) 
Sone 0 rundt hver av de to grunnvannsbrønnene er avsatt til formål vannforsyningsanlegg 
(BVF1 og BVF2). Sone 0-området som omfatter brønnen og arealet rundt hver brønn blir 
inngjerdet. 
 
Innenfor område BVF 3 kan det etableres vannbehandlingsanlegg og rentvannsbasseng og. 
Dette kan innebære bygninger på inntil 11 meter høyde. I bestemmelser til reguleringsplanen 
er det gitt føringer for bl.a. fargevalg for å sikre at bygningsmassen får en minst mulig 
framtredende effekt i omgivelsene. På område BVF 3 skal det etableres snuhammer for 
tilkomstvegen, dimensjonert for lastebil (tilkomstveg/kjøreveg er et eget reguleringsformål). 
 
Veg (SV) 
Eksisterende traktorveg vil bli oppgradert fra avkjøringen fra E16 og frem til 
vannbehandlingsanlegget. Adkomsten vil være adkomst for drift av idrettsanlegg og 
vannverk. Vegen dimensjoneres for lastebil, og skal kun ha grusdekke for å unngå innvirkning 
på grunnvannet. Eksisterende traktorveg gjennom selve brønnområdet vil bli utstyrt med låst 
bom. Oppgradering og utvidet bruk av eksisterende adkomst er godkjent av Statens vegvesen 
i brev datert 06.06.2013. Vilkår vedrørende teknisk utforming av avkjørselen, samt 
frisiktsoner er ivaretatt i planforslaget, med unntak av Statens vegvesen sitt krav om asfalt i 
avkjøringen. 
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Kjøreveg (SKV) 
Arealene omfatter E16 med tilliggende arealer. E16 er i planforslaget regulert fra senterlinje 
veg. Avsatt bredde til vegformål fra senterlinjen er 3,25 + 0,25 + 1,0 + 4,0 m = 8,5 
m (kjørebane + breddeutvidelse kurve + skulder + sideareal/sikkerhetssone ved flatt terreng i 
60-sone), jfr. e-post fra Hanne Lene Lien, Plan og forvaltning, Statens vegvesen Buskerud, 
datert17.09.2014. 
 
Kollektivholdeplass (SKH) 
Arealet omfatter eksisterende buss-lomme langs E16, sørgående retning. For å unngå konflikt 
med eksisterende undergang, og behov for omfattende omlegginger, er holdeplassen lagt inn 
med utbedringsstandard, jfr Håndbok N100, Veg og gateutforming. Det er også lagt inn 
ramper for drift og vedlikehold på hver ende av holdeplassen. 

 
Figur 12 Utforming av busslomme ved utbedringsstandard. Illustrasjoner og tabell hentet fra vegvesenets 
håndbok N100. 

Figur 11 Det er planlagt oppgradering av eksisterende avkjørsel for adkomst til planområdet. Tegningen viser 
omlegging av kryss mot E16 
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Landbruksareal (LNFR) 
Formålet omfatter eksisterende landbruksareal (skog) som blir underlagt 
klausuleringsbestemmelser. Eksisterende lysløype inngår i LNF-formålet. 
Reguleringsbestemmelsene sikrer opprettholdelse av lysløypa. Parkering for brukere av 
lysløypa skjer på motsatt side av E16, utenfor planområdet. Adkomst til lysløypa går via 
eksisterende undergang under E16 
 
Hensynssoner 
Sikringssone H120 Område for grunnvannsforsyning. 
Sikringssonene H120 blir belagt med klausuleringsbestemmelser for å hindre forurensing, slik 
at vannverket kan gi abonnentene en helsemessig og betryggende vannforsyning.  Mattilsynet 
har godkjent vannkilden med kartfestet beskyttelsessoner med klausuleringsbestemmelser. 
Miljøretta helsevern i kommunen gav uttale i forbindelse med godkjenningen. Kommunen har 
informert grunneier vedrørende klausuleringskartet.  
Klausuleringskartet inneholder ulike soner (0-3) som har ulike restriksjoner knytta til seg. 
Klausuleringssone 0, 1 og 2, samt en liten del av sone 3 inngår i planområdet. Den største 
delen av sone 3 ligger utenfor plangrensen. Sone 0 er avsatt med eget formål (BVF). Sone 1 
og 2 og en liten del av sone 3 inngår i planen som hensynssoner, henholdsvis H120_1 og 
H120_2.  
 
Fareområde H370 Høyspenningsanlegg. 
Området omfatter faresone omkring eksisterende høyspentledninger. 

6.5 Parkering 

Boligeiendommen har parkering på egen grunn. 
 
Innenfor byggeområde for vannforsyningsanlegget skal det avsettes areal til parkering for 
nødvendige kjøretøy for drift av anlegget. Nødvendig parkering for drift av idrettsbanen vil 
kunne skje langs siste del av adkomstveg. Innenfor klausuleringssonene er det gitt 
restriksjoner på bruk av motorisert kjøretøy. 

6.6 Tilgjengelighet for gående og syklende 

Adkomst til idrettsområdet og lysløype går via eksisterende undergang under E16. Parkering 
for brukere av idrettsområde skjer på motsatt side av E16, utenfor planområdet. 
Syklende som kommer via E16 kan for øvrig benytte oppgradert adkomstvei direkte inn i 
planområdet. 

6.7 Universell utforming  

Planområdet er flatt og omfatter svært lite bebyggelse.  Ut over etablering av ny 
drikkevannskilde, vannbehandlingsanlegg og rentvannsbasseng, er det ikke planlagt nye 
tiltak. Det anses ikke relevant å sette særlige krav i planen vedrørende universell utforming.  
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6.8 Landbruksfaglige vurderinger 

Planforslaget berører eller beslaglegger ikke eksisterende dyrket areal. Areal som 
beslaglegges som byggeområde for vannbehandlingsanlegg og rentvannsbasseng er i Skog og 
landskap sin database http://kilden.skogoglandskap.no angitt som dyrkbart areal. 
 

 

6.9 Kollektivtilbud 

Eksisterende busslomme langs E16 opprettholdes som dagens situasjon. 
 
6.10 Kulturminner 
 
Planen har ingen konflikter med registrerte og bevaringsverdige kulturminner. Innenfor 
planområdet er det påvist to kulturminner fra nyere tid som kan ha lokalhistorisk verdi, og 
fylkeskommunen har foreslått at disse kan markeres med en hensynssone i reguleringsplanen. 
Fra fylkeskommunens rapport og konklusjon oppfattes at de registrerte kulturminnene ikke 
vesentlig stor verneverdi, og det er vurdert at forbud mot tiltak innenfor klausuleringssonene 
for drikkevannskilden også vil ivareta behovet for sikring av kulturminnene. 

6.11 Avbøtende tiltak/ løsninger ROS 

Etableringen av vannverket med borebrønner og vannbehandlingsanlegg vil medføre endret 
risiko-/sårbarhetssituasjon innenfor planområdet, samt tilliggende arealer. Disse hensynene 
blir imidlertid ivaretatt gjennom Mattilsynets godkjenning av grunnvannsforekomsten med 
dato 06.06.2008. Vedtaket er basert på en risiko- og sårbarhetsanalyse med forslag til 
klausuleringsbestemmelser for vannkilde med tilsigsområde / klausuleringssoner. ROS-
analyse jf. krav i drikkevannsforskriften §10 vil bli utarbeidet i forbindelse med søknad om 
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godkjenning av selve tiltaket, etablering av vannverk, vannbehandlingsanlegg og 
rentvannsbasseng.  

Det er utarbeidet egen ROS-analyse for reguleringsplanen, datert 20.11.2014. Under følger 
konklusjonen av analysen i form av endelig risikovurdering (matrise) og beskrivelse av 
aktuelle hendelser og avbøtende tiltak. 

 
Tabell 7 Endelig risikovurdering  

Konsekvens: 

Sannsynlighet: 

1. Ubetydelig 2. Mindre alvorlig 3. Alvorlig 4. Svært alvorlig 

4. Svært sannsynlig 36    

3. Sannsynlig   53  

2. Mindre sannsynlig   8  

1. Lite sannsynlig 38  46, 47, 50  

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 ikke identifisert slike hendelser 
eller situasjoner i planområdet. Risikosituasjonen oppsummeres i følgende kapitler.  
 

Naturrisiko 

Hendelse 8 Radongass  

Gjelder for eksisterende bolig innenfor planområdet. Fare forbundet med innsig av radon i 
bolighus elimineres ved gjennomføring av tiltak på bygg, jf. krav i TEK 10. Krav i TEK 
10 § 13-5 må dokumenteres i byggesak. Sannsynlighet/konsekvens er satt etter default-
metoden. 

 
Virksomhetsrisiko 

Hendelse 36 Kilder til støybelastning i/ved planområdet (inkl. trafikk) 

Eksisterende bolig innenfor planområdet er utsatt for trafikkstøy fra E16 (antatt gul 
støysone). Eventuell søknad om tiltak på bolig vil utløse krav om støyvurdering og evt. 
gjennomføring av avbøtende tiltak jf. gjeldende grenseverdier for støy, T-1442/2012 
Retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen. 

Hendelse 38 Høyspentlinje (elektromagnetisk ståling) 

Hensynssone fareområde høyspent berører ikke boligtomt eller arealer med permanent 
opphold, eller uteoppholdsområder med opphold over lengre tid. 

Hendelse 46 Ulykke med farlig gods til/fra eller ved planområdet 

Potensiell fare for ulykke med transport av farlig gods. Ulykkesrisiko vurderes 
imidlertid svært liten i 60-sone på rett veistrekning. Potensiell forurensing av 
vannkilde forutsetter at giftig væske siver ned i grunnen utenfor asfaltert vei og 
forurenser grunnvannet. 

Hendelse 47 Ulykke i av-/påkjørsler 

Gjelder ulykke mellom kjøretøy. Trafikk i avkjøring til planområdet vil være svært 
liten i driftssituasjon. God sikt i kryss. Svært lite sannsynlig at hendelse inntreffer. 
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Hendelse 50 Er tiltaket i seg selv et sabotasje-/terrormål? 

Teoretisk risiko. Tilsvarende hendelser er ikke kjent i Norge. Brønn og 
vannbehandlingsanlegg sikres jfr. gjeldende krav. Anlegget har relativt få abonnenter. 
Konsekvens av sabotasje vil være begrenset.  

 

Spesielle forhold ved utbygging/gjennomføring 

Hendelse 53 Forurensing av vannkilde i anleggsperioden 

Det vil settes særlige krav til entreprenør og gjennomføres avbøtende tiltak for å 
redusere sannsynlighet og omfang av mulig hendelse i anleggsperioden. Det vil bli satt 
krav til forsiktig anleggsdrift for å unngå forurensning av grunnvannet i 
anleggsperioden. 

6.12 Rekkefølgebestemmelser 

For å sikre trafikkfaglige forhold og vegvesenets krav, er det gitt rekkefølgebestemmelser om 
etablering av nytt kryss mot E16 før arbeidet med vannverket kan igangsettes. 

På grunnlag av risiko- og sårbarhetsvurdering er det satt krav om gjennomføring av 
sikkerhetstiltak og inngjerding av grunnvannsbrønner før vannverket kan settes i drift. 

 

 
7. Virkninger/konsekvenser av planforslaget 
 
Biologisk mangfold, flora og fauna 
Asplan Viak AS har utført en vurdering av innvirkning på naturmangfold / oppfyllelse av 
lovkrav i naturmangfoldloven. Vurderingen er basert på feltregistreringer i slutten av august 
2014. Det er ikke funnet spesielle naturverdier som må hensyntas. Det er ingen rødlistearter i 
området. 

Landskap 
Tiltaket medfører ikke vesentlige terrenginngrep. Det vil ikke være fare for setninger i 
grunnen eller redusert skråningsstabilitet som følge av tiltaket. Landskapet skal tilbakeføres 
mest mulig til opprinnelig stand etter at anleggsarbeidet er avsluttet. 

Landbruk 
Tiltaket får følger for landbruket ved at potensielt dyrkbart areal beslaglegges 
(klausuleringssone), og vil ikke kunne dyrkes i framtida. Dyrket mark blir ikke berørt. I 
området er det noe uttak av skog i dag. Innenfor planområdet er det for øvrig satt følgende 
restriksjoner som får innvirkning for landbruk: 

• Forbud mot bakkeplanering eller uttak av masser.  
• Forbud mot flatehogst. Plukkhogst og blendingshogst tillates. All hogst skal meldes 

skriftlig til vannverkseier. 
• Forbud mot bruk eller lagring av kjemiske midler til bekjempelse av skadedyr og 

plantevekster. 
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• Forbud mot lagring av olje, oljeprodukter eller kjemiske produkter utover det som er 
nødvendig for vannverkets drift. 

• Forbud mot beiting og bruk av husdyrgjødsel. Det er ikke beiting eller gjødsling av 
området i dag. 
 

For øvrig blir det forbud mot å opparbeide nye veier eller bygninger med unntak for det som 
er nødvendig for vannverket. Det henvises for øvrig til reguleringsbestemmelser der 
restriksjonene for sone 0, 1 og 2 er satt opp i sin helhet.  

Brukerinteresser  
Tiltaket får ingen konsekvenser for eksisterende lysløype og idrettsbane som ligger i 
brønnområdet. Planen vil imidlertid medføre at ytterligere områder ikke kan tas i bruk for 
opparbeidelse av idrettsanlegg, eller økt tilrettelegging for friluftsliv. Ut fra dagens bruk av 
området ser det ikke ut til at det vil være behov for å etablere erstatningsarealer for idrett. Det 
kom ingen lokale innspill om dette ved oppstart av planarbeidet.  

Dersom det skal bygges sanitæranlegg i forbindelse med idrettsbanen, så stilles det krav om 
tett tank for avløp, da infiltrasjon i grunnen ikke blir tillatt.  

Eksisterende traktorveg er planlagt utstyrt med låst bom. Grunneier og øvrige brukere med 
behov får nøkkel.  

Området benyttes for øvrig som turområde. Det blir forbud mot leirslagning/camping i sone 0, 
1 og 2.  

Det er ingen andre vannforsyningsinteresser i området, hverken overflatevann eller 
grunnvann, som kan påvirkes/skades av tiltaket. 

Ringerikskraft har høyspent- og lavspentlinjer og en transformatorstasjon i området. Tiltaket 
får ingen konsekvenser. 

Avbøtende tiltak 
Det vil være lite behov for avbøtende tiltak i anleggsperioden i forhold til eksisterende bruk 
av området. Idrettsbanen vil kunne være i bruk, men tilkomst til banen kan bli midlertidig 
omlagt i anleggsperioden. Det er ikke tilkomst for biler på området i dag.  Videre må det i 
anleggsperioden være spesiell oppmerksomhet på sikring av anleggsområdet i forhold 
brukerne av området. Det skal være fokus på forsiktig anleggsdrift for å unngå forurensing av 
grunnvannet. Området skal i størst mulig grad sette tilbake til opprinnelig stand ved avsluttet 
anleggsarbeid. 
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8. Innkomne innspill 
 
Ved varsel om oppstart av planarbeidet våren 2014 ble det mottatt 8 uttalelser. Disse er oppsummert og kommentert av forslagsstiller og 
rådmannen i tabellen nedenfor. 
Brynjulf Holte 02.04.2014 
Buskerud fylkeskommune 20.05.2014 
Direktoratet for mineralforvaltning  20.05.2014 
Fylkesmannen i Buskerud 13.05.2014 
Miljøretta helsevern, Ringerike kommune 07.04.2014 
Norges vassdrags- og enegidirektorat 14.05.2014 
Ringeriks-Kraft 23.05.2014 
Statens vegvesen 21.05.2014 
 

Oppsummering av uttalelser Forslagsstillers kommentar Rådmannens kommentar 

Brynjulf Holte 
Holte ønsker at det gjøres et makeskifte mellom hans eiendom 
gnr/bnr 305/5 som berøres av klausuleringen, og kommunes 
eiendom 305/261. Det foreslåtte makeskiftet er illustrert på 
vedlagt kartskisse. Kommunens eiendom 305/261 er i dag regulert 
til lekeplass. Han ber også om at kommunen dekker de kostnader 
som måtte oppstå ved gjennomføring av makeskiftet.  

I tilsendt materiale er det nevnt at kommunen vil sette opp en låst 
bom på eksisterende traktorvei som går gjennom området. Holte 
regner det som naturlig at han vil motta nøkkel til bommen. 

 
Spørsmål om makeskifte vil bli behandlet i 
forbindelse med gjennomføring av plan.  
 

Grunneiere og rettighetshavere til 
landbruksveien vil fortsatt kunne bruke 
veien på de betingelser som følger av 
klausuleringsbestemmelsene, og vil etter 
nærmere avtale få tilgang til nøkkel til låst 
bom.  

 
Det vises til forslagsstillers 
kommentar.  

 

Buskerud fylkeskommune 
Fylkeskommunen varsler krav om gjennomføring av registrering 
av automatisk fredete kulturminner. Det ble ikke funnet 
automatisk freda kulturminner i planområdet, men det er påvist to 
kulturminner fra nyere tid som kan ha lokalhistorisk verdi (jf. brev 
fra fylkeskommunen 21.08.14).   

Ringerike kommune v/ Kjell-Arve Aarebru 
har gitt tilbakemelding til Buskerud 
fylkeskommune om aksept av budsjett for 
kulturminneregistreringer. Registreringer 
er gjennomført sommeren 2014. 

Rådmannen støtter 
vurderingen i pkt. 6.10 i 
planbeskrivelsen om at forbud 
mot tiltak i klausulerings-
sonene også ivaretar behovet 
for sikring av de 2 registrerte 
kulturminnene fra nyere tid.  
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Direktoratet for mineralforvaltning  
Direktoratet har ingen kommentarer til planforslaget. 

 
Merknaden er tatt til orientering. 

 

Fylkesmannen i Buskerud 
Fylkesmannen ber om at forhold knytta til vassdrag, 
naturmangfold, landskap, friluftsliv, barn og unge, 
trafikksikkerhet og støy blir tilstrekkelig utredet og ivaretatt i tråd 
med nasjonale føringer. 

Forhold som vedkommer allmenne interesser langs vassdrag bør 
belyses og vektlegges i planarbeidet. Ut ifra kartgrunnlaget ser det 
ut til å være et mindre bekkedrag i sør. 

Planene må redegjøre for virkningene for naturmangfoldet. 
Fylkesmannen viser til Den europeiske landskapskonvensjonen. 
Ved inngrep og utforming av nye anlegg må det legges vekt på å 
ivareta landskapsmessige og estetiske forhold. 

Gjennom planen må det redegjøres for hvordan idrettsanlegget 
med nærliggende aktivitetsområder, stier og løyper blir ivaretatt. 
Fylkesmannen ber om at allmennhetens tilgang til friluftsområder 
blir prioritert i størst mulig grad. Det vises også til rikspolitiske 
retningslinjer for barn og unges interesser og vurdering av 
trafikksikkerhet ved valg av løsninger.  

Støyforhold for bolig(er) må avklares og planlagt virksomhet må 
ikke påføre nærliggende støyømfintlig bebyggelse støy over 
anbefalte grenseverdier jf. retningslinje T-1442/2012. 

Det planlagte tiltaket vil ha svært 
begrensede konsekvenser for vassdrag, 
naturmangfold, landskap, friluftsliv, barn 
og unge og trafikksikkerhet. Konsekvenser 
for de ulike temaene er vurdert og 
beskrevet i planbeskrivelsen. Bekkedrag 
ligger utenfor avgrensing av endelig 
planforslag. 

Landskapsmessige og estetiske hensyn er 
beskrevet i planbeskrivelsen. Planlagt 
tiltak har ikke betydning for 
landskapsmessige forhold. For ivaretagelse 
av estetiske hensyn lokalt er det gitt 
føringer gjennom juridiske bestemmelser 
til planen.  

Forhold til eksisterende idrettsanlegg og 
hensyn til allment friluftsliv er gjort rede 
for i planbeskrivelsen. Støyforhold 
omkring eksisterende bolig er ivaretatt 
gjennom krav i bestemmelser til plan. 
Planlagt tiltak er ikke støyende virksomhet, 
og medfører ikke økt støybelastning på 
bolig. Tiltaket medfører heller ikke økt 
trafikkmengde på E16 eller tiltak på vei. 
Evt. påvirkning fra viftestøy o.l. bør 
hensyntas ved utforming og plassering av 
anlegget. 

 

Det vises til forslagsstillers 
kommentar. 
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Miljøretta helsevern, Ringerike kommune 

Miljørettet helsevern har behandlet søknad om godkjenning av 
plan for nytt kommunalt vannverk på Nes i henhold til 
Drikkevannsforskriften. Deres uttalelse til søknaden inngår i 
Mattilsynets godkjenning av valg av drikkevannskilde datert 
06.06.2008. Kombinasjonen idrettsanlegg og vannforsynings-
område er akseptabel så lenge det knyttes restriksjoner for bruk av 
tilsigsområdet for vanninntaket som blir respektert. 

