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Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Hovedkomiteen for miljø- og 

arealforvaltning den 08.06.2015.  

 

Arkivsaksnr.: 15/5025   Arkiv: 033  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

47/15 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 08.06.2015 

 

Forslag til vedtak: 

 

Referatsakene tas til orientering. 
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Delegerte vedtak - Møte i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning den 08.06.2015.  

 

Arkivsaksnr.: 15/5057   Arkiv:   

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

48/15 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 08.06.2015 

 

Forslag til vedtak: 

 

Delegasjonssakene tas til orientering. 
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Deling av eiendom - fradeling av boligtomt Gnr/bnr 248/1 - Pjåkerud 

 

Arkivsaksnr.: 15/2125   Arkiv: GNR 248/1  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

38/15 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 08.06.2015 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Etter en helhetsvurdering finner hovedkomiteen at hensynene bak bygge- og 

deleforbudet i kommuneplanbestemmelsenes § 2.1 blir vesentlig tilsidesatt. Videre 

anses fordelene ved å gi dispensasjon ikke å være så mye større enn ulempene at 

dispensasjon bør innvilges. 

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

henvisning til kommuneplanbestemmelsenes § 2.1. 

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

4. Søknad om fradeling av tomt til boligformål på ca. 1 900 m² avslås, jf. plan- og 

bygningslovens § 20-1 m, jordlovens § 12. 

 

 

Til orientering: Når HMA har fattet et vedtak i saken, vil rådmannen oversende sakspapirer 

til søker og samtidig orientere om klageadgang. 

 

 

Sammendrag 
Det søkes om fradeling av en boligtomt på ca 1 900 m² ved Vælerenveien på Pjåkerud, som 

ligger ca. 3 km nordvest for Tyristrand, på eiendommen gnr. 248/1. Fylkesmannen har uttalt 

seg negativt. Søknaden har blitt justert for å imøtegå uttalelse fra Fylkesmannen. 

Tomtestørrelsen har blitt redusert og byggets plassering og utforming har blitt endret for å 

virke mindre ruvende i landskapet. Rådmannen anbefaler at det ikke gis dispensasjon fra 

kommuneplanens bestemmelser om bygge- og deleforbud. 

 

Utskrift sendes følgende parter: 

- André J. Stensrud, Vælerenveien 41, 3533 Tyristrand 

- Ole Petter Fossum, Øvre Kindsvei 20, 3533 Tyristrand 

 

Beskrivelse av saken 
Det søkes om fradeling av en boligtomt på ca 3 300 m² ved Vælerenveien på Pjåkerud, som 

ligger ca. 3 km nordvest for Tyristrand, på eiendommen gnr. 248/1. Denne tomtestørrelsen er 

senere blitt redusert fra 3 300 m² til 1 900 m², hvorav ca 1 750 m² er hustomt og veiarealet er 

150 m². 

 

Det omsøkte området ligger i det som i kommuneplanen er avsatt til landbruks-, natur-, og 

friluftsområde (LNF) og tomta lå opprinnelig innenfor 100 metersbelte til ei elv fra Væleren. 

Senere har søknaden blitt justert, slik at tomta er blitt trukket lenger vekk fra vannkanten, slik 

at den akkurat ligger utenfor 100 meters beltet til vann.  
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Det er søkt om dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelse § 2.1 om byggeforbud i LNF-

område og § 5 om byggeforbud i 100-meters belte mot vann og vassdrag. 

 

I følge Gårdskart har eiendommen som boligtomta skal deles fra, et totalareal på 1 997 dekar, 

hvorav 196 dekar dyrket mark, 1 756 dekar produktiv skog og 45 dekar annen mark. Det 

omsøkte arealet ligger inntil nordgrensen av skogteigen sør for Vælerenveien. I følge 

Gårdskart består omsøkt areal av middelbonitetsskog. 

 

Søknad om dispensasjon 

I redegjørelsen fra søker (finnes vedlagt, se vedlegg 8) så fremgår det følgende når det gjelder 

vurdering av tomta: 

- Tomta ligger sør for elva, og ligger ikke i nedslagsfeltet til Væleren.  

- Den kommunale veien ligger mellom omsøkt tomt og tilliggende vassdrag. Det er altså 

biltrafikk og aktivitet fra eksisterende bebyggelse innenfor 100 meters beltet.  

- Det er primært et ønske om å plassere bolig og garasje med en avstand på ca. 87 meter fra 

vassdraget. 

- Ifølge søker består tomta av grunnfjell (fjell nesten i dagen) med lav bonitet. 

- Tidligere var det i området stor næringsaktivitet i regi av nikkelverket. I dag ligger det et 

sagbruk og et oppdrettsanlegg for Tyrifjordørret her. Området er for øvrig preget av småbruk 

og en blanding av boliger med et mindre innslag av hytter. Gjennom området går også 

hovedvannledningen til Tyristrand vannverk som forsyner Tyristrand og Nakkerud. 

 

Søkers vurdering av fordeler og ulemper 

- Det er gode solforhold på tomta, og kort avstand til natur- og friluftsområder 

- Tomta ligger i ytterkant av eiendommen den deles fra, og vil ikke hindre fremtidig 

skogsdrift 

- Tomta legger ikke beslag på verdifullt areal 

- Boligbygning vil bli bygget i tømmer som harmonerer med tømmerskogen i området. Det 

planlegges torvtak. Dette vil bidra til at bebyggelsen på tomta vil gli godt inn i omgivelsene. 