Kommuneoverlegens merknader 
v/Miljørettet helsevern er imøtekommet og 
ivaretas gjennom regulering av 
klausuleringsområder med restriksjoner for 
bruk. Nødvendige fysiske hindringer blir 
etablert (inngjerding av vannkilder og bom 
som hindrer motorisert ferdsel). 
Merknaden er imøtekommet. 
Gjennomføring av tiltak i henhold til 
merknadene er en forutsetning for 
gjennomføring av tiltaket med nødvendige 
godkjennelser. 

Det vises til forslagsstillers 
kommentar. 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) 
Uttak av grunnvann til alminnelig vannforsyning er i 
utgangspunktet konsesjonspliktig jf. vannressursloven § 45. 
Vannressursloven § 20 om samordning av tillatelser åpner for at 
NVE i enkelte tilfeller kan fastsette at et tiltak ikke trenger 
konsesjon dersom det er tillatt gjennom reguleringsplan. 
Reguleringsplanen må da ivareta de forholdene som 
vannressursloven skal ivareta, tilsvarende som en søknad etter 
vannressursloven. 

Ringerike kommune ønsker at tiltaket, dvs. 
uttak av grunnvann, skal tillates i 
reguleringsplanen, som da skal ivareta de 
forholdene som vannressursloven skal 
ivareta. I reguleringsplanen er oppgitt de 
samme opplysninger som i en søknad etter 
vannressursloven, ved at NVE sin mal er 
benyttet som grunnlag og inkludert i 
planbeskrivelsen. Tiltaket er beskrevet 
under kp. 6. Dette for å kunne utelate en 
egen søknad om konsesjon 

Det vises til forslagsstillers 
kommentar. 

Ringeriks-Kraft (RIK) 
RIK har noe nett i og rundt planområdet, og leverer strøm i 
samsvar med gitte konsesjoner. Kartskisse som viser traseer er 
vedlagt. RIK viser til tilknytnings- og leverings-vilkår ifm. nye 
anlegg og endringer/flyttinger av anlegg ifm. utbyggingen i 
planområdet. Samme vilkår gjelder for evt. midlertidige anlegg. 
For å kunne planlegge evt. endringer/ flyttinger/ombygginger 
ønsker RIK å bli informert i den videre planfasen. 

 
Merknaden er tatt til orientering. 
Ringeriks-Kraft Nett vil bli holdt orientert i 
videre planprosess. Planforslag vil bli 
oversendt til uttale ved offentlig ettersyn. 
Ledningstraseer vil bli angitt med 
hensynssone, faresone 
høyspenningsanlegg. 

 
Det vises til forslagsstillers 
kommentar. 
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Statens vegvesen 

De trafikkmessige virkningene av planen må dokumenteres. 
Forholdet til trafikksikkerhet for myke trafikanter, herunder 
skoleveger, må avklares. Normal byggegrense for riks- og 
fylkesveger er 50 m/ 15 m. Byggegrensene skal bl.a. vurderes ift. 
støysituasjonen i området. For regulering av støyømfintlige formål 
nær riks- eller fylkesveg kreves støyforholdene dokumentert og 
nødvendige tiltak innarbeida i planen.  

 

For å oppfylle vegvesenet krav om regulert 
vegbredde for E16, er det foretatt en 
ytterligere justering av godkjent omlegging 
av adkomstveg. 

 

 

Planbeskrivelsen gjør rede for 
trafikkforhold, tilgjengelighet 
for gående og syklende og 
støy.  
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Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

13/2216-6 9238/14 L12  07.04.2014 

 

UTTALELSE REGULERINGSPLAN FOR VANNVERK OG IDRETTSANLEGG PÅ 
NES. 
 
 
Deres oversendelse datert 5.3.2014 vedrørende varsel om oppstart av planarbeid for etablering 
av nytt kommunalt vannverk på Nes idrettsanlegg.  
 
Miljørettet helsevern har behandlet søknad om godkjenning av plan for nytt kommunalt 
vannverk på Nes i henhold til Drikkevannsforskriften og vår uttalelse til søknaden inngår i 
Mattilsynets godkjenning av valg av vannkilde datert 6.6.2008. Ut i fra en helsefaglig 
bedømmelse er det framlagt en relevant begrunnelse for valg av ny vannkilde og for valg av 
lokalisering av nytt drikkevannsuttak.  Kombinasjonen idrettsanlegg og vannforsyningsområde 
er akseptabelt så lenge det er tilknyttet restriksjoner for bruk av tilsigsområdet for vanninntaket 
som blir respektert. 
 
Hjemmel for uttalelsen: 
Folkehelseloven, kapittel 3 Miljørettet helsevern  
Forskrift om miljørettet helsevern, Kapittel 2. Kommunens arbeid og virkemidler  
Drikkevannsforskriften, Kapittel 3. Godkjennings- og meldingsbestemmelser 
 
 
 
 
 Med hilsen e.f.  
 
 
 
 

Unni Suther 
Fagansvarlig for miljørettet helsevern 

telefon: 905 62 030 
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Innspill til varselom oppstart av planarbeid og informasjon om
konsesjonspliktetter vannressursloven- VestreNesvannverk og
idrettsanlegg- Ringerike kommune

Vi visertil oversendelsedatert28.april2014medvarselomoppstartav planarbeidfor Vestre Nes
vannverkog idrettsanlegg.NVE er forvatningsmyndighetfor vassdragogenergianlegg,samt
forebyggingav flom- og skredfare.NVE skalsomhøringspartbiståkommunenmedopplysninger,råd
ogveiledninginnenfordissetemaene,oghvordandettekanvurderesog innarbeidesi planeretterplan-
ogbygningsloven.

Uttak avgrunnvanntil alminneligvannforsyninger i utgangspunktetkonsesjonspliktigjf.
vannressursloven§ 45.Grunnvannsuttakkanogsåværekonsesjonspliktigettervannressursloven§ 8, jf.
§ 10,dersomdetpåvirkeralminneliglavvannføringi elverogbekkermedårssikkervannføring.
Vannressursloven§ 20 omsamordningav tillatelseråpnerfor at NVE i detenkeltetilfeller kanfastsette
at et tiltak ikke trengerkonsesjondersomdeter tillatt i reguleringsplan.Detteerbetingetavat
reguleringsplanenivaretardeforhold vannressurslovenskalivareta.Forå sikreat detforeliggernok
opplysningertil atNVE kanfattevedtakombruk av§ 20 i dennesaken,måopplysningenesomfølger
av reguleringsplaneninneholdedesammeopplysningenesomensøknadettervannressursloven.Det er
lagetenmal for søknadomgrunnvannsuttaksomfinnespåwww.nve.no/konsesjoner/andre-
vassdragsinngrep/grunnvann. Hvis deterønskeligå søkeomkonsesjonfor vannuttaket,måsøknad
sendesNVE. Normalbehandlingstidpåslikesøknaderer1-2 år.

FormerinformasjonomNVEs forvaltningsoppgaver,sewww.nve.no.

Ta gjernekontaktpåe-posteller telefondersomdeterspørsmålomovennevntetemaundervegsi
planprosessen.
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Med hilsen

AnneCathrineSverdrup
regionsjef

Heidi MatheaHenriksen
senioringeniør

Dokumentetsendesutenunderskrift.Deter godkjenti henholdtil internerutiner.
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FORORD 

Asplan Viak har vært engasjert av Ringerike Kommune for å vurdere naturverdiene og 
utarbeide konsekvensrapport for deltema naturmiljø i forbindelse med planlegging av 
etablering av nytt vannverk i Nes i Ådal. Biolog Rein Midteng  har vært ansvarlig for 
oppdraget.    

Hilde Margrethe Sunde har vært oppdragsleder for Asplan Viak.  

 

Sandvika, 21/09/2014 

 

 

 
 
Hilde Margrethe Sunde 
Oppdragsleder 

 
 
Rein Midteng 
Fagansvarlig 
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1 INNLEDNING 

1.1 Utredningstemaet  
Foreliggende rapport omhandler temaet naturmiljø. Formålet er å avdekke om det finnes 
areal som kvalifiserer til avgrensning av naturtypelokaliteter (DN-håndbok 13-1999/2006) 
eller viltområder (DN-håndbok 11-1996). Ev. slike vil bli beskrevet og verdisatt. I tillegg vil ev. 
eksisterende offentlig tilgjengelig informasjon om området bli sjekket. Dette vil svare ut 
Naturmangfoldlovens krav om å ha et tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag før offentlige vedtak 
gjøres. Planområdets naturverdier vil bli vurdert opp mot tiltaket i form av en 
konsekvensvurdering. 

1.2 Nasjonale, regionale og lokale mål og retningslinjer 
Naturmangfoldloven er gjeldende for all bruk av natur. Når det fattes et offentlig vedtak skal 
de miljørettslige prinsipper i denne legges til grunn for vedtaket. Det er særlig §§ 8-12 som i 
denne forbindelse er relevant og man er forpliktet til å redegjøre for hvordan de miljørettslige 
prinsippene for offentlig beslutningstaking i §§ 8-12 i naturmangfoldloven er vurdert og fulgt 
opp. 

I Naturmangfoldlovens §§ 8-12 heter det at:  

«§ 8. (kunnskapsgrunnlaget)  

Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på 
vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske 
tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig 
forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet.  

§ 9. (føre-var-prinsippet)  

Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger 
den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på 
naturmangfoldet. Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet, 
skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe 
forvaltningstiltak.»  

§ 10. (økosystemtilnærming og samlet belastning) 

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

§ 11. (kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver) 

Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet 
som tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter.  

Foreliggende utredning er derfor en oppfølging av kravene i §§ 8, 9 og 49 og for så vidt også 
§ 11 da forslagsstiller (kommunen) har betalt utredningen.  
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2 METODE 
Konsekvensutredningen er utført etter: 

-Statens vegvesens Håndbok 140: konsekvensanalyser, veiledning (2006)                          

-Direktoratet for Naturforvaltning, Håndbok 13 (1999/2013): Kartlegging av naturtyper 

-Direktoratet for naturforvaltning, Håndbok 11 (2000): Kartlegging og verdsetting av 
viltområder 

2.1 Kriterier for verdi: 
Verdivurderinger er foretatt og omtalt for følgende nivå: (i) Naturtypelokaliteter/viltområder. 
Verdivurderingene er gjort i hht. metodikk for konsekvensutredninger i Statens vegvesens 
håndbok 140 (Statens Vegvesen 2006/2014-utkast til ny utgave). 

 

Tabell 1: Kriterier for naturmiljøets verdi etter HB 140 (og tilpasset ny metodikk for verdisetting som er på høring 
sommeren 2014). 

Områdetype Liten verdi Middels verdi Stor verdi 

Naturtypeområder 

 

Områder uten 
prioriterte naturtyper 

Prioriterte naturtyper i 
verdikategori C  

Prioriterte naturtyper i 
verdikategori B og A 

Områder med arts og 
individmangfold 

 

 

 

 

Viltområder 

Områder med arts- og 
individmangfold som er 
representative for 
distriktet 

 

 

 

 

 

 

Leveområder for arter i 
kategoriene nær truet 
(NT) eller datamangel 
(DD) 

 

 

 

Registrerte viltområder 
og vilttrekk med verdi 
verdi C 

Leveområder for arter i 
kategoriene kritisk truet (CR), 
direkte truet (EN) og sårbar 
(VU)  

Områder med forekomst av 
flere rødlistearter i lavere 
kategorier 

 

Registrerte viltområder og 
vilttrekk med verdi A og B 

 
 
Metodikk for verdisetting av (i) enkeltlokaliteter/områder 
Kartleggingen og verdisettingen av naturmiljø/biologisk mangfold er basert på nasjonal 
metodikk for kartlegging av biologisk mangfold utarbeidet av Direktoratet for Naturforvaltning. 
Dette er kartlegging av prioriterte naturtyper (DN håndbok 13-1999, Direktoratet for 
naturforvaltning 2007/2014) og viktige viltområder (DN håndbok 11-2000). Kartleggingen 
fokuserer på: 

i) Avgrense områder som er spesielt viktige for det biologisk mangfoldet. Slike områder 
omtales som naturtypelokaliteter. Lokalitetene verdisettes fra nasjonalt/svært viktig (A), via 
regionalt/viktig (B) til høy lokal verdi (C). Lokaliteter kartlagt etter denne metodikken utgjør 



Nytt vannverk i Nes i Ådal, naturverdier og konsekvensutredning for naturmiljø 6 
 

Ringerike Kommune Asplan Viak AS 
 

som oftest maks 2-5 % av arealet i en kommune, og ”lista” ligger således relativt høyt for at 
en lokalitet avgrenses. Områdene er klart definert og avgrenset på grunnlag av i hovedsak 
botaniske kriterier. Eksempler på naturtypelokaliteter er slåtteenger, dammer og biologisk 
gammel barskog. 

ii) Avgrense områder som er spesielt viktige for viltarter. Slike områder omtales som viktige 
viltområder eller viktige vilttrekk. Lokalitetene verdisettes også fra nasjonalt/svært viktig (A), 
via regionalt/viktig (B) til høy lokal verdi (C). Lokaliteter kartlagt etter denne metodikken 
utgjør som oftest 5-10 % av arealet i en kommune og de avgrenses basert på viltfaglige 
kriterier. Områdene kan være klart definert avgrenset som for eksempel et tjern viktig for 
våtmarksfugl eller viktige trekkveier for hjortevilt, eller noe mer diffust avgrenset som for 
eksempel leveområder for storfugl og gammelskogsavhenige fuglearter.  

Rødlistearter er arter som er sjeldne og/eller i markert tilbakegang og som derfor kan være 
truet grunnet negativ bestandsutvikling. Referanser til rødlistearter og rødlistekategorier viser 
til siste versjon av den norske rødlista (Kålås et al. 2010). Truede arter er arter i kategoriene 
CR- kritisk trua, EN-sterkt trua og VU-sårbar. Nær trua arter (NT) er arter som kan bli 
plassert i en av kategoriene for trua arter om bestandsnedgangen fortsetter på sikt. Kjente 
funn av rødlistearter sammen med vanligere arter ligger ute på Artskart hos Artsdatabanken 
(www.artsdatabanken.no). Denne siden ble sjekket før- og etter feltregistreringene og nye 
funn i fra feltarbeidet er der lagt ut. Funn av trua arter tilsier nesten alltid at det avgrenses 
naturtypelokaliteter- eller viltområder.  

Tabell 2: Verdiklassifisering av lokaliteter basert på DN-håndbok 13-1999 og Hb 140.  

Naturforhold Verdi 

(DN-håndbøkene) 

Verdi KU

(SVV håndbok 140) 

Nasjonal- 

lokal verdiskala 

Svært viktig natur A – svært viktig Stor verdi Nasjonal verdi 

Viktig natur B – viktig Stor verdi Regional verdi 

Lokalt viktig natur C – lokalt viktig Middels verdi Regional/høy lokal 
verdi 

Ordinær øvrig natur Ingen verdisetting  Liten verdi - 

Bebygde areal Ingen verdisetting Ingen relevans for 
fagtemaet 

- 

 

 
Verdivurdering vises med pilfigur:  
 
 
 
Liten                 Middels            Stor 

|-------------------|----------------|----------------| 

                              ▲ 
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2.2 Kriterier for omfang: 
Omfanget er et uttrykk for hvor store negative eller positive endringer det aktuelle tiltaket 
(alternativet) vil medføre for det enkelte området. Omfanget vurderes i forhold til 
referansesituasjonen (0-alternativet). 

2.3 Konsekvensvurdering: 
Videre benyttes konsekvensviften til Statens vegvesen for å vise hvilken konsekvensgrad 
tiltaket får når man sammenholder verdi og omfangskriterie for hvert deltema.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Datagrunnlag og begrensninger 
Naturmiljøsutredningen er basert på registrering i området av biolog Rein Midteng 31.8.2014 
og sjekk mot eksisterende baser (naturbase.no, ngu.no og artsdatabanken.no/artskart). 
Tidspunktet var godt både for registrering av karplanter, lav og sopp. Tidspunktet var mindre 
egnet for kartlegging av fugl uten at dette medfører at beslutningsgrunnlaget er usikkert. 

 

 

Figur 1 Konsekvensvifte jf. Statens vegvesens 
håndbok 
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3 NATURFORHOLD  
 

Berggrunnen er fattig og består av gneis mens løsmassene består av tynne morenemasser 
av basefattige bergarter, bart fjell og torv (www.ngu.no). Dette gir en jevnt over lite 
næringskrevende og triviell vegetasjon. Skogen i området er utpreget kulturskog som er 
intensivt drevet og uten viktige elementer for det biologiske mangfoldet som gamle, grove 
trær og stående og liggende dødved. Blåbærgranskog og bærlyng-barblandingsskog er 
dominerende vegetasjonstyper og med lite krevende arter som blåbær, tyttebær, røsslyng, 
maiblom, skogstjerne, smyle og stormarimjelle. Furu dominerer i tresjiktet med ofte et 
undersjikt av gran og spredt med bjørk og litt småvokst rogn. Det finnes også en del 
nitrogenelskende vegetasjon rundt stier og fotballbane som bringebær, firkantperikum 
geitrams vendelrot, fuglevikke, brennesle inkludert den fremmede arten kandadagullris. 
Soppfloraen var trivielle og uten interessante arter som kan opptre på furumoer i distriktet 
(som piggsopper i slektene storpigger, sølvpigger og søtpigger). 

 

Figur 2. Skogen i området er intensivt drevet og mangler i stor grad viktige elementer for det biologiske 
mangfoldet.  

Våtmark, vann og myr forekommer i praksis ikke bortsett fra et mindre halvvått parti i sørøst 
ut mot veien med arter som nyseryllik, mjødurt, hvitveis, og mannasøtgras. Det ble ikke 
avgrenset naturtypelokalitet her.  
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Figur 3. Lite fuktparti i sørøst.  

 

Figur 4. Nitrofilvegetasjon langs sti. 
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4 VURDERING AV VERDI  
 

På Direktoratet for naturforvaltning sin database( http://www.dirnat.no/kart/naturbase/) er det 
ikke registrert områder som naturtyper, prioriterte arter, verneområder, helhetlig 
kulturlandskap, friluftsområder eller rødlistearter.  

Innenfor planområdet var det ikke grunnlag for avgrensning av naturtypelokaliteter eller 
viltområder. Skogen er både for fattig, for påvirket og for humusrik til at det er grunnlag for 
avgrensning av naturtypelokaliteter. På slike furumoer er det alltid et potensial for forekomst 
av den sjeldne skogtypen sandfuruskog, men ingen sopparter knyttet til dette elementet ble 
funnet pga. for tykke humusmatter og mangel på kalkrike løsmasser. Heller ingen viltverdier 
ble observert eller er kjent. 

 

    

              

 

          Planområdets naturverdi er liten.  
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5 VURDERING AV OMFANG OG KONSEKVENS 
 

Influensområdet har liten verdi, omfanget er lite negativt og konsekvens liten negativ. 

 

Tiltaket vil ikke negativt påvirke spesielle naturverdier og omfanget er i tillegg begrenset og 
har lite negativt omfang og konsekvens er derfor liten negativ. 

 

 

Figur 5. Brønn.  
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6 KILDER 
 

6.1 Skriftlige kilder 

Direktoratet for naturforvaltning, 2007. Kartlegging av naturtyper. 
Verdisetting av biologisk mangfold. DN håndbok 13-2 utgave 2006, 
oppdatert 2007/2012.  

2010. Norsk rødliste for arter 2010. Artsdatabanken, Norge.  

Statens vegvesen. 2006. Konsekvensanalyser. Statens vegvesen håndbok 
140. 290s.  

 

 

 

6.2 Internettkilder 

Naturbase (www.naturbase.no) 

Artskart, www.artsdatabanken.no,  

Norges geologiske undersøkelser, www.ngu.no 
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Oppdragsgiver: Ringerike kommune
Oppdrag: ROS-analyse for reguleringsplan for Vestre Nes vannverk og

idrettsanlegg

Dato: 2014-11-20
Skrevet av: Gunnlaug Marie Brandshaug Bucher
Kvalitetskontroll: Hilde M. Sunde

1. BAKGRUNN

I følge plan-og bygningslovens§ 4-3 skalmyndighetenevedutarbeidelseavplanerfor utbygging
påseat risiko- og sårbarhetsanalysegjennomføresfor planområdet.Analysenskal visealle risiko-
og sårbarhetsforholdsom har betydning for om arealet er egnet for formålet, og eventuelle
endringeri slike forhold somfølge av planlagtutbygging.DenneROS-analysenskal ivaretadette
kravet. I planprosessen er det ikke avdekket særskilte krav til dokumentasjon av
samfunnssikkerheti og vedplanområdet,ut over deforhold somer knyttetdirektetil etableringen
av ny drikkevannsforsyning.

Grunnvannsforekomstenerplangodkjentav Mattilsynet den06.06.2008.Vedtaketerbasertpåen
risiko- og sårbarhetsanalysemed forslag til klausuleringsbestemmelserfor vannkilde med
tilsigsområde/ klausuleringssoner.

I forbindelsemed søknadom godkjenningav nytt vannverk inkl nytt vannbehandlingsanlegg,
rentvannsbassengog tilhørendeledningsnett,skal det utarbeidesen egenROS-analyseiht krav i
Drikkevannsforskriften§10.

For nærmeredetaljerom planområdetogplanlagtarealbruk,visesdettil planbeskrivelsen.

2. METODE

Analysener gjennomførtmed egensjekkliste basertpå krav i NS5814og rundskriv fra DSB1.
Analysen er basert på foreliggende skisse til reguleringsplan og tilhørende illustrasjoner. I
risikovurderingeneer dettatt utgangspunkti relevantekravdokumenter.

Mulige uønskedehendelserer ut fra en generell/teoretisk vurderingsortert i hendelsersom kan
påvirke planområdets funksjon, utforming mm, og hendelser som direkte kan påvirke
omgivelsene(hhv konsekvenserfor og konsekvenserav planen).Forholdsomer medi sjekklista,
men ikke er tilstede i planområdeteller i planen, er kvittert ut i kolonnen”Aktuelt?” og kun
unntaksviskommentert.

Vurderingavsannsynlighetfor uønskethendelseer delt i:

� Sværtsannsynlig(4) – kanskjeregelmessig;forholdeter kontinuerligtilstede.

1 Systematisk samfunnssikkerhets-og beredskapsarbeid i kommunene (2001), Samfunnssikkerheti
arealplanlegging.Kartleggingav risiko og sårbarhet (2010).
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� Sannsynlig(3) – kanskjeav og til; periodiskhendelse(årlig).

� Mindre sannsynlig(2) – kanskje(ikke usannsynlig;cahvert10. år).

� Lite sannsynlig(1) – deter enteoretisksjansefor hendelsen;skjersjeldnereennhvert100.år.

Kriterienefor å vurderekonsekvenserav uønsketehendelser:

Personskade Miljøs kade Skadepå eiendom,
forsyning mm

1. Ubetydelig Ingenalvorlig skade Ingenalvorlig skade Systembrudder
uvesentlig

2. Mindre alvorlig Få/småskader Ikke varigskade Systembruddkanføretil
skadedersom
reservesystemikke fins

3. Alvorlig Behandlingskrevende
skader

Midlertidig/behandlings-
krevendeskade

Systemsettesut avdrift
overlengretid; alvorlig
skadepåeiendom

4. Sværtalvorlig Personskadesommedfører
dødeller varig mén;
mangeskadd

Langvarigmiljøskade Systemsettesvarigut av
drift; uoppretteligskade
påeiendom

Karakteristikkav risiko somfunksjonav sannsynlighetogkonsekvenser gitt i tabell1.

Tabell 1 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

� Hendelseri rødefelt: Umiddelbaretiltak nødvendig.

� Hendelseri oransjefelt: Tiltak nødvendig.

� Hendelseri gulefelt: Overvåkes;tiltak vurderesut fra kostnadi fht nytte.

� Hendelseri grønnefelt: Rimeligetiltak gjennomføres.

� Tiltak somreduserersannsynlighetvurderesførst. Hvis dette ikke gir effekt eller er mulig, vurderestiltak
sombegrenserkonsekvensene.

AsplanViak AS v/GunnlaugMarie BrandshaugBucherhar gjennomførtanalysen,på grunnlagav
dokumentasjonsomer framskaffeti planprosessenog kilder somer angitt i kap5.
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3. UØNSKETE HENDELSER, RISIKO OG TILTAK

3.1. Analyseskjema

Tenkeligehendelser,risikovurderingog muligetilt ak ersammenfatteti tabell2.

Tabell 2 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 nei Eventuelt økt
nedbørsintensitetinnebærer
ikke risiko for skade på
anlegget.

8. Radongass ja 2 3 Ingen kjente målinger
innenfor planområdet. Alle
nye bygg forutsettes sikret
(Krav i TEK 10 § 13-5)

9. Vindutsatt nei

10. Nedbørutsatt nei

11. Naturlige terrengformasjoner
som utgjør spesiell fare

nei

12. Annen naturrisiko nei

Sårbare naturområder og kulturmiljøer mm

Medfører planen/tiltaket fare for skade på:

13. Sårbar flora nei

14. Sårbar fauna/fisk nei

15. Naturverneområder nei

16. Vassdragsområder nei

17. Automatisk fredete
kulturminner

nei

18. Nyere tids kulturminne/-miljø nei

19. Viktige landbruksområder
(både jord-/skogressurserog

nei
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Hendelse/Situasjon Aktuelt? Sanns. Kons. Risiko Kilde/Kommentar/Tiltak
kulturlandskap)

20. Parker og friluftsområder nei

21. Andre sårbare områder nei

Teknisk og sosial infrastruktur

Kan planen/tiltaket få konsekvenser for strategiskeområder og funksjoner:

22. Vei, bru, knutepunkt nei

23. Havn, kaianlegg, farleder nei

24. Sykehus/-hjem, andre inst. nei

25. Brann/politi/ambulanse/
sivilforsvar (utrykningstidmm)

nei Brann får positiv konsekvens
av etableringen

26. Kraftforsyning nei

27. Vannforsyningog avløpsnett nei Positiv konsekvens av
etableringen.

28. Forsvarsområde nei

29. Tilfluktsrom nei

30. Annen infrastruktur nei

Virksomhetsrisiko

Berøres planområdet av, eller medfører planen/tiltaket risiko for:

31. Kilder til akutt forurensning
i/ved planområdet

nei

32. Tiltak i planområdetsom
medfører fare for akutt
forurensning

nei

33. Kilder til permanent
forurensning i/ved
planområdet

nei

34. Tiltak i planområdetsom
medfører fare for
forurensningtil grunn eller
sjø/vassdrag

nei

35. Forurenset grunn nei

36. Kilder til støybelastning i/ved
planområdet (inkl trafikk)

ja 4 1 Veitrafikkstøy fra E16
berører eksisterendebolig.
Krav om støyvurderinger
ved evt. søknad om tiltak.

37. Planen/tiltaketmedfører økt
støybelastning

nei

38. Høyspentlinje
(elektromagnetiskstråling)

ja 1 1 Eksisterendehøyspent
gjennom planområdet.
Berører ikke bolig. Ingen
endring jfr. dagens situasjon.



NOTAT

ROS-analyse 5

Hendelse/Situasjon Aktuelt? Sanns. Kons. Risiko Kilde/Kommentar/Tiltak

39. Skog-/lyngbrann nei

40. Dambrudd nei

41. Regulerte vannmagasiner,
med spesiell fare for usikker
is, endringer i vannstand mm

nei

42. Gruver, åpne sjakter,
steintipper etc

nei

43. Risikofylt industri mm
(kjemikalier/eksplosiverosv)

nei

44. Område for avfallsbehandling nei

45. Oljekatastrofeområde nei

46. Ulykke med farlig gods til/fra
eller ved planområdet

ja 1 3 Evt. ulykke på E16, med
påfølgendefare for
forurensing av grunnvann.

47. Ulykke i av-/påkjørsler ja 1 3 Svært lite trafikk i avkjørsel
innenfor planområde. Antatt
liten dødsrisiko ved ulykke
mlm kjøretøy. Fartsgrense
60 km/t.

48. Ulykke med gående/syklende nei Mye trafikanter benytter
undergang og berøres i
svært liten grad av
ulykkesrisiko.

49. Andre ulykkespunkterlangs
veg.

nei Ingen registrerte
ulykkespunkter i tilknytning
til planområdet eller relatert
til virksomhet innenfor plan.

50. Er tiltaket i seg selv et
sabotasje-/terrormål?

ja 1 3 Drikkevannskilde/basseng.
Pga bl.a. overvåking og
sikringstiltak og liten
størrelse på anlegg (relativt
få abonnenter)vil
konsekvens av sabotasje
være begrenset. Antas lite
sannsynlig.

51. Er det potensielle sabotasje-
/terrormål i nærheten?

nei

52. Annen virksomhetsrisiko nei

Spesielle forhold ved utbygging/gjennomføring

53. Forurensing av vannkilde i
anleggsperioden

ja 3 3 Avbøtende tiltak, fokus på
forsiktig anleggsdrift.



NOTAT

ROS-analyse 6

Tabell 3 Endelig risikovurdering

Konsekvens:

Sannsynlighet:

1. Ubetydelig 2. Mindre alvorlig 3. Alvorlig 4. Svært alvorlig

4. Svært sannsynlig 36

3. Sannsynlig 53

2. Mindre sannsynlig 8

1. Lite sannsynlig 38 46, 47, 50

Hendelsersom er vurdertå væresannsynligetil svært sannsynligeog/eller ha alvorlige til svært
alvorlige konsekvenser,krever tiltak, jf tabell 1. Det er ikke identifisert slike hendelsereller
situasjoneri planområdet.Risikosituasjonenoppsummeresi følgendekapitler.

3.2. Naturrisiko

Hendelse8 Radongass

Gjelder for eksisterendebolig innenfor planområdet. Fare forbundet med innsig av radon i
bolighuselimineresvedgjennomføringav tiltak påbygg, jfr. krav i TEK 10. Krav i TEK 10 §
13-5mådokumenteresi byggesak.Sannsynlighet/konsekvensersattetterdefault-metoden.

3.3. Virksomhetsrisiko

Hendelse36 Kilder til støybelastningi/ved planområdet(inkl. trafikk)

Eksisterendebolig innenfor planområdeter utsatt for trafikkstøy fra E16 (antatt gul
støysone).Eventuell søknadom tiltak på bolig vil utløsekrav om støyvurderingog evt.
gjennomføringav avbøtendetiltak jfr. gjeldendegrenseverdierfor støy, T-1442/2012
Retningslinjefor behandlingavstøyi arealplanleggingen.

Hendelse38 Høyspentlinje(elektromagnetiskståling)

Hensynssonefareområdehøyspentberører ikke boligtomt eller arealermed permanent
opphold,eller uteoppholdsområdermedoppholdover lengretid.

Hendelse46 Ulykke medfarlig godstil/fra eller ved planområdet

Potensiellfare for ulykke medtransportav farlig gods.Ulykkesrisiko vurderesimidlertid
sværtliten i 60-sonepårett veistrekning.Potensiell forurensingav vannkildeforutsetterat
giftig væskesivernedi grunnenutenforasfaltertvei og forurensergrunnvannet.

Hendelse47 Ulykke i av-/påkjørsler

Gjelderulykke mellom kjøretøy.Trafikk i avkjøring til planområdetvil væresværtliten i
driftssituasjon.Godsikt i kryss.Sværtlite sannsynlig at hendelseinntreffer.

Hendelse50 Er tiltaket i segselv et sabotasje-/terrormål?
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Teoretisk risiko. Tilsvarende hendelser er ikke kjent i Norge. Brønn og
vannbehandlingsanleggsikres jfr. gjeldendekrav. Anlegget har relativt få abonnenter.
Konsekvensav sabotasjevil værebegrenset.

3.4. Spesielle forhold ved utbygging/gjennomføring

Hendelse53 Forurensingav vannkildei anleggsperioden

Det vil settessærligekrav til entreprenørog gjennomføresavbøtendetiltak for å redusere
sannsynlighetog omfangav mulig hendelsei anleggsperioden.

4. KILDER

www.skrednett.no

Kartdata,http://kart.ringerike.kommune.no

Nasjonalvegdatabank,www.vegvesen.no

Drikkevannsforskriften.

RapportSårbarheti vannforsyningen,DSB 2003.

Rapportkulturminneundersøkelser,brevfra Buskerudfylkeskommunedatert21.08.2014.

AsplanViak, Rapportnaturverdierog konsekvensutredningfor naturmiljø,21.09.2014.

Opplysningersomframgårav planbeskrivelsen.





REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 
FOR IDRETTSANLEGG M.M. PÅ NES I ÅDAL 

 
 

§ 1 
 
Det regulerte området er på planen vist med reguleringsgrense. 
 
Området er delt i arealer for: 
 
a) offentlige friområder 
b) offentlige veger. 
 
På friområde skal etableres idrettsbane med tilhørende bygninger, parkeringsplasser og andre 
nødvendige anlegg etter godkjenning av bygningsrådet. 
 
 

§ 2 
 
Gjerders utførelse, høyde og farge skal godkjennes av bygningsrådet. 
 
 

§ 3 
 
a) I frisiktsonene ved vegkryss skal det være fri sikt i en høyde av 0,5 meter over tilstøtende  

vegers planum 
b) Avkjørsel til offentlig veg skal være oversiktlig og mest mulig trafikksikker. 
 
 

§ 4 
 
Mindre vesentlige unntak fra disse reguleringsbestemmelser kan, hvor særlige grunner taler 
for det, tillates av bygningsrådet innenfor rammen av bygningslovgivningen og 
bygningsvedtektene for Ringerike kommune. 
 
 
 
Teknisk sektor, reguleringskontoret den 27. mars 1985 
 
 
 
 
Vedtatt i Ringerike kommunestyre 27. juni 1985 sak 96 

PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.fineprint.com
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Saksnavn VestreNesvannverkog idrettsanlegg
Saksnummer 2014/2098-3

Kommune Ringerike
Gårdsnavn Nes
Gårds-og
bruksnummer

Gnr.305bnr.1/5/249/279

Tiltakshaver Ringerikekommune
Adresse Ringerikekommune

Postboks123sentrum
3502Hønefoss

Registreringutført 06.08.2014 Av SteinFarstadvoll

Rapportferdigstilt 11.08.2014 Av SteinFarstadvoll

Metode � Overflateregistrering

� Sjakting

� Prøvestikk

� Annet

FotodokumentasjonHyperlink til fotomappe
Kulturminner Type IDnr
Automatiskfredetekulturminneri
planområdet

Ikke fredetekulturminneri
planområdet

Grop
Skjerp

ID 177669
ID 177671

Faglige
konklusjoner � Planener ikke i konflikt medkulturminner

� Planener i konflikt medautomatiskfredetekulturminner

� Planener i konflikt med ikke fredetearkeologiske

kulturminner

Sakstype

� Reguleringsplan � Kommunedelplan � Mindreprivat tiltak

� Størreprivat tiltak � Landbruksvei� Nydyrking
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Figur1: Oversiktoverplasseringentil planområdet.
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B����u�� f�� p�����
Planområdetliggeri RingeriketvedSøkkmyrlikenord for tettstedet Nes(sefig. 1).Bakgrunnen
for planener at det skalleggestil rette for å etablereet vannverkmedgrunnvannsbrønner,
vannbehandlingsanleggogrentvannsbassengi planområdet.

D�������� �� ������m
Dearkeologiskeundersøkelsenei felt ble utført den 06.08.2014.ArkeologSteinFarstadvollhadde
rapport-ogprosjektansvar.

Registreringsarbeidetblegjennomførtpå7,5timer. Påforarbeidogetterarbeidbledet brukt 17,5
timer. Totalt bledet brukt 25 timer påprosjektetinkludertkjøring.

Om�å���
Planområdetliggerca.170meter fra denvestligebreddentil elvaBegna.Innenforplanområdet
liggerdet en fotballbane,hoppbakkeogdeleraven lysløype.Enkraftlinjetrasekrysser
planområdetfra sørtil nord,østfor fotballbanen.Denvestligehalvdelenavplanområdetliggeri
helningentil RennebråtaliaogPosthaugen(sefig. 3).Denøstligehalvdelenavplanområdetligger
påen flate vestfor E16(sefig. 2). Mestepartenav dennærmestebebyggelsenliggerpådenandre
sidenavE16ogbeståravet lite felt medbolighussomliggervedbreddentil Begna.120meter
sør-østog200meter sørfor planområdetliggerdet to gårder.Forutenidrettsanleggeneer
planområdetpregetavutmarksterrengogvegetasjon.Åpenfuruskogmedblåbærlyngpåbakken
pregerstørstepartenavområdet,mensområdetrundt fotballbanener dominertav tette kratt
medbuskeravbjørk,or ogrogn.

Figur2: Furuskogenpå denflate delenavplanområdet. Settmot øst.
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Det liggeringentidligeregistrertekulturminnerinnenforplanområdet.I Nessentrumsørfor
planområdetliggerdenærmesteregistrertekulturminnene.Detnærmestekulturminneter Nes
kirkestedsomligger290meter sør-østfor planområdet, meden kirkesomble byggetrundt 1860
(askeladdenID85103).110meter nord for Neskirkestedliggeret områdetmedto gravfeltfra
jernalderenmed15 til 16gravhauger(askeladdenID53046).

Gå���h�������
PlanområdetliggerunderNes, gårdsnummer305.O.Ryghskriveri «NorskeGaardnavne»at
navnetgårdsnavnetNeskommerfra det utdaterte navnetNæs.

R�������������� f���øp �� ���u������
Detble ikkefunnet noensikreautomatiskfrededekulturminnerunderregistreringeni
planområdet.Denarkeologiskeundersøkelseninnebarenoverflateregistreringavplanområdet
sombestoavutmark.Målet medenoverflateregistreringer å lete etter kulturminnersomer
synligepåoverflaten,somfor eksempelkullgroper,fangstgroper,gravhauger,rydningsrøysereller
gamlehustufter.I tilleggtil en visuellinspeksjon avoverflatenble undergrunnenogsåsondert
med jordbor.Sonderingenmedjordbor avdekkerdybden ogarten til løsmassersomliggerunder
torva ogom det finneslagmedkull eller slagg.

Underregistreringenble flere groperobserverti terrengetsomvidereble undersøktnærmerefor
å bestemmederesart ogopprinnelse(sefig. 6).Det bleogsåobservertet lite skjerp/bruddfra
nyeretid underregistrering.Innenforplanområdetbledet funnet tre groperfylt medavfallfra
nyeretid (sefig.4).Det finnesher ensjansefor at dissegropenekunnefor eksempelhavært
gamlefangstgropersomharblitt fylt medavfalli nyeretid. Etterensynfaringavgropenemed
jordbor ble det fort klart at dette var lite sansynelig,basertpåformentil gropeneogderes
plasseringrundt eksisterendebebyggelseindikerteat devar lageti nyeretid.

Figur3: Utsiktmot Posthaugenfra planområdetssørligekant vedfotballbanen.Settmot NV.



Side7 av16

VestreNesvannverkogidrettsanlegg

I tilleggtil søppelgropenebledet ogsåfunnet fire gropertil aven annenkarakter(Grop1, 2, 3 og
4) (sefig.5). Detble ikkefunnet kull i eller rundt grop2, 3 og4. Dissetre gropenemangletogså
voll. Allegropenesirkulæreoghaddeen gjennomsnittlig dybdepå38-40cmogendiameterpå
1,4-2meter.Etterå hastudertgropeneog terrenget rundt gropeneble det konkludertat devar
resultatetavrotvelt eller maskinellskogsdrift.Undergrunneni områdethvorgropeneble funnet
beståravfin, steinløsbrunsanduten podsol.Denløsesandenkantrolig hamedvirkettil formen
avgropeneunderet rotvelt. Grop1 skiltesegfra de tre andregropeneogblir beskreveti
nærmeredetalj nedenfor.

Figur5: Grop3 sett mot vest.

Figur4: Nyeretidsgropfylt medavfall og stein.Settmot nord.
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Figur6: Groperog nedgravningerfunnetunderregistreringen.
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B���������� �� �u��u�m�����

G��p 1 - ID177669
Mål:
Ytrediameter:4,3m. Diameterpåtopp avvoll: 3,4m. Indrediameter:2,7m.
Diameteri bunn:1,4m. Dybdemedvoll: 85cm.Dybde uten voll: 65cm.

Beskrivelse:
Bolleformet,rundgropmedvoll. Detble ikkefunnet kull i eller rundt gropa.Formenogstørrelsen
til vollener asymmetriskmensselvegropaer symmetrisk.Vollener megettydeligi gropas
sørvendtekantogmindretydeligpådennordvendtekanten.Gropassørligekant liggerca.2
meter nord for en liten grusveisomgårinn fra E16ogvestoverinn til fotballbaneni planområdet.
Gropaliggerpåen breelvavsetnings(glasifluvialavsetning)flate hvor løsmassenebeståravfin, lys,
brunogsteinfri sand.Terrengeti områdetrundt gropaer flat uten noenmarkanteryggereller
andreformasjoner.Vegetasjoneni områdeter dominert avspredtfuruskogogenkeltesmå
grantrærogbjørkebusker.Vegetasjonenpåskogbunnen i områdetbeståravgress,moseog
blåbærlyng.Densørligekantenavgropaer tett bevokstmedenklyngeavflere størrefurutrær og
enkeltesmågrantrær.Selvegropaer bevokstmedlyngogmose.Gropable målt inn medCPOS.

Tolkning:
I denvestligekanteni bunnenavgropable det gravd et lite prøvestikk.Hensiktentil prøvestikket
varå avklareom det kunneværeet lagmedkull i gropa.Prøvestikketmålte40x40cmoghadde
endybdepå50cm(sefig. 9).Detble ikkefunnet kull eller klart definerte lagogsjikt i profilen til
prøvestikket.Løsmassenei gropavarmegetfin ogtørr somvideregjordedet vanskeligå skilleut
noenlagi profilen.Prøvestikketbekreftetmedsikkerhetat det ikkevarkull i gropa.Det totale
fraværetavkull i ogrundt gropaavkreftetat gropa kunneværeenkullgrop.Formenogdybdentil
gropavirkerå værefor storetil å væreet rotvelt, mendette kanikkemedsikkerhetbekreftes.
Det finnesensannsynlighetat gropaharværten fangstgrop/fangstgrav.Dennesannsynligheten
er vanskeligå bekreftenårdet ikkeble funnet flere groperavsammekarakteri planområdet.
Kontekstenogterrengetrundt gropagjørdet ogsåvanskeligå påvisemedsikkerhetat gropahar
blitt brukt til fangst.

Figur7: Grop1 sett mot vest.
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Figur9: Profilentil prøvestikktatt i grop1. Sett mot sør.

Figur8: Grop1 sett mot sør.



Side11 av16

VestreNesvannverkogidrettsanlegg

S�j��p - ID177671
Mål:
Diametermedvoll: 6 m. Indrediameter:3 m. Dybde:3m.

Beskrivelse:
Rund/ovalforsenkningsprengtvertikalt nedi grunnfjellet. Skjerpetkanhablitt brukt til å
prospektereetter mineralereller metalleri grunnfjellet. Skjerpetharen stor voll avbruddsteini
denøstligekantensomvenderut mot helningeni terrenget.Selvesjaktentil skjerpeter omtrent
sylindriskmedbruddsteinog litt vanni bunn.Skjerpet liggerpåenryggi terrengetmedskrint
jordsmonnsomhellermot øst.Vegetasjonenrundt skjerpet beståravåpengranskogmeden
skogbunnavmoseogblåbærlyng.Denøstvendtevollen til skjerpeter tett bevokstmedsmå
grantrær.I følgedennasjonaleberggrunnsdatabasentil Norgesgeologiskeundersøkelser(NGU)
bestårgrunnfjelleti planområdetavamfibolitt, hornblendegneisogglimmergneis.

Figur10:Områdethvorgrop1 ligger. Settfra østmot vest.
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Figur11:Oversiktskartfor plasseringentil skjerpet.
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Figur12: Skjerpsett mot øst.

Figur4: Skjerpsett mot sør.
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K����u�j��
Vedoverflateregistreringbledet ikkegjort funn av automatiskfredetekulturminner.
Undersøkelsenepåvisteto ikke frededekulturminner, engrop(askeladdenID177669)oget
skjerp(askeladdenID177671).I henholdtil kulturminnelovens§8annetleddskaldet meldesfra
om uforutsette funn.

DRAMMEN11.08.14

.................................................................
Feltleder
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Fotonr. Motiv Retning Dato
3 Oversiktsbildeavplanområdet:skogogskogbunn NØ 06.08.14
4 Fotballbanei planområdet SV 06.08.14
5 Oversiktsbildeavplanområdet:skogogskogbunn V 06.08.14
6 Oversiktsbildeavplanområdet:skogogskogbunn V 06.08.14
7 Oversiktsbildeavplanområdet:kratt vestfor fotballbanen S 06.08.14
8 Oversiktsbildeavplanområdet:skogogskogbunn,vest for

fotballbanen.
V 06.08.14

9 Kraftlinjetraseøstfor fotballbanen N 06.08.14
10 Nyeretids sti inn til fotballbanen V 06.08.14
11 Rotveltgrop NV 06.08.14
12 Nyeretids gropfylt medavfallogstein Ø 06.08.14
13 Oversiktsbildeavplanområdet:skogogskogbunn.Dør for grop1 S 06.08.14
14 Nyeretids gropfylt medavfallogstein N 06.08.14
15 Nyeretids gropfylt medavfallogstein NV 06.08.14
16 Rotvelt V 06.08.14
17 Rotvelt N 06.08.14
18 Rotveltgrop Ø 06.08.14
19 Oversiktsbildeavplanområdet:vei opp til knauseni vest S 06.08.14
20 Oversiktsbildeavplanområdet:terrengopptil knauseni vest NV 06.08.14
21 Nyeretids gruve/steinbrudd Ø 06.08.14
22 Nyeretids gruve/steinbrudd Ø 06.08.14
23 Nyeretids gruve/steinbrudd NV 06.08.14
24 Nyeretids gruve/steinbrudd V 06.08.14
25 Nyeretids gruve/steinbrudd V 06.08.14
26 Nyeretids gruve/steinbrudd S 06.08.14
27 Oversiktsbildei ravinenlangskollenvesti planområdet SØ 06.08.14
28 Toppenavkollenvesti planområdet NØ 06.08.14
29 Oversiktsbildeavplanområdet:skogogskogbunn NØ 06.08.14
30 Oversiktsbildeavplanområdet:skogogskogbunn Ø 06.08.14
31 Modernemaskingravdgrop V 06.08.14
32 Grop1 V 06.08.14
33 Grop1 Ø 06.08.14
34 Grop1 S 06.08.14
35 Grop1 N 06.08.14
36 Grop1, bunn. S 06.08.14
37 Grop1, prøvestikk S 06.08.14
38 Grop1, prøvestikk S 06.08.14
39 Grop1, prøvestikk S 06.08.14
40 Grop2 N 06.08.14
41 Grop2 S 06.08.14
42 Grop2 Ø 06.08.14
43 Grop2 V 06.08.14
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44 Grop3 Ø 06.08.14
45 Grop3 V 06.08.14
46 Grop3 N 06.08.14
47 Grop3 S 06.08.14
48 Grop4 V 06.08.14
49 Grop4 Ø 06.08.14
50 Grop4 S 06.08.14
51 Bildemot grop1 S 06.08.14
52 Bildemot grop1 V 06.08.14

Figurliste

Figurnr. Motiv Sidenr.
1 Oversiktoverplasseringentil planområdet. 4
2 Furuskogenpådenflate delenavplanområdet.Fotonr. 30 5
3 Utsikt mot Posthaugenfra planområdetssørligekantvedfotballbanen.

Fotonr. 8
6

4 Nyeretids gropfylt medavfallogstein.Fotonr. 14 7
5 Grop3 sett mot vest.Fotonr. 45 7
6 Groperog nedgravningerfunnet underregistreringen. 8
7 Grop1 sett mot vest.Fotonr. 32 9
8 Grop1 sett mot sør.Fotonr. 34 10
9 Profilentil prøvestikktatt i grop1. Fotonr. 39 10
10 Områdethvorgrop1 ligger.Sett fra østmot vest.Fotonr. 52 11
11 Oversiktskartfor plasseringentil skjerpet. 12
12 Skjerpsett mot øst.Fotonr. 21 13
13 Skjerpsett mot sør.Fotonr. 26 13



SAKSFRAMLEGG 

 
Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 
Arkivsaksnr.: 14/1831-17   Arkiv: PLN 35/48  

 

371 Telegrafalleen 2 - 2. gangsbehandling  

 

Forslag til vedtak: 
 

 

1. 0605_371 detaljregulering for Telegrafalleen 2 med tilhørende reguleringsbestemmelser 

vedtas. 

 

2. De deler av reguleringsplan nr. 154 Kvartalet ved telegrafen, vedtatt 29.01.86, som blir 

berørt av ny regulering, inkludert alle senere planendringer, delplaner og tilhørende 

bestemmelser, oppheves. 

 

 

Sammendrag 
Planforslaget innebærer fortetting av et område i Hønefoss sentrum. Det foreslås å regulere 

de nordligste delene av kvartalet sør for politistasjonen til bolig for bygging av ny 

boligblokk, samt å regulere de sørligste delene av kvartalet til kombinert forretning, kontor 

og tjenesteyting, i tråd med dagens bruk av arealene. I gjeldende reguleringsplan er hele det 

foreslåtte planområdet regulert til offentlig formål.  

 

Planområdet er svært sentrumsnært, og en høy utnyttelse av tomta er i tråd med mål om 

fortetting av bykjernen. Rådmannen anbefaler at planforslaget vedtas. 

 

Innledning 

Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for sentrumsnær og arealeffektiv 

boligbebyggelse i et område med potensiale for fortetting. Det legges opp til omtrent 18 

leiligheter med tilhørende uteoppholds- trafikk- og parkeringsareal. I tillegg omfatter 

reguleringsplanen eksisterende forretnings- og næringsbygg. For denne delen av 

reguleringsplanen foreslås det å endre formål fra offentlig formål til formål for 

forretning/kontor/industri.  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 



 

 Hovedkomitéen for miljø – og arealforvaltning (HMA) vedtok i møte 14.05.12, sak 

67/12, oppstart av detaljregulering for «371 Telegrafalleen 2». Forslagsstiller for 

denne oppstartssaken var Oddvar Røysi, da han var grunneier. I ettertid ble 

eiendommen solgt til Telegrafalleen 2 AS. Arbeidet med reguleringsplan for området 

ble gjenopptatt på bakgrunn av vedtaket om oppstart fra 2012 etter et 

informasjonsnotat til HMA datert 11.10.13. 

 

 HMA vedtok i møte 10.11.14, sak 114/14, at planforslaget skal sendes ut på offentlig 

ettersyn etter 1. gangsbehandling.  

 

Beskrivelse av saken  

Planforslaget 

Planforslaget som foreligger til behandling består av  

- Plankart 371 Telegrafalleen 2 i målestokk 1:500, datert 23.02.15 

- Reguleringsbestemmelser, revidert 10.03.15 

- Planbeskrivelse revidert 03.03.15 

 

Beskrivelse av tiltaket fremgår av planforslaget med tilhørende beskrivelse. Se vedlegg. 

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Planområdet er i dag regulert i reguleringsplan nr. 154 Kvartalet telegrafen, vedtatt 

29.01.86. Planområdet er i denne reguleringsplanen regulert til offentlig formål og 

allmennyttige formål. 

 

Endringer etter 1. gangsbehandling 

De viktigste endringer etter 1.gangsbehandling er: 

 Frisiktssoner og veiareal er endra i henhold til innspill fra teknisk drift i Ringerike 

kommune.  

 Parkeringsareal er økt noe ved at grøntområdet mellom den interne veien og 

Telegrafalleen er redusert.  

 

I tillegg er det gjort mindre endringer som ledd i kvalitetssikring av planforslaget, og for å 

imøtekomme høringsuttalelser. 

 

Høringsuttalelser 

Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i perioden 19.11.14 – 17.01.15. I samme periode ble 

forslaget sendt regionale myndigheter, berørte grunneiere, kommunens tjenesteområder m.fl. 

til uttalelse. Det kom inn totalt ni uttalelser. Disse følger som vedlegg. Innspillene er 

oppsummert og kommentert av forslagsstiller og rådmann i eget vedlegg.  

 



Innsigelser 

Det er ikke varslet formelle innsigelser til planen fra fylkeskommunen, nabokommuner eller 

statlige fagmyndigheter hvis saksområde blir berørt. Kommunestyret kan dermed vedta 

reguleringsplanen. 

 

Forholdet til overordnede planer 

I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.07 er området avsatt til senterområde. 

Planforslaget er i tråd med formålet i kommuneplanen, da det underbygger viktige 

sentrumsfunksjoner.  

 

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. 

 

Økonomiske forhold 

Planen utløser trolig ingen økonomiske belastninger for Ringerike kommune. 

 

Prinsipielle avklaringer 

Tillatt høyde på nybygg er vurdert i forhold til høyden på omkringliggende bygg, samt 

ønsket om økt fortetting i bynære områder. Tillatt høyde er opp til 103 meter over havet, 

som tilsvarer fem etasjer. Dette er to etasjer høyere enn politihuset (97 meter over havet) og 

en etasje høyere enn Kuben (100 meter over havet). Det er riktig å utnytte denne tomta godt 

da den er svært sentral. De eksisterende næringsbyggene fungerer som overgang fra 

villabebyggelsen til den planlagte boligblokka.  

 

Rådmannens vurdering 

Innkomne merknader 

Vurdering av innkomne merknader fremgår av vedlagt dokument. 

 

Samlet vurdering 

De vanskeligste vurderingene i dette planarbeidet har vært tilpasning til tilgrensende 

verneverdig villabebyggelse og tilpasning til omkringliggende bygg med tanke på høyde. 

Rådmannen mener at den foreslåtte utbygginga er tilfredsstillende.  

 

Det er viktig å tilrettelegge for høy utnyttelse av slike sentrale fortettingsområder, for å 

underbygge mål om fortetting og å øke aktiviteten i byen også på ettermiddag- og kveldstid.   

 



Planforslaget er godt bearbeidet og tilpassa kommunens mål.  

 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at 0605_371 detaljregulering 

for Telegrafalleen 2 vedtas.  

 

Saksdokumenter 

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

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

 

1.  Plankart 371 Telegrafalleen 2, målestokk 1:500, merket ”2.gangsbehandling”, datert 

23.02.15 

2.  Reguleringsbestemmelser, merket ”2.gangsbehandling”, revidert 10.03.15 

3.  Planbeskrivelse, revidert 03.03.15 

4.  Sammendrag av høringsuttalelser, med forslagsstiller og rådmannens kommentarer, datert 

03.03.15 

5.  Samtlige høringsuttalelser etter 1. gangsbehandling:* 

a. Buskerud fylkeskommune* 

b. Byggesakskontoret, Ringerike kommune* 

c. Eiendomsservice Ringerike AS* 

d. Fylkesmannen i Buskerud* 

e. Miljøretta helsevern, Ringerike kommune* 

f. Nordre Buskerud politidistrikt* 

g. SG Arkitekter AS* 

h. Statens vegvesen* 

i. Teknisk drift, Ringerike kommune* 

6.  Planforslaget som ble 1. gangsbehandla:* 

a. Plankart 1:1000, datert 13.08.14* 

b. Bestemmelser, datert 14.10.14* 

7.  Saksframlegg til 1.gangs behandling av planforslaget, HMA datert 22.10.14* 

8.  Saksprotokoll fra 1.gangs behandling av planforslaget, HMA 10.11.14, sak 114/14* 

9.  Kommuneplanens arealdel 2007-2019, vedtatt 30.08.2007, med tilhørende 

bestemmelser.* 

10. Energi – og klimaplanen for Ringerike kommune, vedtatt 02.12.10.* 

 

 Ringerike kommune, 10.03.2015 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

enhetsleder: Heidi Skagnæs 



 

Avdelingsleder areal- og byplan: Grethe Tollefsen 

 

saksbehandler: Ingeborg Faller 

 

 





Side 1 av 7  

  

 

RINGERIKE KOMMUNE 

MILJØ- OG AREALFORVALTNING, AREAL- OG BYPLANKONTORET 

 
REGULERINGSBESTEMMELSER  

0605_371 Detaljplan for Telegrafalleen 2 
 

Forslag pr 14.10.14 
Revidert 10.03.15  
 
1.gangs behandling i planutvalget 10.11.14 
Offentlig høring 19.11.14 - 17.01.15 
2.gangs behandling i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning xxxxx 
Formannskapet xxxxx 
Vedtatt av kommunestyret xxxxx 
 
 
REGULERINGSFORMÅL 
 
Regulert område vises med reguleringsgrense på plankart.  
 
Området reguleres til følgende formål, jf. Pbl §§ 12-5 og 12-6: 
          
1. Bebyggelse og anlegg,   

– Boligbebyggelse-blokkbebyggelse   BBB1 
– Kombinert forretning, kontor, tjenesteyting  BKB1 
– Uteoppholdsareal     BUT1 
– Lekeplass      BLK1 
– Renovasjon      BRE1 

 
2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

– Veg       f_SV1 
– Fortau       o_SF1 
– Gang-/sykkelveg     SGS1 
– Parkering      f_SPA1-5 

 
3. Grønnstruktur 

– Grønnstruktur      G1-2 
 

4. Hensynssone  
– Sikringssone frisikt     H140_1-2 

 
   

I parentes i hvert underpunkt i reguleringsbestemmelsene vises det til underpunkter 1-14 i 
plan- og bygningslovens § 12-7.  
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§ 1. BEBYGGELSE OG ANLEGG  
 
§ 1.1 Felles bestemmelser 
 
1. Byggegrense (2) 
 
Bygninger skal plasseres innenfor byggegrense. Byggegrenser er vist på plankartet. 
 
 
2. Lekeplass (4) 
 
Det skal det opparbeides felles lekearealer på minimum 25 m2 per boenhet. 
 
Lekearealene skal være av typen sandlekeplass og nærlekeplass.  
 
Lekearealer skal inneholde sandkasse, huskestativ, noe fastdekke, lekeapparater og benker 
med bord.  
 
 
3. Radon.  (4) 
 
Det skal gjøres nødvendige tiltak for å beskytte mot radon i varig oppholdsareal. 
 
 
4. Støy.  (3).   
 
Utenfor rom for varig opphold, inkludert minimum ett soverom, skal innfri grenseverdier i 
tråd med tabell 2 i Miljøverndepartementets retningslinje T-1442 (2012). Grenseverdiene skal 
også tilfredsstilles for utvendig oppholdsplass. 
 
Prosjekterte støytiltak, samt dokumentasjon som viser at grenseverdiene er ivaretatt, skal 
vedlegges rammesøknad. Før det gis brukstillatelse skal støytiltak være utført. 
 
 
5. Grunnforhold 
 
Før områdene kan bebygges skal grunnforholdene være kartlagt mht sikkerhet for bygg og 
uteområder. Kommunen kan kreve utredninger fra faglig kompetente mht dette. 
 
 
6. Overvannsanlegg 
 
I områder for lek og grønnstruktur kan det anlegges fordrøyningsbasseng for overvann. 
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§ 1.2 Område for blokkbebyggelse BBB1 

Område BB1 skal nyttes til blokkbebyggelse.  

 
      
1. Utnyttelse (1) 
 
Maksimalt tillatt bebygd areal m2 BRA skal totalt være 2600 m2.  

Den delen av areal avsatt til bebyggelse som ikke bebygges kan benyttes til 
opphold/rekreasjon i den grad det er hensiktsmessig. 

 
 
2. Byggehøyde (1) 
 
Bygninger kan oppføres med flate tak. Maksimal gesimshøyde kote +103. 
 
På byggeområdet kan tillates oppført kjeller i ett plan for parkering, boder og felles 
avfallsoppsamling. 
 
 
3. Bebyggelsens utforming (1) 
 
Fasader skal utformes slik at reguleringsområdet samlet fremstår med et helhetlig 
arkitektonisk uttrykk, tilpasset nærområdet. 
 
 
4. Parkering (4 og 7) 
 
Parkering kan anlegges i felles parkeringskjeller i underetasje på bygg og på bakkeplan.  
 
Parkeringsdekning skal være som angitt i kommunal vedtekt. Parkering tilpasset 
bevegelseshemmede skal opparbeides iht. TEK § 10-2. 
 
Pr bolig skal det være 2 stk sykkelparkeringer. Disse kan være i bodene. 
 
 
§ 1.3 Område for kombinert bebyggelse BKB1 

Område BKB1 skal nyttes til kombinert formål forretning, kontor og annen offentlig eller 
privat tjenesteyting.  

      
1. Utnyttelse (1) 
 
Maksimalt tillatt bebygd areal m2 BRA skal totalt være 3800 m2.  
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2. Byggehøyde (1) 
 
Bygninger kan oppføres med flate tak. Maksimal gesimshøyde kote + 95. 
 
3. Bebyggelsens utforming (1) 
 
Fasader skal utformes slik at bygningene fremstår med et helhetlig arkitektonisk uttrykk, 
tilpasset nærområdet. 
 
I området kan det anlegges trapp/sti ned til Holmboes gate. 
 
 
4. Parkering (4 og 7) 
 
Parkering kan anlegges i felles parkeringskjeller i underetasje på bygg og på bakkeplan.  
 
Parkeringsdekning skal være som angitt i kommunal vedtekt. Parkering tilpasset 
bevegelseshemmede skal opparbeides iht. TEK § 10-2. 
 
 
§ 1.4 Uteoppholdsareal 
 
1. Formål (1) 

 
Område BUT1 skal nyttes til felles oppholdsareal.  
 
2. Utforming/bruk (4) 
 
Området kan ha både fast dekke eller tilsås/beplantes. I skråningen ned mot Holmboes gate 
skal det etableres vegetasjon med varierende høyde, inklusivt høye trær. 
 
I området kan det anlegges trapp/sti ned til Holmboes gate. 
 
 
§ 1.5 Lekeplass 
 
1. Formål (1) 

 
Område BLK1 skal nyttes til felles lek og oppholdsareal.  
 
2. Utforming/bruk (4) 
 
Utforming, bruk og behandling av lekeareal skal være i hht disse bestemmelsers §1.1 pkt 2 og 
dokumenteres ved utomhusplan som framlegges ved byggesøknad.  
 
Universell utforming skal legges til grunn for utforming. 
 
Lekearealet stilles til disposisjon for beboere i nærområdet.  
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§ 1.6 Renovasjon 
 
1. Formål (1) 

 
Område BRE1 skal nyttes til felles renovasjonsbeholdere. De kan valgfritt settes oppå eller 
under bakkenivå. 
 
 
§ 2 SAMFERDSEL OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 
  
§ 2.1  Fellesbestemmelser 
 
1. Vegstandard (4) 
 

Vegenes standard skal tilpasses bevegelseshemmede i hht. TEK § 10-2. 
 

 
§ 2.2  Veg 
 
1. Formål  
 
Veg SV1 skal nyttes til felles veg.  

  
§ 2.3  Fortau 
 
1. Formål  
 
Fortau SF1 skal opparbeides med fast dekke og belysning. 

 
 

§ 2.4  Gang-/sykkelveg 
 
1. Formål  
 
Gang-/sykkelveg SGS1-2 skal opparbeides med fast dekke og belysning. 
 
 
§ 2.5 Parkering 
 
1. Formål (1/7) 
 
Områdene SPA1-5 skal nyttes til felles parkering for eiendommene innen planområdet. 
Plassene kan være både i kjeller og på terreng.  
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§ 3 GRØNNSTRUKTUR 
 
§ 3.1 Grønnstruktur 
 
1. Formål.  (1) 
 
Område G1 skal nyttes til opparbeidet grønnstruktur.  
 
 
2. Utforming/bruk (4) 
 
I disse områdene kan det anlegges anlegg for felles opphold, inkludert benker og andre 
utemøbler. Områdene kan beplantes og i en viss utstrekning planeres. Det kan oppføres 
støttemurer innen områdene. 
 
 
§ 4 HENSYNSSONER 
  
§ 4.1 Sikringssone frisikt (2/4) 
 
Sikringssone frisikt skal ivareta nødvendig frisikt ved avkjørsler. I frisiktsonen skal det ikke 
forekomme vegetasjon eller annet høyere enn 0,5 m over tilliggende vegnivå.  
 
 
§ 6 TILGJENGELIGHET- UNIVERSELL UTFORMING (4) 
 
1. Det skal legges vekt på universell utforming. Allment tilgjengelige anlegg innenfor både 

offentlig veganlegg og de private byggeområdene skal, så langt det ligger til rette for det, 
utformes slik at de kan benyttes på like vilkår av så mange som mulig.  

 
 

§ 7 REKKEFØLGEBESTEMMELSER 
  
1. Bestemmelsene i §5 rekkefølgebestemmelser stilles med hjemmel i PBL §12-7 pkt. 10. 
 

 
2. Det kan ikke gis brukstillatelse for bygninger før anlegg, som skal overtas av kommunen, 

er i samsvar med utbyggingsavtale og godkjent og overtatt av kommunen.   
 

3. Offentlige trafikkarealer innenfor planområdet skal opparbeides før brukstillatelse for 
bygg kan gis.  

 
4. Felles uteoppholdsareal inkludert lekeplass skal være ferdigstilt og godkjent av 

kommunen før brukstillatelse for boliger kan gis. 
 
5. Ved byggesøknad skal følgende være dokumentert:  

Husplassering, tilpasning til omgivelsene, planlagt gjerde med høyde over 0,5 meter, 
utnyttelse av ubebygd areal, adkomst, parkeringsareal inkl sykkelparkering, plass for 
renovasjon og lekeplass. 
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6. Før det gis brukstillatelse skal støytiltak for ny bebyggelse være utført. Støytiltak skal 
gjennomføres der støyberegningene viser at bebyggelse har støynivå over gjeldende 
grenseverdier i støyretningslinjene T-1442 (2012). 
 

 
 
 



Reguleringsplan for Telegrafalleen 2. Hønefoss. Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS 

1 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RINGERIKE KOMMUNE 
MILJØ- OG AREALFORVALTNING, AREAL- OG BYPLANKONTORET 

 
 
 
 
 
 
 

 

PLANBESKRIVELSE 
0605_371 Detaljplan for Telegrafalleen 2 

 

Forslag pr 14.10.2014 
Revidert 03.11.2014 
Revidert 03.03.15 

 
1.gangs behandling i planutvalget 10.11.14 
Offentlig høring 19.11.14 – 17.01.15 
2.gangs behandling i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning xxxxx 
Formannskapet xxxxx 
Vedtatt av kommunestyret xxxxx 



Reguleringsplan for Telegrafalleen 2. Hønefoss. Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS 

2 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Innholdsfortegnelse 
 
 
 
 
 
 

.................................................................................................................................1 
RINGERIKE KOMMUNE ......................................................................................................1 
MILJØ- OG AREALFORVALTNING, AREAL- OG BYPLANKONTORET ...............................................1 

Innholdsfortegnelse ............................................................................................................................. 2 
1. Bakgrunn ..................................................................................................................................... 3 
2. Prosess ......................................................................................................................................... 4 
3. Dagen situasjon ........................................................................................................................... 4 

3.1. Beliggenhet ...................................................................................................................4 
..................................................................................................................................................5 
3.2. Planstatus ......................................................................................................................6 

Gjeldende kommuneplan......................................................................................................6 
Gjeldende reguleringsplan....................................................................................................7 

4. Reguleringsplanforslaget. ............................................................................................................ 8 
4.1. Bebyggelse ....................................................................................................................8 

Sol/skygge. .........................................................................................................................10 
Utnyttelse og høyder. .........................................................................................................11 
Øvrige formål. ....................................................................................................................12 
Topografi. ...........................................................................................................................12 

4.2. Trafikk.........................................................................................................................12 
4.3. Strøm, og vann- og avløpsnett ....................................................................................17 
4.4. Barn- og unges interesser ............................................................................................18 
4.5. Universell utforming ...................................................................................................18 
4.6. Grunnforhold...............................................................................................................18 
4.7. Kulturminner ...............................................................................................................18 
4.8. Risiko og sårbarhetsanalyse ........................................................................................19 
4.9. Miljøkonsekvenser ......................................................................................................19 

5. Arealbruk................................................................................................................................... 21 



Reguleringsplan for Telegrafalleen 2. Hønefoss. Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS 

3 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

1.  Bakgrunn 
 

 
Denne eiendommen har gjennomgått vesentlige endringer de seinere år, fra å være et bedrifts- 
og kontorbyggområde til nå å være et område for tjenesteyting (fysioterapi), kontorer og små 
forretninger. Store deler av eiendommen er dårlig utnyttet. 

 
Eieren, firmaet Telegrafalleen 2 AS ønsker derfor å bygge boliger på den nordre delen, der det 
i dag bare står et garasjebygg. 

 
Planforslaget fremmes av Telegrafalleen 2 AS, og Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS har vært 
planfaglig rådgiver. SG Arkitektur AS har skissert ny bebyggelse. 

 

 
 

Hønefoss, 14.10.2014 
 
Bjørn Leifsen 
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2.  Prosess 

 

 

Planarbeidet ble varslet av Ringerike kommune 16.5 2012 etter at daværende eier, Oddvar 
Røysi, planla et større boligprosjekt på hele eiendommen. Etter den tid er eiendommen solgt 
til nåværende eier, som opprettholder ideen med boliger men som reduserer omfanget 
betydelig. Etter nytt oppstartsmøte 3.10.2013 med kommunen var det enighet om at tidligere 
varsel om oppstart også dekket de nyere eiernes behov, slik at enda et oppstartsvarsel var 
unødvendig. 

 
Innkomne innspill er gjengitt og kommentert i eget notat som følger denne saken. 

 
Et første utkast ble vurdert administrativt av kommunen før et revidert forslag nå sendes 
inn for behandling. 

 

 
 

3.  Dagen situasjon 
 

3.1. Beliggenhet 
 

 

Planområdet omfatter kun eiendommen gnr 45., bnr.38, Telegrafalleen 2. Plangrensen er 
vist nedenfor. Delen av Telegrafalleen som var med i oppstartsvarselet inngår nå ikke i 
plankartet. 
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Skråbilder av tomta er vist nedenfor. (Bildene er tatt før utbyggingen av Kuben). 

Sett fra nord: 

 
 
 
 
 

Sett fra syd: 
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Fra øst: 

 

 
 

 
3.2. Planstatus 

 
Gjeldende kommuneplan 
Planområdet er i gjeldende kommuneplan avsatt som nåværende sentrumsområde. Se utsnitt 
nedenfor: 
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Gjeldende reguleringsplan. 
 

 
Tomta ble regulert i 1986, som plan nr 154 Kvartalet ved Telegrafen. Formålet var offentlig 
bebyggelse i 3 etasjer pluss underetasje. Vi antar at dette formålet ikke vil binder opp en ny 
plan. Tillatt etasjeantall i gjeldende plan er altså en etasje mer enn bestående bebyggelse. 

 
Se plankartet: 

 
 

 
 

Planområdet ligger innenfor konsesjonsområde for fjernvarme. Utbyggingsprosjektet faller 
innunder tilknytningsplikten som omfatter nye bygninger over 1000 m2 BRA, eller flere nye 
bygninger med samlet utbygging over 1000 m2, samt eksisterende bygninger over 1000 m2

 

BRA hvor det skal foretas en hovedombygging. 
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4.  Reguleringsplanforslaget. 

 

 

Nedenfor, og i vedlegg, er vist planforslaget. Området er på ca 5,1 daa. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planloven åpner for å behandle byggesøknad og reguleringsplan parallelt. Det er aktuelt i dette 
tilfellet. Byggesøknaden vil i så fall bli fremmet samtidig med sluttbehandlingen av planen. 

 
Planen vil være et bidrag til å få boliger i/nære Hønefoss sentrum. Området er akkurat i 
overgangen mellom handelsområdene og de mer ensartede boligområdene. Ovenfor dette 
kvartalet er boligbebyggelsen småhus, men der det gamle Helsehuset lå er det tilsvarende 
bebyggelse som det planlegges her. Tiltaket bør derfor passe bra. Næringsvirksomhetene vil 
enten henvende seg mot Holmboes gate og ikke forstyrre boligene, eller ha en karakter som lett 
vil tilpasse seg hovedformålet boliger, f.eks fysioterapi som i dag. 

 
 
 
 

4.1. Bebyggelse 
 
Dagens bebygde areal er på ca 2200 m2, eksklusiv garasjen på ca 125 m2 som forutsettes å 
bli revet. 

 
Eksisterende bygg har gjennom gjeldende reguleringsplan en tillatt høyde på 3.etasjer. 
Etasjer i slike bygg er gjerne høyere enn i boliger, så høydene i de to eksisterende byggene 
er høyere enn om de skulle vært boliger. I planen har en tillatt at m2 BRA økes til 3800 m2. 
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Nytt bygg er tenkt i 5 etasjer og underetasje. Situasjonsplan, snitt og en fotomontasje er vist i 
det tØI:gentde: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 

 
9 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

b1-IMG  4139•cote 80  b2-IMG_4136 cote 85 
 

 
 
 
 

 
 

bJ-IMG  4137 cole 92  b4-IMG  4138 cote 95 
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Perspektivene illustrerer bygget sett fra Holmboes gate/Kuben i forskjellige vinkler og 
standplasshøyder. 

 
Fotomontasje, sett fra Kuben: 

 

 
 

 
 
 

Sol/skygge. 
 

 

Bygget blir altså ca 6,5 m eller to etasjer høyere enn politibygget. Virkningen mht 
sol/skygge er dokumentert særskilt. Se vedlegg. Her er gjengitt noen på morgenen (kl 6 og 
09), kl 15 og kl 18 (soltid), som er de tidspunkt da bygget kan kaste skygge til naboene: 
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I og med at de fleste boligene ligger vest for bygningen vil det kun være tidlig på 
morgenen at det kast kaste skygge på disse, og da tidlig og seint på året. 

 

 
 

Utnyttelse og høyder. 
 
Utnyttelsesgradene er uttrykt i m2 BRA. Dette fordi planområdet er oppdelt i enkeltformål 
og da vil prosenter bli misvisende. 

 
Maksimal byggehøyde er for eksisterende bebyggelse satt til maks høyde kote +95, med 
flatt tak. For nytt bygg er den satt til kote +103. 

 
Høydene for politibygget er kote +97 og Kuben kote +100. 

 
Boligene er tenkt å ha balkonger mot vest. Det vil kunne gi nødvendig skjerming mot støy. 
Det planlegges 18 boliger. 
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Øvrige formål. 

 

 

Det er anlagt egen atkomstveg langs med Telegrafalleen med inn- og utkjøring fra sør på 
tomta. Det er fortau langs Telegrafalleens vestre side. Det er derfor ikke anlagt det på 
denne siden, også fordi forbi Politihuset er det ikke plass til fortau. Mellom atkomstvegen 
og Telegrafalleen er det planlagt grønnstruktur. 

 
Tomtas vestre deler er planlagt til lekeområde. Ca 585 m2 stort. Med 18 leiligheter blir det 
ca 33 m2 pr leilighet. Det ligger slik til at det er atskilt fra andre virksomheter på tomta og 
helt inntil boligblokka. Områdene øst for blokka gir også mulighet for uteopphold. Der er 
delvis en skråning ned mot Fv35/Holmboes gt. Denne blir opprettholdt. 

 
De øvrige områder som ikke er bebyggelse er vist som parkeringsområder. Det gjelder 
områdene rundt næringsbebyggelsen. Totalt utgjør de ca 1200 m2, som gir plass til ca 48 
parkeringsplasser. 

 
Kommunen har ønsket at det blir en tverrgående gang-/sykkelveg mellom Telegrafalleen og 
Holmboes gt. Dette er i planen vist som fortau helt syd i planområdet. 

 
På nedsiden i øst, mot Holmboes gt, har en vist fortau inntil vegglivet og parkeringsplassen 
mot gata. På denne måten blir gående/syklende separert fra kjørende. 
 
Det bør legges til rette for sykkelparkering utover de to plassene per boenhet som er 
bestemt i bestemmelsene, for eksempel i form av sykkelstativ ved inngangsparti.  

 

 
 

Topografi. 
 

 

Tomta er relativt flat men fallende ned mot Holmboes gt. Her blir høydeforskjellen utlignet 
med underetasje i søndre deler og skråbakke med støttemur i nordre deler. 

 

 
 

4.2. Trafikk. 
 

 

Fv35 er den mest trafikkerte og er en viktig gjennomfartsåre i Hønefoss. Telegrafalleen er 
kun lokal gate. Holmboes gt langs områdets søndre deler er lokal gate med noe mindre 
trafikk enn der Fv35 går over i Stangs gt. 

 

 
 

Mengder 
 
Vegdatabanken angir at årsdøgntrafikken (ÅDT) forbi dette planområdet for Fv35 er 4 000 
kjt/d i 2013, hvilket gir en makstime på ca 540 kjt/t. Skiltet hastighet er 40 km/t og andel 
tungtrafikk antas å være ca 6 %. 

 
Ut fra lokalkunnskap om det lokale kjøremønsteret og funksjonene i de lokale gatene, samt 
framskriving av trafikken i 10 år, kan en gå ut fra følgende trafikktall: 
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Gate ÅDT kjt/døgn Makstime kjt/t %tunge kjt Fartsgrense 
Fv35 Askvn/Holmboes gt 5000 675 6 40 
Telegrafalleen 800 110 1 30 
Holmboes gt Syd 800 110 1 30 
Bloms gt 500 70 1 30 
St Olavs gt 3800 510 7 30 

 

Prosjektet inneholder ca 18 leiligheter. Nyskapt trafikk vil med dette kunne anslås til å bli 
ca 60 kjt/d, med makstime på ca 10 kjt/t. Denne trafikken vil belaste Telegrafalleen samt 
Fv35 og Bloms gt. 

 
Samlet ÅDT/makstime. Etter utbygging og framskrevet i 10 år: 

 
 
Veg 

Framskrevet til 2024 
ÅDT kjt/d Makstime kjt/t 

Fv35 Askvn/Holmboes gt 5030 680 
Telegrafalleen 860 120 
Holmboes gt Syd 815 820 
Bloms gt 530 75 
St Olavs gt 3815 3820 

 

Som en ser vil den faktiske økningen og den prosentvise økningen bli beskjedent. 
 

 
 

Atkomster 
 

I dag har gjeldende eiendom to atkomster til Telegrafalleen, samt innkjøringer til 
kjelleretasjene i eksisterende fra Holmboes gt. Se ortofoto på neste side. 



14 

Reguleringsplan for Telegrafalleen 2. Hønefoss. Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS  

 

 

 

 
 
Dagens bruk av eiendommen er Telenor med sine driftslokaler i underetasjen, samt 
fysioterapi og noen andre mindre firmaer. 

 
Ut fra eksisterende bruk av eiendommen samt opplysninger gitt av Kuben om deres 
besøkstall, vil en anta de ulike avkjøringene har følgende trafikktall (sum inn/ut): 

 

 

Atkomst Totalt pr døgn Makstime 
Nord i Telegrafalleen 50 10 
Syd i Telegrafalleen 150 15 
Mot Holmboes gt 100 12 

 
 

Prosjektet nå vil i all hovedsak belaste avkjøringen nord i Telegrafalleen. Dvs at trafikken 
der vil øke fra 50 kjt/d og 10 kjt/t til ca 110 kjt/d og 20 kjt/t. 

 
Planen endrer ikke utnyttelsen av eksisterende bygg på eiendommen, så det er ingen grunn 
til å estimere mer trafikk fra disse. 
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Parkering. 

 
I dag er det ca 70 tilgjengelige parkeringsplasser på øvre deler av tomta og ca 15 plasser 
langs Holmboes gate. Dette er langt mer enn eksisterende virksomheter har bruk for. 

 
Parkeringsbehov for de 18 nye boligene innenfor planområdet ivaretas med en 
biloppstillingsplass per boenhet på egen tomt, i underetasjen til boligblokka samt på 
bakkenivå ved siden av denne. I alt 24, noe som er mer enn parkeringsvedtektens krav til 1 
parkeringsplass pr bolig her i sentrum. 

 
For øvrig avsetter planen i alt ca 1002 m2 parkeringsareal på bakkenivå, hvilket kan romme 
ca 40 parkeringsplasser til de øvrige virksomhetene i byggene. I tillegg kan en ved å 
forsterke dekket over det nedre plan, kunne etableres ytterligere parkeringsplasser oppe i 
gården dersom det skulle bli behov for det. 

 
En anser derfor at planen viser et tilstrekkelig antall parkeringsplasser. 

 

 
 

Intern trafikk. 
 
Med to mulige og valgfrie atkomster, samt gjennomgående veg uten å måtte kjøre mellom 
parkeringsrekkene kan bilene passere hverandre i begge retninger. Dermed vil 
interntrafikken kunne bevege seg fritt. Det er også nødvendig i situasjoner der 
parkeringskapasiteten nærmer seg fullt ut utnyttet. 

 
Atkomst for varebiler og parkering for virksomhetene mot Holmboes gate vil få uendrede 
forhold, men en har vist et markant fortau langs vegglivet, som skiller parkeringsplassene 
ut mot gata fra butikker og driftslokaler her. Dette fremkommer av plankartet. 

 

 
 

Kollektivtilbud 
 
Det er busstopp i Askveien ved krysset ved Telegrafalleen for begge kjøreretninger. Der 
går det ofte bybusser og andre regionale busser. Det er også kort veg ned til rutebilplassen i 
Kvernberggata og jernbanestasjonen. Begge steder kan nåes via fortau og fotgjengerfelt. 

 
Kollektivtilbudet er derfor så godt på stedet som Hønefoss kan tilby. En finner det derfor 
ingen grunn til å analysere temaet nærmere i denne saken. 

 

 
 

Gående og syklende. 
 
Utenfor planområdet har byens gatenett fortau og fotgjengerfelt, slik at en kan bevege seg 
til og i sentrum etter forholdene trygt. 

 
Det er fortau langs Telegrafalleens vestre side. Planen viser ikke fortau langs eget 
planområde her. Det er vist fortau i planområdets søndre grense slik at en binder sammen 
Telegrafalleen og Holmboes gate for gående/syklende, og et fortau som nevnt langs 
eksisterende byggs fasader langs Holmboes gate, som binder sammen fortauene der. 
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Inne på gårdsplassen/parkeringsområdet må det bli noe blandet trafikk mellom gående og 
biler som manøvrerer til/fra parkeringsplassene, samt til/fra atkomsten. Dette kan være noe 
negativt for mindreårige, men en ser ingen muligheter for å skille trafikantene helt. Men en 
har lagt lekeområdet i en rolig sone på tomten, slik at en ikke trenger å krysse interne 
trafikkarealer for å komme dit. Lekeområdet bør gjerdes inn for å hindre at små barn 
benytter andre arealer enn dette til lek. 

 
Om det blir behov for å knytte planområdet direkte til Holmboes gate vha trapp/sti så åpner 
bestemmelsene for dette, enten over uteoppholdsarealet og/eller langs det gamle 
Telegrafbygget. 

 

 
 

Kryss. 
 

Krysset mellom Telegrafalleen og Askveien/Fv35 ble tatt med i varslet da intensjonene da var 
en større utbygging med flere boliger. Standarden på nevnte kryss kunne da bli for lav. Denne 
utbyggingen gir mindre trafikk, med maks ÅDT=860 kjt/d og makstime 120 kjt/t. Askveien vil 
tilsvarende ha ÅDT=5030 og makstime 680 kjt/t. 

 
Vurdert opp mot standard på kryss mht dråpe i sekundærveg, venstre- og høyresvingefelt i 
håndbok V121 Geometrisk utforming av veg- og gatekryss, vil en i hht figurene der vurdere 
følgende, der en har tatt «godt i» mht kritiske trafikkstrømmer: 

 
Dråpe. Fig 3.4. 

 

 
 

Trafikkstrøm B vil vær inntil 120 kjt/t x 2/3= 80 kjt/t, største A og C=680 kj/t x 2/3=455 kjt/t. 
Konklusjon blir at kanalisering (dråpe) er valgfritt. 
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Venstresvingefelt. Fig. 3.6. 

 
 

Trafikkstrøm Cv vurderes til 80 kjt/t. A + Cr= 600 kjt/t. Skiltet hastighet lavere enn 50 km/t. 
Konklusjonen blir at venstresvingefelt ikke er nødvendig. 

 

 
 

Høyresvingefelt. Fig 3.12. 

 
 

Trafikkstrøm Ar vurderes til 450 kjt/t. Ah vurderes til 80 kjt/t. 
Konklusjonen blir at høyresvingefelt ikke er nødvendig. 

 

 
 

Av ovenstående grunner har en ikke sett noen grunn til å ta med Telegrafalleen helt frem til 
Askveien i reguleringsplanområdet som her fremmes. 

 

 
 

4.3. Strøm, og vann- og avløpsnett 
 

 

Det er tilstrekkelig kapasitet på eksisterende strøm og VA-nett i området. Det er satt krav i 
bestemmelsene til at bebyggelsen skal kobles til det eksisterende ledningsnettet. 

 
Det ligger fjernvarmeanlegg i området, som det blir mulig å knytte seg til. 
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Telenor har en basestasjon for mobiltelefoni i ei mast på tomta, nær inntil den planlagte 
boligen. Telenor viser i den forbindelse til Statens Strålevern sine hjemmesider der slike 
spørsmål om potensiell strålefare er omtalt. Konklusjonen der er at strålingen er svært lav, 
og en må innpå 5 meter fra antennene for at strålingsverdiene kommer over internasjonale 
grenseverdier. Avstanden fra eksisterende mast til boligen blir ca 13-15 m, dvs i 
betryggende avstand. «Problemet» kan imidlertid være folk generelle skepsis til slike 
innretninger, dvs av psykologisk karakter. Masta er heller ikke pen å ha som utsikt. 

 
Tiltakshaver vurderer det slik at en kan komme til å få den flyttet, men dette er en kostbar 
operasjon og en har derfor ikke lagt opp til dette i de formelle plandokumentene plankartet 
eller bestemmelsene. Det må også være frisikt rundt installasjonene for at de ikke skal bli 
forstyrret av bebyggelsen. 

 
 
 
 

4.4. Barn- og unges interesser 
 

 

Arealet som skal bebygges har til nå ikke vært brukt som oppholds- eller lekeareal av barn 
og unge i nærmiljøet. 

 
I kommuneplanens bestemmelser settes det krav til at det ved utarbeidelse av 
reguleringsplaner skal avsettes minimum 25m2 pr bolig til felles lekeplass. I denne planen 
er det avsatt et ca 435 m2 stort felles lekeareal.  Pr bolig blir det ca 24 m2. Med de andre 
grøntarealene bør en derfor kunne hevde at kommuneplanens bestemmelser er innfridd. 

 
Atkomsten til lekeområdet planlegges helt i tilknytning til boligene, uten at barn må krysse 
interne trafikkarealer. 

 

 
 

4.5. Universell utforming 
 

 

Bebyggelse og tilhørende utearealer skal utformes etter prinsippene om universell 
utforming. 

 

 
 

4.6. Grunnforhold 
 

 

Det er ikke utført særskilte geotekniske undersøkelser av planområdet. Byggegrunnen forventes 
i hht NGU-kartlegging å være fyllmasser. Dette regnes som stabile masser og det er ingen 
registrerte problemer, verken i eldre eller ny bebyggelse i området. 

 

 
 

4.7.Kulturminner 
 

 

I forbindelse med oppstart av med reguleringsplanen har Fylkeskommunen ikke gitt 
tilbakemelding om at det er nødvendig med sjakting av området mht automatisk fredede 
kulturminner. Men dersom det i forbindelse med bygg- og anleggsarbeid blir funnet 
automatisk fredete kulturminner skal arbeid straks stanses og kulturminnemyndighetene i 
Buskerud fylkeskommune skal varsles. 
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4.8. Risiko og sårbarhetsanalyse 

 

 

Det er laget egen kortfattet risiko- og sårbarhetsanalyse. Se denne. I forhold til uønskede 
hendelser som kan forekomme er det kommentert følgende: 

 

 
 

Radon: 
Radon kan forekomme i berggrunnen, og det er tatt med bestemmelse om at det skal 
gjennomføres bygningsmessige tiltak for å redusere inntrenging av radongass i samtlige 
bygninger for varig opphold. 

 
Sikring mot radon skal håndteres i forbindelse med byggesaksbehandling ved at det settes 
krav til standard forebyggende tiltak ved oppføring av nybygg jfr. Forskrift om krav til 
byggverk og produkter til byggverk (TEK) § 8-33, punkt 4: 

 
"Bygningsmessig utførelse skal sikre at mennesker som oppholder seg i et byggverk ikke 
eksponeres for radonkonsentrasjoner i inneluften som kan gi forhøyet risiko for 
helseskader". 

 
Typiske tiltak er radonsperre under kjeller eller sokkel, og god ventilering i kjeller. 

 

 
 

Støy og støv fra trafikk 
Tiltaket kan medføre noe trafikkstøy for nærmeste boliger. Imidlertid vil trafikken være så 
liten og hastighetene så lave at det ikke er sannsynlig at den fro dem vil medføre 
overskridelser av grenseverdiene i gjeldende støyretningslinjer T-1442 (2012). Støy fra 
Fv35 Askveien/Holmboes gt påfører planlagte boliger støy, som vil medføre krav om 
lokale tiltak i fasader. 

 

 
 

Ulykke i av-/påkjørsler 
Med etablering av avkjøring og noe mer trafikk vil det alltid kunne oppstå trafikkuhell. 
Men forholdene er her meget oversiktlige. 

 

 
 

Ulykke med gående/syklende 
Trafikksikkerheten inne på området er spesielt vurdert mht trafikksikkerhet, da løsningen 
medfører at de som skal parkere ikke kjører inn på andre utearealer/lekeområder. 

 

 
 

Naturlige formasjoner som utgjør spesiell fare. 
Terrenget er bratt ned mot Holmboes gt., med støttemur nederst mot denne. Her må det 
gjerdes oppe på toppen av skråningen. 

 
 
 
 

4.9. Miljøkonsekvenser 
 

 

Støy: 
Det er utført støyberegninger. Se egen rapport. 
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En har beregnet støysonekart for området med nye boliger, samt punktverdier for alle fasader. 
 

 
 

Sonekart. 
 

Støysonekartet er laget for 2m høyde over terreng. Fasadeberegningene er gjort for alle etasjer. 

Beregningene gjøres med feilmargin ± 3 dB. 

Sonekartet for situasjonen med ny bebyggelse viser at de østre/nordøstre delene av 
planområdet får et støynivå som tilsvarer rød og gul sone. Rød sone nærmest Fv35 og gul sone 
frem til omtrent midten av området. Langs Telegrafalleen er støyutbredelsen liten og gul sone 
når svært kort innpå tomta. 

 

Lekeområdene nord i området får støynivå delvis over Lden=55 dBA.(jfr gul sone i sonekartet). 

Støysonekart er ikke absolutt riktige på detaljnivå. 

 
 

Punktberegninger. 
 

Punktberegningene bekrefter hovedtrekkene i støysonekartet, men støynivået øker med 
etasjehøydene. Dette fordi de høyeste etasjene er fullstendig eksponert for støy fra vegene. 

 

Høyeste fasadeverdier er ca Lden=63,5 dBA og Lmaks=76,5 dBA fra Fv35. (Østre fasade mot 
Fv35). Maksimalverdier generert fra lokale gater viser høyere verdier, men er ikke relevante da 
de ikke er dimensjonerende. Det skyldes at det er færre enn 10 passeringer av tunge kjøretøy 
fra disse på nattestid. 

 

Lden-verdiene er inntil ca 8.5 dBA over gjeldende grenseverdi Lden=55 dBA, og det er en 
markant overskridelse. Overskridelsen av grenseverdien for Lmaks er noe mindre (1-6 dB). 

 

For fasadene i vest og syd blir støyforholdene tilfredsstillende. 
 

 
 

Tiltak. 
 

Tiltak synes derfor nødvendig. Men å sette skjermer ved vegene er ikke praktisk mulig da 
byggene ligger helt ut på kanten mot Fv35. En har derfor ikke beregnet med slike støytiltak. 

Mulige tiltak blir kun lokale tiltak i form av fasadetiltak og lokale skjermer av lekeplassen. 

Skjerming mht innestøynivå må vurderes for hver leilighet. Målet må være at de fleste rom 
med såkalt støyfølsom bruk bør ha et innestøynivå innen kravet på Lekv=30 dBA. Dette vil 
kunne påvirke planløsningene i husene og mot hvilke fasader slike rom bør ligge i. En 
betrakter foreliggende boligtegninger som ikke endelig bestemte og har derfor ikke gjort slike 
beregninger her. 

 
Å skjerme fasadene slik at de demper fra Lekv=63 dBA ute til Lekv=30 dBA inne er fullt mulig. 
Hvilke tiltak og krav til vinduer dette vil medføre kan først gjøres når fullstendige tegninger 
foreligger. 

 
 
 
 
Biologisk mangfold: 
Området er i dag gårdsrom med bebygde arealer og parkeringsplasser/asfalterte flater. Det 
er derfor praktisk talt ingen naturområder her. Tiltaket vil ikke medføre negative 
konsekvenser for plante- og dyreliv. 
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5. Arealbruk. 

 

 

Arealbruken fordeler seg slik: 
Formål: Areal i daa 
PBL. § 12-5, ledd 1 - Bebyggelse og anlegg 
Boliger 0.709 
Kombinert bebyggelse 1.501 
Uteoppholdsarealer 0.294 
Lekeplass 0.585 
PBL. § 12-5, ledd 2 - Samferdselsanlegg 
Kjøreveg 
Fortau/Gang- og sykkelveg 
Parkering 

0.277 
0.662 
1.193 

PBL. § 12-5, ledd  - Grønnstruktur  

Grønnstruktur 0.219 
SUM 5.111 

 



Vedlegg til sak om 2. gangsbehandling av 371 Telegrafalleen 2, april 2015 

371 Telegrafalleen 2 
- oppsummering av innkomne innspill, med forslagsstillers og rådmannens 
kommentarer  
 

03.03.15 
 
Byggesakskontoret, Ringerike kommune, datert 26.11.14 
Kommer med spørsmål/kommentarer til en rekke detaljer vedr bestemmelsene.  
 
Forslagsstillers kommentar: 
De fleste innspillene tas hensyn til, med følgende presiseringer: 

 Det skal kun bygges med flatt tak. 

 Det totale parkeringsbehovet redegjøres for. 

 Bygging av gjerder skal kunne gjøres uten byggesøknad seinere. 
 
Rådmannens kommentar: 
Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller.  

 
 

Nordre Buskerud politidistrikt, datert 04.12.14 
Som nabo har de ingen merknader, men påpeker deres behov for å kunne benytte 
Telegrafalleen og Holmboes gate til sine utrykningskjøretøy. 
 
Forslagsstillers kommentar: 
Planen influerer ikke på fremkommeligheten i de nevnte gatene. 
 
Rådmannens kommentar: 
Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller. 
 
 
EiendomsService Ringerike AS, datert 12.01.15 
Har følgende merknader: 
 

 Mener det er utfordrende grunnforhold og at det prosjekteres tiltak som sikrer Askvn.4 
(Politihuset). 

 Overvann prosjekteres og fordrøyningsbasseng i Holmboes gt må ikke benyttes da det 
har sprengt kapasitet. 

 Bebyggelsen bør ikke få mer enn 4 etasjer, dvs ikke overstige Askvn.4 med mer enn 1 
etasje og pga likebehandling. 

 
Forslagsstillers kommentar: 
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All prosjektering, dvs også geoteknikk og overvann, vil måtte utføres forsvarlig både overfor 
naboer og kommunens krav, som vel som egne kvalitetskrav og TEK10. Regner med at 
kommunen kan anvise forsvarlige overvannsløsninger. 
 
Mht byggehøyder bør det vurderes særskilt for hver tomt i byen, uavhengig av tidligere 
gjennomførte prosjekter. Må også vurderes mot en generell trend å bygge høyere i sentrum, 
som en del av fortetting her. 
 
Rådmannens kommentar: 
Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller. 
 
 
Teknisk forvaltning – utbygging, Ringerike kommune, datert 13.01.15 
Forutsetter at interne veger og tekniske anlegg blir private. 
Frisiktsonen til Telegrafalleen skal være 5x30m. 
Atkomstvegen er regulert for smal og med for liten svingradius mot Telegrafalleen. 
Rekkefølgekravene for ferdigstillelse knyttes til private anlegg, da ingen forutsettes å bli 
overtatt av kommunen. 
Brannvannkapasiteten er dokumentert å være OK. 
Tilknytningspunktet for ledningsnettet blir i krysset Stangs gt/Holmboes gt, og ledningene 
skal være private. 
 
Forslagsstillers kommentar: 
Merknadene etterkommes. 
 
Rådmannens kommentar: 
Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller. 
 
 
Statens vegvesen, datert 15.01.15 
Mener det er uheldig å bygge nær inntil den tiltenkte Vesttangenten, og det er heller ikke 
akseptabelt med avkjøringer direkte til Holmboes gt der den kan komme. Anbefaler at 
kommunen ikke regulerer slik planforslaget er nå. Om Vesttangenten ikke bygges kan det 
likevel være behov for å oppgradere Holmboes gt. 
  
Forslagsstillers kommentar: 
Planen viser tiltak på tomta slik at nytt bygg blir liggende på rekke med andre bygg her samt 
politihuset. En kan derfor vanskelig se at dette tiltaket endrer dagens vegforhold langs 
Holmboes gt eller en eventuell etablering av Vesttangenten. 
 
Tiltaket forutsetter ikke direkte avkjørsel til Holmboes gt. Men de eksisterende byggene i 
planen har en underetasje med direkte utkjørsler og parkeringsplasser ut mot denne gata. 
Disse forholdene ivaretas i planen. Om Vesttangenten blir etablert og dette ikke kan 
videreføres vil det forårsake at en ikke kan ha en rasjonell utnyttelse av underetasjen, noe som 
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i så fall må erstattes av den respektive vegmyndigheten. En finner det umulig selv å planlegge 
en endring av disse fasilitetene. 
 
En har ivaretatt ferdsel langs vegglivet mot Holmboes gt ved å planlegge fortau langs dette. 
 
Rådmannens kommentar: 
Dersom Vesttangenten bygges bør den bli en bygate der bygg definerer gateløpet, altså bør 
ikke byggegrensa være langt fra veien. Innspillet er for øvrig tilstrekkelig kommentert av 
forslagsstiller.  
 
Fylkesmannen i Buskerud, datert 16.01.15 
Standard brev i slike saker og oppsummerer fylkesmannens generelt ansvarsfelt og 
planinnholdet i denne saken. 
 
Påpeker at en kan påregne avvik fra støyretningslinjene i og med at området ligger sentralt, og 
at krav i hht retningslinjene også gjelder lekeområder. 
 
Mener at bestemmelsene skal ha et punkt om tilknytningsplikt til fjernvarme. 
 
Forslagsstillers kommentar: 
Støyretningslinjene gjelder også lekeområder. 
  
Bestemmelsene suppleres med tilknytningsplikt for fjernvarme. 
 
Rådmannens kommentar: 
Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller.  
 
 
Buskerud Fylkeskommune, datert 16.01.15 
Har ingen merknader til planen. 
 
 
Miljøretta helsevern, kommuneoverlegen, Ringerike kommune, datert 16.01.15 
Støtter planforslaget.  
 
Støyretningslinjene må også gjelde uteplasser og lekeområder. Boligkomplekset må utformes 
slik at det blir universelt utformet atkomst både til Telegrafalleen og Holmboes gt. 
 
Lekeplassen utformes med universell utforming og skal være forsvarlig sikret før første bolig 
tas i bruk. 
 
Forslagsstillers kommentar: 
Innspillene imøtekommes, bortsett fra at det ikke vil være terrengmessig mulig å etablere en 
atkomst til Holmboes gt som er utformet etter prinsippet om universell utforming. 
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Rådmannens kommentar: 
Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller.  
 
 
SG arkitektur as, datert 16.01.15 
Arkitektene har arbeidet videre med sine planer i høringsperioden, og ønsker endringer i 
plankartet som følger av nøyere studier av planforutsetningene. Det gjelder utvidelse av 
atkomstvegen mht løsninger av søppelhenting og transport av dette, parkeringsplasser langs 
atkomstvegen samt plassering av trafo. Ny illustrasjonsplan er lagt ved. Grøntbeltet langs 
Telegrafalleen blir noe smalere som følge av endringsforslagene. 
 
Forslagsstillers kommentar: 
Det antas i disse mindre endringene kan gjøres og det uten ny utleggelse til offentlig ettersyn, 
i og med at det ikke berører andre brukere av planområdet, naboer eller myndigheter på en 
negativ måte. 
 
Rådmannens kommentar: 
Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller.  
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Telegrafalleen 2 - Hønefoss - Ringerike kommune -

detaljreguleringsplan - offentlig ettersyn - uttalelse kulturminner

Det vises til brev datert 19.11.2014 angående offentlig ettersyn av detaljreguleringsplan for 
Telegrafaleen 2 i Hønefoss, Ringerike kommune. Reguleringsplanforslaget legger til rette for bygging 
av en blokk i fem etasjer pluss underetasje med omtrent 18 leiligheter, samt etablering av tilhørende 
parkeringsanlegg og uteoppholdsareal.

Fylkeskommunen uttaler seg her om forholdet til kulturminner.

Vi har ingen merknader til planforslaget hva gjelder automatisk fredete kulturminner eller 
kulturminner fra nyere tid.

Med vennlig hilsen

Lars Hovland
Arkeolog/rådgiver

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur

Kopi til:
Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 Drammen

Ringerike kommune
Osloveien 1
3511 Hønefoss  

Vår dato: 16.01.2015 Vår referanse: 2012/2128-6 Vår saksbehandler:
Deres dato: 19.11.2014 Deres referanse: 14/1831-5 Lars Hovland, tlf. 32808664

UTVIKLINGSAVDELINGEN



Fra: Arne Lange Hellum [Arne.Hellum@ringerike.kommune.no] 

Til: Ingeborg Faller [Ingeborg.Faller@ringerike.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 26.11.2014 15:41:27 

Emne: SV: 371 Telegrafalleen 2 - offentlig ettersyn 

Vedlegg:  
Hei! 
 
Jeg har kikka på bestemmelsene m.m.  Kommentarer: 
  
§ 1.1.1 /kartet:   
Det framgår ikke hvor byggegrensen går mot øst.  Går den i "fasadelivet"?  Er det i så fall mulig å 
anskueliggjøre dette på noe vis? 
  
§ 1.1.2: 
Kutt ut det 3. ordet: "det" 
  
§ 1.1.4 
Fyll inn "per leilighet" i 1. setning: ...... , inkludert minimum ett soverom per leilighet, skal ...... 
  
  
§ 2.1a: komma mellom "bebygges" og "kan", følgelig:  "som ikke bebygges, kan" 
  
§ 2.1b:  
Her står det at det kan oppføres med flatt tak.  Det står ikke at andre takformer er forbudt!  Avklar 
om det heller f. eks. skal stå: "Bygninger kan oppføres kun med flate tak.  
  
Dersom det er tillatt med skrå tak, må man si noe om mønehøyde.  For det står bare om 
gesimshøyde og ikke om mønehøyde.  Da gjelder pbl som angir maksimum 9 m mønehøyde! 
  
§ 2.1d, og 2.2d: 
Jeg synes ikke det er avklart at det må ordnes forskriftsmessig parkeringsdekning også for 
eksisterende bebyggelse på det tidspunkt man starter bygging av blokkbebyggelse.  Dette tok jeg opp 
med Sindre Lafton da han ringte meg 24.11.14 om gebyrer.  Han ga uttrykk for at han var innstilt på 
at kravet til parkeringsplasser i den kommunale parkeringsforskriften vår må dekkes opp, noe han 
antar at det vil bli på en grei måte.  
  
Den nye bebyggelsen legger beslag på areal som har kunnet blitt benyttet som parkering, og jeg 
mener altså at det må dokumenteres at krav til parkering blir dekket for nåværende bebyggelse når 
prosjekt med framtidig bebyggelse startes/evt. ferdigstilles.  Vennligst presiser dette i 
rekkefølgebestemmelser el.l.! 
  
§ 4.4 
Her står det om "BLK1" som jeg ikke finner på kartet! 
  
§ 5.1 
Jeg synes det er vanskelig å se sikringssonene på kartet.  Går det an å gjøre noe med målestokken, 
teksten, stiplingen el.l.? 
  
§ 7.5 
Her nevnes gjerde.  Hva om man senere enn ved byggesøknad ønsker å bygge gjerde, trengs det da 
behandling.  Skal det ellers i bestemmelsene stå at det kreves godkjenning av bygningsmyndigheten 
for nye gjerder, for ellers er gjerder vanligvis unntatt fra kravet om behandling? 
  
  
Med hilsen 
  



Arne Hellum 
Avdelingsleder byggesak 
Tlf: 32 11 74 80 
www.ringerike.kommune.no/byggesak 

 
Fra: Ingeborg Faller 
Sendt: 19. november 2014 17:25 
Til: Roger Sørslett; Jostein Nybråten; Arne Lange Hellum; Unni Suther; Geir Sverre Svingheim; Lars 
Kr. Olsen 
Emne: 371 Telegrafalleen 2 - offentlig ettersyn 

Hei! 
  
Se vedlagt brev med varsel om offentlig ettersyn av detaljreguleringsplan 371 Telegrafalleen 2. Frist 
for uttalelse er 17. januar 2015. 
  
  
Med vennlig hilsen 
 
Ingeborg Faller 
Arealplanlegger  
Areal- og byplankontoret, Ringerike kommune 
32 11 74 61 
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Ringerike kommune - Telegrafalleen2 - uttalelsetil forslag til
reguleringsplan

Vi visertil brevav 19.november2014.

Miljømessigeforhold:

Fylkesmannenhari brevav 15. juni 2012uttalt segtil varselom oppstartav arbeidet med
detaljreguleringen.Vi baom at forholdknyttettil støy,luftforurensning,barnogunges
interesser,landskap,klima ogenergi,universellutformingognaturmangfoldblir tilstrekkelig
ivaretatti trådmednasjonaleføringer.

Hensiktenmedplanforslageter å leggetil rettefor byggingav enboligblokkogomregulere
arealfra offentlig formål til dagensbruksomer kombinertforretning,kontorog tjenesteyting
medtilhørendegrøntområdeog infrastruktur.I kommuneplanenerområdetavsatttil
senterområde.Detaktuelleområdetinngåri sentrumsområdei fylkesdelplanfor handel-,
service- ogsenterstrukturderdeter tillatt medkjøpesentre.

Planområdetharensentralbeliggenhetmedgangavstandtil togstasjonog knutepunktfor
buss.Lokaliseringav boliger,kontorerog forretningertil sentralebyområderkanbegrense
transportbehovetog leggetil rettefor klima- og miljøvennligetransportformer.Detteer i tråd
medStatligeplanretningslinjerfor samordnetbolig-, areal- og transportplanlegging,fastsatt
26.september2014.I planretningslinjenestårdetogsåatdeti by- og tettstedsområderog
rundtkollektivknutepunkterbørleggessærligvekt påhøyarealutnyttelse,fortettingog
transformasjon.

Vedreguleringtil boligformålmådetsikrestilstrekkeligelekearealerfor barni allealdrei
trådmedpunkt5b i rikspolitiskeretningslinjerfor barnogungesinteresser.Forslagettil
reguleringsbestemmelserfastsetterat detinnenforplanområdetskalopparbeideslekearealer
av typensandlekeplassognærlekeplass.Opparbeidelsenersikretgjennomrekkefølge-
bestemmelser.Fylkesmannenforutsetterat deter tilganglekeområderogsåfor noestørrebarn
i nærområdet.

Det fremkommeravsakenatområdetprimærtbestårav asfalterteflaterog atnaturmangfold
derforikke blir berørt.Kommunenmåsetil at landskapsmessigeog estetiskeforhold ivaretas
vedutformingavny bebyggelsei trådmednasjonaleføringer.Denplanlagteutbyggingener
visualiserti planbeskrivelsen.
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Deler av planområdet er belastet med støy over anbefalte grenseverdier Klima- og miljø-
departementets retningslinje for støy i arealplanlegging T-1442/2012. Ut fra områdets 
beliggenhet i sentrumsområde nær kollektivknutepunkt, kan det aksepteres avvik fra anbefalte 
støygrenser. Det er imidlertid en forutsetning at det blir stilt konkrete krav til utformingen, 
blant annet at boligene sikres en stille side. Forslaget til reguleringsbestemmelser ivaretar 
dette gjennom krav om at støyforhold utenfor rom for varig opphold, inkludert minst ett 
soverom, skal innfri grenseverdiene i retningslinjen. Vi ber om at henvisningen til tabell 2 
endres til tabell 3, jf. den reviderte retningslinjen. Forslaget til bestemmelser fastsetter videre 
at grenseverdiene skal tilfredsstilles for utvendig oppholdsplass. Fylkesmannen forutsetter at 
dette også omfatter lekearealene.  
 
Videre forutsetter vi at luftforurensningen i området er i tråd med Klima- og miljødeparte-
mentets Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging T-1520. 
 
Det fremkommer av saken at det er krav om tilknytning til fjernvarmeanlegg for dette 
området. Dette kravet går fram av Forskrift om fjernvarmeanlegg, Hønefoss, da planområdet 
ligger innenfor konsesjonsområdet og nybygget er større enn 1000 m2. Fylkesmannen har 
tidligere vist til nasjonale føringer for miljøvennlige energiløsninger og presisert at det er 
planen som iverksetter tilknytningsplikten til fjernvarmenettet. Vi ber derfor om at det i 
samråd med Hønefoss fjernvarme innarbeides en reguleringsbestemmelse om 
tilknytningsplikt. Vi viser til Kommunal- og moderniseringsdepartementets veileder til 
kommunenes planarbeid med tilknytningsplikt for fjernvarme av 14. oktober 2014. 
 
Landbruks- og næringsmessige forhold: 
   
Det framgår at det aktuelle arealet har status som sentrumsområde i gjeldene kommuneplan.  
Vi kan ikke se at planforslaget har vesentlige negative konsekvenser for landbruksinteresser 
av nasjonal eller regional karakter. 
  
 
Etter fullmakt 
 
 
Bente Nyegaard Fjell 
avdelingsdirektør  Britt Falmår 

 
  

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 
 
 
Saksbehandler på miljøvernavdelingen: Lise Økland 
Saksbehandler på landbruks- og næringsavdelingen: Otto Galleberg 
 
 
Kopi til: 
Buskerud fylkeskommune Postboks 3563 3007 Drammen 
Statens vegvesen Serviceboks 723 4808 Arendal 
Norges vassdrags- og energidirektorat Region Sør Postboks 2124 3103 Tønsberg 
 



 

Ringerike kommune 
Kommuneoverlegen 

 

Postboks 123, 3502 Hønefoss  postmottak@ringerike.kommune.no 

Tlf: 32 11 74  00 / Fax: 32 12 50 30  www.ringerike.kommune.no 

 

 

 

Ringerike kommune  

Miljø- og arealforvaltning, 

Areal og byplankontoret 

 

 

Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

14/1831-11 1364/15 L12  16.01.2015 

 

Uttalelse til forslag til detajregulering av 371 - Telegrafalleen 2 

 

Det vises til kunngjøringen på Ringerike kommunes internettside «Telegrafalleen 2 - 

offentlighøring», 19.11.2014. 

 

Hjemmel: 

Folkehelseloven 

Forskrift om miljørettet helsevern 

 

Uttalelse: 

Fagansvarlig for miljørettet helsevern støtter planforslaget og påpeker betydningen av at 

gjeldende støygrenser oppfylles på utelekeområdet og i boligene. Boligkomplekset må 

utformes slik at det har universell utformet adkomst til både Telegrafalleen og til Holmboes 

gate. Lekeplassen må være utformet, fortrinnsvis med universell utforming, og være forsvarlig 

sikret før innflytting i første boenhet.  

 

 

Med hilsen e.f. 

 

Unni Suther 

Fagansvarlig 

unni.suther@ringerike.kommune.no 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

 

 



 
Ringerike kommune
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Telegrafalleen 2 - varsel om offentlig ettersyn

Det vises til brev av 19.11.14, med varsel om offentlig ettersyn av planforslag for
Telegrafalleen 2.

Nordre Buskerud politidistrikt har ingen merknader til planforslaget.

Vi vil imidlertid understreke at både 'felegrafalleen og Holmboes gate brukes av politiets
uL1"yk11ingskjo1‘ctoy hele døgnet. Disse gatene må ikke på noe tidspunkt stenges for trafikk.

iMed hilsen

Liv Kristin Kubbcrod
nz/wiflir/fwybmygf

v

Saksbehandler:

Sjur Tandberg
Tlf: 3210331 1

Nordre Buskerud politidistrikt

/In’/m'm'.rIra/inen/Jet,betale:Aizêzfeieu4
Post: Postboks 505 Sentrum, 3504 HØNEFOSS
Tlf: 32 10 32 10 Faks: 32 ‘I0 32 01

F.-post: uordre.buskcrud@politiet.n0 Bankgiro: 7694-O5-11395
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Fra: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 

Til: Camilla Lødøen Myroldhaug [Camilla.Lodoen.Myroldhaug@ringerike.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 19.01.2015 10:06:44 

Emne: VS: Situasjonsplan Telegrafalleen. Innspill til høring reguleringsplan. 

Vedlegg: A0.1-2 Utomhusplan a3 1_250.pdf 

 
 

Fra: Ketil Myrseth [mailto:km@sgark.no]  
Sendt: 16. januar 2015 16:23 
Til: Ingeborg Faller; postmottak 
Kopi: Sindre Lafton; Bjørn Leifsen 
Emne: FW: Situasjonsplan Telegrafalleen. Innspill til høring reguleringsplan. 

 
Ingeborg Faller 
 
Mens planen har vært ute på høring har det blitt arbeidet med søppelhåndtering og kvalitetsikring av 
funksjoner.  
Vi har bl.a. hatt møte med HRA vedrørende muligheten for nedgravde søppeldunker. Siden HRA normalt 
ikke tar avfall fra næringslivet har vi valgt en løsning med dunker på bakke ved innkjøringen til anlegget. 
For å sikre tilgang til nytt bygg for store biler har vi valgt å utvide vegbredden på bekostning av deler av 
grøntarealet langs Telegrafalleen. Her må formålsgrensene justeres.  
Det vurderes også ny trafo. Her har imidlertid ikke Ringerikskraft beregnet kapasiteten endelig. Mulig 
plassering er imidlertid vist ved utebodene. Eventuelle konsekvenser av trafo ved mast er tatt opp med 
Telenor.   
 
Ketil Myrseth 
Sivilarkitekt MNAL 
 
SG arkitektur as 
Hvervenmoveien 49 
3511 Hønefoss 
 
Tlf.: 92 86 44 00 
Tlf. sentralbord:  32 17 06 20 
 
 
 

Fra: Gunn Pedersen Lindstad  
Sendt: 16. januar 2015 09:24 
Til: Ketil Myrseth 
Emne: Situasjonsplan Telegrafalleen 

 
 
 
Med vennlig hilsen 
Gunn Pedersen Lindstad 



Interiørarkitekt 

 

SG Arkitektur AS  
Hvervenmoveien 49 
3511 Hønefoss 
 
Sentralbord: 32 17 06 20 

Direkte:         922 84 120 
www.sgark.no 

 

Fra: Ketil Myrseth  
Sendt: 16. januar 2015 08:15 
Til: Gunn Pedersen Lindstad 
Emne: Telegrafalleen 

 
Kan du sende meg siste situasjonsplan på PDF. 
jeg tror den må videreformidles til kommunen som innspill på høring på reguleringsplanen. 
 
Ketil Myrseth 
Sivilarkitekt MNAL 

 

SG arkitektur as 
Hvervenmoveien 49 
3511 Hønefoss 
 
Tlf.: 92 86 44 00 
Tlf. sentralbord:  32 17 06 20 
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Fra: Grethe Tollefsen [Grethe.Tollefsen@ringerike.kommune.no] 

Til: Per Ragnar Sivertsen [Per.Ragnar.Sivertsen@ringerike.kommune.no] 

Kopi: Ingeborg Faller [Ingeborg.Faller@ringerike.kommune.no] 

Sendt: 14.01.2015 14:08:41 

Emne: SV: 371 Telegrafalleen 2 - offentlig ettersyn 

Vedlegg:  
Takk for innspillet. 
Nå viser det seg at hun kan jobbe to dager likevel, fredag 23. og mandag 26. januar. Sender dette videre i 
kopi til Ingeborg og så da kan vi (ingeborg og jeg) se litt på ditt innspill sammen. 
 
Hilsen 
Grethe Tollefsen 
 
 
 

Fra: Per Ragnar Sivertsen  
Sendt: 13. januar 2015 07:36 
Til: Grethe Tollefsen 
Emne: VS: 371 Telegrafalleen 2 - offentlig ettersyn 

 
Videresender mailen til deg da Ingeborg Faller ikke er på jobb i januar. 
  
Med vennlig hilsen 
  
Per R. Sivertsen 
Prosjektleder 
Ringerike kommune, Teknisk forvaltning- utbygging 
Mobil: 99127480 

 
Fra: Per Ragnar Sivertsen 
Sendt: 13. januar 2015 07:33 
Til: Ingeborg.Faller@ringerike.kommune.no 
Emne: SV: 371 Telegrafalleen 2 - offentlig ettersyn 

  
Innspill til reguleringsplan 371 Telegrafalleen 2 

  

Viser til varsel om offentlig ettersyn datert 19.11.2014 etter 1.gangsbehandling i sak 114/14 i møte 

10.11.2014. Frist for innspill til planarbeidet satt til 17.januar 2015. Følgende innspill gis: 

1. Reguleringsplan 0605_371 plandel. 

Reguleringsformål.  

   - Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur. Forutsetter at samferdselsanlegg og teknisk 

       infrastruktur som veg, fortau, gang/sykkelveg og parkering innenfor reguleringsplanen er  

       regulert som privat og ikke offentlig. 

 



  - Hensynssone – sikringssone frisikt H140_1-2. Etter kommunalteknisk vei norm skal  

    frisiktsonen være 5mx30m der tillatt hastighet i kommunal veg er 30km/t. Det som er lagt  

    inn på reguleringsplanen er 4mx24m. Det ser ut som eksisterende garasje på nabotomt  

   45/243 kommer innenfor frisiktsonen. Gjeldende krav se vedlegg. 

 

  - Veg SV1(felles veg). Atkomstveien i planen er tilknyttet kommunens veg, Telegrafalleen, i  

    sørvestre hjørne av tomten. Regulert vegbredde er målt til 4m. På det smaleste er effektiv 

    veibredde 3,5m som skyldes eksisterende bygning.   

 

    I tilknytningspunktet mellom kommunal og privat veg er regulert bredde vesentlig mindre  

    enn minstekravet for privat atkomst i følge kommunalteknisk veg norm. Kurveradien på   

   «trompeten» bør være minimum R=4m, se vedlegg, utsnitt av kommunalteknisk vei norm. 

     

    Ved at eksisterende privat veg blir stengt i nord vil trafikkmengden bli noe større enn  

    dagens med større konflikt med inn og utkjøring mot Telegrafalleen da minstekrav til  

    frisikt ikke innfris. Videre vil snumulighet for flyttebil, varebil eller renovasjonsbil bli noe  

    redusert samt at konflikt mellom gående og kjørende bli noe større da effektiv kjørebredde  

    på det smaleste er 3,5m på sommers tid uten brøytekanter. Dette bør sikres forsvarlig for  

    brukerne av området. 

2. Reguleringsbestemmelser 

§7 Rekkefølgebestemmelser. Her står det under punkt: 

 

   2. Det kan ikke gis brukstillatelse for bygninger før anlegg, som skal overtas av kommunen,  

      er i samsvar med utbyggingsavtale og godkjent og overtatt av kommunen. 

   3. Offentlige trafikkarealer innenfor planområdet skal opparbeides før brukstillatelse for 

       bygg gis.  

 

Felles vei SV1, som anlegg, er ikke aktuell for kommunal overtakelse. Det er heller ikke 

fremføring av eventuelle vann og avløpsledninger til utbyggingsområdet. Derfor er det noe uklart 

hva som menes med anlegg som kommunen skal overta. Foreslår at det under punkt 2. tilføyes 

«som eventuelt skal overtas av kommunen».  Videre foreslås det at punkt 3. endres til private 

trafikkarealer….  

3. Krav til tilstrekkelig brann vann er 50 l/s mot 2 kg trykk er kontrollert. Branntesten i 

Telegrafalleen viser tilstrekkelig kapasitet. Videre er avstand til brannkum godt innenfor maks 

avstand i forhold til slangeutlegg.  

    

4. Tilknytningspunkt for vann, avløp og delvis drensvann for den nye utbyggingen er anbefalt i 

veikryss Stangsgate/Holmboes gate. Disse ledningene forutsettes blir private. 



 

  

  
  
  

Fra: Jostein Nybråten  
Sendt: 19. november 2014 22:05 
Til: Per Ragnar Sivertsen 
Emne: VS: 371 Telegrafalleen 2 - offentlig ettersyn 
  
Hei Per. 
  
Mener du har fått denne før. 
  
Jostein 
  
  

  
Fra: Ingeborg Faller  
Sendt: 19. november 2014 17:26 
Til: Roger Sørslett; Jostein Nybråten; Arne Lange Hellum; Unni Suther; Geir Sverre Svingheim; Lars Kr. 
Olsen 
Emne: 371 Telegrafalleen 2 - offentlig ettersyn 
  
Hei! 
  
Se vedlagt brev med varsel om offentlig ettersyn av detaljreguleringsplan 371 Telegrafalleen 2. Frist for 
uttalelse er 17. januar 2015. 
  
  
Med vennlig hilsen 
 
Ingeborg Faller 
Arealplanlegger  
Areal- og byplankontoret, Ringerike kommune 
32 11 74 61 
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RINGERIKE KOMMUNE 

MILJØ- OG AREALFORVALTNING, AREAL- OG BYPLANKONTORET 

 
REGULERINGSBESTEMMELSER  

0605_371 Detaljplan for Telegrafalleen 
 

Forslag pr 14.10.2014 
Revidert  
Revidert  
 
1.gangs behandling i planutvalget 10.11.14 
Offentlig høring xxxx 
2.gangs behandling i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning xxxxx 
Formannskapet xxxxx 
Vedtatt av kommunestyret xxxxx 
 
 
REGULERINGSFORMÅL 
 
Regulert område vises med reguleringsgrense på plankart.  
 
Området reguleres til følgende formål, jf. Pbl §§ 12-5 og 12-6: 
          
1. Bebyggelse og anlegg,   

– Boligbebyggelse-blokkbebyggelse   BBB1 
– Kombinert forretning, kontor, tjenesteyting  BKB1 
– Uteoppholdsareal     BUT1 
– Lekeplass      BLK1 

 
2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

– Veg       SV1 
– Fortau       SF 1-3 
– Gang-/sykkelveg     SGS1 
– Parkering      SPA1-4 

 
3. Grønnstruktur 

– Grønnstruktur      G1 
 

4. Hensynssone  
– Sikringssone frisikt     H140_1-2 

 
   

I parentes i hvert underpunkt i reguleringsbestemmelsene vises det til underpunkter 1-14 i 
plan- og bygningslovens § 12-7.  
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§ 1. BEBYGGELSE OG ANLEGG  
 
§1.1 Felles bestemmelser 
 
1. Byggegrense (2) 
 
Bygninger skal plasseres innenfor byggegrense. Byggegrenser er vist på plankartet. 
 
 
2. Lekeplass (4) 
 
Det skal det opparbeides felles lekearealer på minimum 25 m2 per boenhet. 
 
Lekearealene skal være av typen sandlekeplass og nærlekeplass.  
 
Lekearealer skal inneholde sandkasse, huskestativ, noe fastdekke, lekeapparater og benker 
med bord.  
 
 
3. Radon.  (4) 
 
Det skal gjøres nødvendige tiltak for å beskytte mot radon i varig oppholdsareal. 
 
 
4. Støy.  (3).   
 
Utenfor rom for varig opphold, inkludert minimum ett soverom, skal innfri grenseverdier i 
tråd med tabell 2 i Miljøverndepartementets retningslinje T-1442 (2012). Grenseverdiene skal 
også tilfredsstilles for utvendig oppholdsplass. 
 
Prosjekterte støytiltak, samt dokumentasjon som viser at grenseverdiene er ivaretatt, skal 
vedlegges rammesøknad. Før det gis brukstillatelse skal støytiltak være utført. 
 
 
5. Grunnforhold 
 
Før områdene kan bebygges skal grunnforholdene være kartlagt mht sikkerhet for bygg og 
uteområder. Kommunen kan kreve utredninger fra faglig kompetente mht dette. 
 
 
6. Overvannsanlegg 
 
I områder for lek og grønnstruktur kan det anlegges fordrøyningsbasseng for overvann. 
 
 
2 Bebyggelse og anlegg. 
 
Disse områdene er delt i blokkbebyggelse for boliger og kombinert formål. 
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1. Område for blokkbebyggelse BBB1 (1) 

Område BB1 skal nyttes til blokkbebyggelse.  

 
      
1a. Utnyttelse (1) 
 
Maksimalt tillatt bebygd areal m2 BRA skal totalt være 2600 m2.  

Den delen av areal avsatt til bebyggelse som ikke bebygges kan benyttes til 
opphold/rekreasjon i den grad det er hensiktsmessig. 

 
 
1b. Byggehøyde (1) 
 
Bygninger kan oppføres med flate tak. Maksimal gesimshøyde kote +103. 
 
På byggeområdet kan tillates oppført kjeller i ett plan for parkering, boder og felles 
avfallsoppsamling. 
 
 
1c. Bebyggelsens utforming (1) 
 
Fasader skal utformes slik at reguleringsområdet samlet fremstår med et helhetlig 
arkitektonisk uttrykk, tilpasset nærområdet. 
 
 
1d. Parkering (4 og 7) 
 
Parkering kan anlegges i felles parkeringskjeller i underetasje på bygg og på bakkeplan.  
 
Parkeringsdekning skal være som angitt i kommunal vedtekt. Parkering tilpasset 
bevegelseshemmede skal opparbeides iht. TEK § 10-2. 
 
Pr bolig skal det være 2 stk sykkelparkeringer. Disse kan være i bodene. 
 
 
2. Område for kombinert bebyggelse BKB1. 

Område BKB1 skal nyttes til kombinert formål forretning, kontor og annen offentlig eller 
privat tjenesteyting.  

      
2a. Utnyttelse (1) 
 
Maksimalt tillatt bebygd areal m2 BRA skal totalt være 3800 m2.  
 
 
2b. Byggehøyde (1) 
 
Bygninger kan oppføres med flate tak. Maksimal gesimshøyde kote + 95. 
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2c. Bebyggelsens utforming (1) 
 
Fasader skal utformes slik at bygningene fremstår med et helhetlig arkitektonisk uttrykk, 
tilpasset nærområdet. 
 
I området kan det anlegges trapp/sti ned til Holmboes gate. 
 
 
2d. Parkering (4 og 7) 
 
Parkering kan anlegges i felles parkeringskjeller i underetasje på bygg og på bakkeplan.  
 
Parkeringsdekning skal være som angitt i kommunal vedtekt. Parkering tilpasset 
bevegelseshemmede skal opparbeides iht. TEK § 10-2. 
 
 
3. Uteoppholdsareal 
 
3. Formål (1) 

 
Område BUT1 skal nyttes til felles oppholdsareal.  
 
3a. Utforming/bruk (4) 
 
Området kan ha både fast dekke eller tilsås/beplantes. I skråningen ned mot Holmboes gate 
skal det etableres vegetasjon med varierende høyde, inklusivt høye trær. 
 
I området kan det anlegges trapp/sti ned til Holmboes gate. 
 
 
4. Lekeplass 
 
4. Formål (1) 

 
Område BLK1 skal nyttes til felles lek og oppholdsareal.  
 

 
4a. Utforming/bruk (4) 
 
Utforming, bruk og behandling av lekeareal skal være i hht disse bestemmelsers §1.1 pkt 2 og 
dokumenteres ved utomhusplan som framlegges ved byggesøknad.  
 
Universell utforming skal legges til grunn for utforming. 
 
Lekearealet stilles til disposisjon for beboere i nærområdet.  
 
 
  



Side 5 av 6  

§2 SAMFERDSEL OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 
  
§2.1  Fellesbestemmelser 
 
1. Vegstandard (4) 
 

Vegenes standard skal tilpasses bevegelseshemmede i hht. TEK § 10-2. 
 

 
§3.2  Veg 
 
1. Formål  
 
Veg SV1 skal nyttes til felles veg.  

  
§3.3  Fortau 
 
1. Formål  
 
Fortau SF1-3 skal opparbeides med fast dekke og belysning. 

 
 

§3.4  Gang-/sykkelveg 
 
1. Formål  
 
Gang-/sykkelveg SGS1 skal opparbeides med fast dekke og belysning. 
 
 
§3.5 Parkering 
 
1. Formål (1/7) 
 
Områdene SPA1-4 skal nyttes til felles parkering for eiendommene innen planområdet. 
Plassene kan være både i kjeller og på terreng.  
 

 
§4 GRØNNSTRUKTUR 
 
§4.1 Grønnstruktur 
 
1. Formål.  (1) 
 
Område G1 skal nyttes til opparbeidet grønnstruktur.  
 
 
2. Utforming/bruk (4) 
 
I disse områdene kan det anlegges anlegg for felles opphold, inkludert benker og andre 
utemøbler. Områdene kan beplantes og i en viss utstrekning planeres. Det kan oppføres 
støttemurer innen områdene. 
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§5 HENSYNSSONER 
  
§5.1 Sikringssone frisikt (2/4) 
 
Sikringssone frisikt skal ivareta nødvendig frisikt ved avkjørsler. I frisiktsonen skal det ikke 
forekomme vegetasjon eller annet høyere enn 0,5 m over tilliggende vegnivå.  
 
 
§6 TILGJENGELIGHET- UNIVERSELL UTFORMING (4) 
 
1. Det skal legges vekt på universell utforming. Allment tilgjengelige anlegg innenfor både 

offentlig veganlegg og de private byggeområdene skal, så langt det ligger til rette for det, 
utformes slik at de kan benyttes på like vilkår av så mange som mulig.  

 
 

§7 REKKEFØLGEBESTEMMELSER 
  
1. Bestemmelsene i §5 rekkefølgebestemmelser stilles med hjemmel i PBL §12-7 pkt. 10. 
 

 
2. Det kan ikke gis brukstillatelse for bygninger før anlegg, som skal overtas av kommunen, 

er i samsvar med utbyggingsavtale og godkjent og overtatt av kommunen.   
 

3. Offentlige trafikkarealer innenfor planområdet skal opparbeides før brukstillatelse for 
bygg kan gis.  

 
4. Felles uteoppholdsareal inkludert lekeplass skal være ferdigstilt og godkjent av 

kommunen før brukstillatelse for boliger kan gis. 
 
5. Ved byggesøknad skal følgende være dokumentert:  

Husplassering, tilpasning til omgivelsene, planlagt gjerde med høyde over 0,5 meter, 
utnyttelse av ubebygd areal, adkomst, parkeringsareal inkl sykkelparkering, plass for 
renovasjon og lekeplass. 

 
6. Før det gis brukstillatelse skal støytiltak for ny bebyggelse være utført. Støytiltak skal 

gjennomføres der støyberegningene viser at bebyggelse har støynivå over gjeldende 
grenseverdier i støyretningslinjene T-1442 (2012). 
 

 
 
 



SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 

 
Arkivsaksnr.: 14/1831-1   Arkiv:   

 

0605_371 DETALJREGULERING FOR TELEGRAFALLEEN 2 -  

1. GANGSBEHANDLING  

 

Forslag til vedtak: 

 

 

1. Forslag til detaljregulering «371 Telegrafalleen 2» 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. Det tas sikte på å oppheve de deler av gjeldende reguleringsplan «154 Kvartalet 

Telegrafen» som overlappes av ny plan, inkludert alle senere planendringer, delplaner og 

tilhørende bestemmelser, ved vedtak av reguleringsplan «371 Telegrafalleen 2». 

 

 

 

Sammendrag 

Det foreslås å regulere de nordligste delene av kvartalet sør for politistasjonen til bolig for 

bygging av ny boligblokk, samt å regulere de sørligste delene av kvartalet til kombinert 

forretning, kontor og tjenesteyting, i tråd med dagens bruk av arealene. I gjeldende 

reguleringsplan er hele det foreslåtte planområdet regulert til offentlig formål.   

 

Planområdet er svært sentrumsnært, og en høy utnyttelse av tomta er i tråd med mål om 

fortetting av bykjernen. Rådmannen anbefaler at planforslaget vedtas sendt ut på høring.  

 

Innledning 

Hensikten med planforslaget er å legge til rette for bygging av ny boligblokk med ca 18 

leiligheter, samt tilhørende uteoppholds-, trafikk- og parkeringsareal, samt å omregulere 

areal fra «offentlig formål» til dagens bruk som er kombinert forretning, kontor og 

tjenesteyting.  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Hovedkomitéen for miljø – og arealforvaltning (HMA) vedtok i møte 14.05.12, sak 67/12, 

oppstart av detaljregulering for «371 Telegrafalleen 2». Forslagsstiller for denne 

oppstartssaken var Oddvar Røysi, da han var grunneier. I ettertid ble eiendommen solgt til 



Telegrafalleen 2 AS. Arbeidet med reguleringsplan for området ble gjenopptatt på bakgrunn 

av vedtaket om oppstart fra 2012 etter et informasjonsnotat til HMA datert 11.10.13.  

  

Beskrivelse av saken 

Dagens situasjon 

De sørligste delene av planområdet brukes til diverse forretninger, kontorer og tjenesteyting, 

i form av Telenors driftslokaler, musikkbutikk, fysioterapi og øyeklinikk. På de nordligste 

delene av området, der det tenkes bygd en ny boligblokk, står det en garasje. Det går en 

gangvei gjennom planområdet i sør.  

 

Planforslaget 

Forslag til detaljregulering for «371 Telegrafalleen 2» er mottatt fra Sivilingeniør Bjørn 

Leifsen AS.  

Planforslaget som foreligger til behandling består av  

- Plankart «Telegrafalleen 2 AS»  i målestokk 1:1000 (A4), datert 14.10.14. 

- Forslag til reguleringsbestemmelser datert 14.10.14 

- Planbeskrivelse datert 14.10.14 

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Planområdet er i dag regulert i reguleringsplan 154 Kvartalet Telegrafen, vedtatt 24.04.86 

(se planbeskrivelse s. 7). Planområdet er i denne reguleringsplanen regulert til offentlig 

formål. Tillatt utnyttelsesgrad er 0,30 (for definisjon og beregningsmetode, se Grad av 

utnytting (link) side 55) og bebyggelsen skal ikke overstige 3 etasjer. 

 

Plantype og avgrensning 

Planen fremmes som en detaljregulering. Telegrafalleen 2 AS v/Sindre Lafton er 

forslagstiller.  

 

Eiendomsforhold 

Planområdet omfatter eiendommen gbnr 45/38. 

 

Innkomne innspill til planoppstart 

Ringerike kommune varslet, i henhold til plan- og bygningslovens bestemmelser, oppstart 

av planarbeidet til berørte parter i brev 16.05.12 og kunngjorde det i Ringerikes Blad, samt 

på kommunens nettsider. Det kom inn totalt ti innspill. Disse følger saken som vedlegg. 

Hovedtrekkene i innspillene er referert og kommentert i eget vedlegg. Der det henvises til 

forslagsstiller menes Telegrafalleen 2 AS.  

  

Forholdet til overordnede planer 

I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.07 er området avsatt til Senterområde. 

Planforslaget er i tråd med dette.  

 

Juridiske forhold 



Naturmangfoldloven 

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

grunn som retningslinjer ved alle enkeltvedtak, herunder vedtak av område – og 

detaljreguleringer. Det skal i saksdokumentene redegjøres for hvordan disse er fulgt opp. 

Det skal i saken fremgå hva slags kunnskap om naturmangfold beslutningen bunner i. Det er 

søker som har hovedansvaret for å fremskaffe kunnskapsgrunnlaget. Dersom 

kunnskapsgrunnlaget skulle vise seg å være mangelfullt, skal tiltaket vurderes i henhold til 

føre – var – prinsippet. Man skal i saken innta en økosystemtilnærming og samlet belastning 

av tiltak i området skal vurderes. 

 

Økonomiske forhold 

Planen fremmes som en privat detaljregulering. Dette innebærer at det faktureres 

saksbehandlingsgebyr iht. gjeldende betalingsreglement.  

 

Planen utløser trolig ingen økonomiske belastninger for Ringerike kommune.  

 

Rådmannens vurdering 

Byggeplanene 

Området er svært sentrumsnært, og det er derfor ønskelig med en høy utnyttelsesgrad. 

Rådmannen mener at fem etasjer pluss underetasje er en fornuftig utnytting av tomta. Da 

byggets fotavtrykk ikke er så stort vil ikke bygget skygge for nabobygg, utover tidlig om 

morgenen mot vest. Dette vises i sol/skygge-analysene i planbeskrivelsen.   

 

Utbyggingsforslaget er i tråd med tankegangen om fortetting.  

 

Noen større trær som kunne skjerma mellom Kuben og den nye blokka er dessverre tatt ned. 

Det er tatt inn bestemmelse om at det skal plantes nytt i denne skråninga.  

 

Innkomne merknader 

Vurdering av de enkelte innkomne merknader fremgår av vedlagte dokument. Overordna 

samfunnsmessige hensyn har blitt vurdert til å veie tyngre enn private hensyn når det gjelder 

byggehøyder. En viktig årsak til dette er at tomta er svært sentrumsnær, og at det derfor er 

riktig med høy utnyttelse.  

 

Lekeplasser 

Det er lagt opp til uteoppholdsareal og lekeplass øst, nord og vest for bygget. Dette gir store 

nok areal med gode solforhold. Planen har bestemmelser som sikrer opparbeidelse av dette 

før det gis brukstillatelse for boligene. 

 

Infrastruktur 

Telegrafalleen er kommunal vei, med opparbeida fortau på vestsiden. Det er derfor ikke krav 

om fortau langs planområdet. Planområdet ligger innenfor konsesjonsområde for 

fjernvarme. Utbyggingsprosjektet faller innunder tilknytningsplikten da det er større enn 

1000 m
2
.  



 

Det forventes en trafikkøkning i Telegrafalleen på omtrent 60 biler i døgnet de neste ti årene 

dersom utbygginga gjennomføres. Grunnet allerede etablert fortau og oversiktlig situasjon i 

krysset med Askveien, mener rådmannen at veisystemet er dimensjonert for denne økninga.  

 

Det bør legges opp til noen flere sykkelparkeringer enn de to som er foreslått per boenhet. 

 

Naturmangfold og grøntstruktur 

Forslagsstiller har gjort en vurdering av planområdet og konkludert med at det er neste 

utelukkende asfalterte flater, og at tiltaket dermed ikke vil medføre negative konsekvenser 

for plante- og dyreliv. Det er ikke registrert prioriterte eller rødlistearter i området.  

 

Rådmannen mener dermed at de miljørettslige prinsippene i §§ 8-12 i naturmangfoldloven 

er fulgt opp.  

 

Området vil få et grønnere preg etter utbygginga.  

 

Konsekvensutredning og ROS – analyse 

Rådmannen anser at utredningsplikten i henhold til plan- og bygningsloven er oppfylt, 

herunder at samtlige utredninger og vurderinger beskrevet i planprogrammet er 

tilfredsstillende gjennomført.  

 

Samlet vurdering 

Rådmannen er positiv til utvikling av Telegrafalleen 2. Utbygginga vil gi sentrumsnære 

boliger av god kvalitet.  

 

Fortetting av bykjernen er positivt med tanke på miljø og klima, og med tanke på 

byutviklinga. Flere boliger i byen gir mer aktivitet hele døgnet.  

 

Rådmannen mener at utbygginga ikke gir vesentlige negative konsekvenser for de etablerte 

boligene rundt, da utbygginga ikke grenser direkte til disse eiendommene.   

 

Rådmannen anbefaler at planen justeres i form av at antall parkeringsplasser for sykkel økes. 

Denne endringa vil bli gjort før 2. gangsbehandling.  

 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at planforslaget 0605_371 

detaljregulering for ”Telegrafalleen 2” fremmes og legges ut til offentlig ettersyn. 

 

Saksdokumenter 

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. 

1. Oversiktskart 

2. Plankart, datert 13.08.2014, mottatt 23.10.14 

3. Bestemmelser, datert 14.10.14 

4. Planbeskrivelse, datert 14.10.14 



5. ROS-analyse, datert 14.10.14 

6. Støyrapport og støyberegninger, datert 13.08.14 

7. Soldiagram, datert 30.06.14 

8. Trafikkvurderinger, datert 20.08.14 

9. Sammendrag av innkomne innspill, med kommentarer, datert oktober 2014 

10. Innspill innsendt til oppstart* 

a. Erna Marie A. Holand, datert 25.06.12* 

i. Holand, vedlegg* 

b. Statens vegvesen, datert 15.06.12* 

c. Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS, datert 14.06.12* 

d. Fylkesmannen i Buskerud, datert 15.06.12* 

e. Nordre Buskerud politidistrikt, datert 06.06.12* 

f. Buskerud øyeklinikk, datert 06.06.12* 

g. Stein T. Haumann, datert 05.06.12* 

h. Ottar Torstensrud, datert 06.06.12* 

i. Hønefoss fjernvarme, datert 29.06.12* 

j. Buskerud fylkeskommune, datert 16.06.12* 

11. Reguleringsplan 154 Kvartalet Telegrafen – plankart vedtatt 24.04.86* 

12. Reguleringsplan 154 Kvartalet Telegrafen – bestemmelser vedtatt 24.04.86* 

13. Kommuneplanens arealdel 2007-2019, vedtatt 30.08.2007* 

14. Energi – og klimaplanen for Ringerike kommune, vedtatt 02.12.10* 

 

 

 

 Ringerike kommune, 22.10.2014 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

Enhetsleder: Heidi Skagnæs 

Avdelingsleder areal- og byplankontoret: Grethe Tollefsen 

Saksbehandler: Ingeborg Faller 
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Arkivsaksnr.: 14/1831-3  Arkiv: L12  

 
Sak: 114/14 
 
371 Telegrafalleen 2 - 1. gangsbehandling  
 
Vedtak i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning: 
 

1. Forslag til detaljregulering «371 Telegrafalleen 2», med revidert forslag til plankart og 
planbeskrivelse, 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. Det tas sikte på å oppheve de deler av gjeldende reguleringsplan «154 Kvartalet 
Telegrafen» som overlappes av ny plan, inkludert alle senere planendringer, delplaner 
og tilhørende bestemmelser, ved vedtak av reguleringsplan «371 Telegrafalleen 2». 

 
4. Det delegeres til rådmannen å klargjøre plankart for offentlig ettersyn. 

 
 

Behandling i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 10.11.2014: 
 
Etter revidert forslag til planbeskrivelse fra forslagsstiller fremmer rådmannen følgende 
endringsforslag: 
 
1. Forslag til detaljregulering «371 Telegrafalleen 2», med revidert forslag til plankart og 

planbeskrivelse, 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. Det tas sikte på å oppheve de deler av gjeldende reguleringsplan «154 Kvartalet 

Telegrafen» som overlappes av ny plan, inkludert alle senere planendringer, delplaner 
og tilhørende bestemmelser, ved vedtak av reguleringsplan «371 Telegrafalleen 2». 

 
4. Det delegeres til rådmannen å klargjøre plankart for offentlig ettersyn. 
 
Avstemming: 
 
Rådmannens endringsforslag  ble enstemmig vedtatt. 
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