- Tomta ligger ca. 800 meter fra nærmeste bussholdeplass, og søker vurderer at veien frem til 

bussholdeplassen er lite trafikkert.  

- Tomta ligger innenfor sykkelavstand til Tyristrand sentrum (ca. 3 km) 

- 100 meters beltet er allerede «punktert» flere steder i området 

 

Siden det ikke er gåavstand til Tyristrand, vil lokaliseringa gjøre at det blir mer bilbruk enn 

om den hadde ligget nærmere Tyristrand sentrum. Dette kan være uheldig i et 

klimaperspektiv. Dette avveies av at det finnes bussholdeplass og skoleskyss, og avstanden er 

ikke til ulempe for skolebarna i et folkehelseperspektiv. 

 

Søker viser til at det på Tyristrand finnes en rekke tjenestetilbud (dagligvare, lege, post i 

butikk, fysioterapeut, frisør mm.) og at det også er mange aktive lag og foreninger. Gjennom 

Ringerike kommune sin behandling av enkeltsaker i Tyristrandkretsen har også kommunen 

bygget opp under Tyristrand som satsingsområde. Det oppfattes at kommunen har vært 

positiv til å gi tillatelse til fradeling/bebyggelse på mer spredtbygde områder, der forholdene 

har ligget til rette for det. På denne måten viser kommunen at de ønsker å bygge opp under et 

mangfold i boligtilbudet som også omfatter områder utenfor de mer urbane områdene. 

 

Søker mener det i dette tilfellet synes å være en overvekt av fordeler og positive forhold til 

den omsøkte tomt.  
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Forholdet til overordnede planer 
Det omsøkte arealet ligger i et område som i kommuneplanen for Ringerike er angitt som 

landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF-område). Etter kommuneplanbestemmelsene § 2.1 

er fradeling til bolig- eller fritidsbebyggelse ikke tillatt. Å dele fra et areal til boligformål er 

ikke å anse som stedbunden næring, selv om dette vil gi salgsinntekter for selgeren.  

 

I den jordfaglige vurderinga for Ringerike er området klassifisert som C-område (område 

med mindre viktige landbruksinteresser). I slike områder vil landbruksinteressene normalt 

kunne ha en mindre viktig betydning i forhold til endret arealbruk, men det skal likevel gjøres 

en vurdering i forhold til landbrukshensyn.  

 

I kommuneplanbestemmelsene § 1.0.2. om utbyggingsrekkefølge fremgår det at utbygging 

ikke kan finne sted før følgende forhold er sikret i henhold til enhver tid gjeldene lover, 

forskrifter og retningslinjer:  

- tekniske anlegg, dvs. veg, vann- og avløpsanlegg, brannvann, strømframføring.  

- trafikksikker atkomst for gående, syklende og kjørende.  

- skolekapasitet og trafikksikker skolevei.  

- lekeareal  

- samfunnssikkerhet herunder; flomfare, skredfare, radon, forurensning i grunn  

- natur og kultur  

- grunnvann  

- universell utforming   

 

Uttalelse fra Fylkesmannen 
Saken er oversendt Fylkesmannen i Buskerud for uttalelse. I brev 27.03.2015 har 

Fylkesmannen uttalt seg. Fylkesmannen fraråder at det gis dispensasjon og begrunner dette 

med følgende: 

 

1. Lokaliseringen er ikke gunstig ut ifra mål om klima- og miljøvennlige transportformer. 

Den omsøkte tomta vil ligge ca. 3 km fra offentlige og private servicefunksjoner og det er 

ikke gang- eller sykkelvei til området. En utbygging her er ikke i tråd med et mål om redusert 

bilavhengighet og utslipp av klimagasser. Fylkesmannen vil anbefale at en utbygging her bør 

avklares gjennom plan og ikke skje ved dispensasjoner. 

 

2. Ivaretakelse av landskapsforhold.  

Ved en eventuell dispensasjon bør kommunen vurdere å redusere tomtestørrelsen til en 

ordinær eneboligtomt. Boligen vil ligge eksponert på en kolle noe som kan gi uheldige 

landskapsvirkninger. I tillegg vil en adkomstvei opp til boligen kunne medføre inngrep i 

delvis bratt terreng.  

 

3. Kommune må unngå vedtak som kan skape uheldig presedens.  

En utstrakt dispensasjonspraksis for nye boliger vil være uheldig i forhold til overordna mål 

om utvikling av et bosettingsmønster som begrenser transportbehov og klimagassutslipp. 

Flere dispensasjoner undergraver den bolig- og tettstedsutviklinga som er fastsatt i overordna 



  Sak 38/15 

 

 Side 8   

 

plan. En dispensasjon vil skape uheldig presedens for bygging til annet enn tradisjonelt 

landbruk i LNF-områdene og for bygging langs vassdrag. 

 

 

Søkers kommentar på Fylkesmannens uttalelse 

I brev av 24.04.2015 har søker gitt en redegjørelse omkring de forholdene som Fylkesmannen 

har tatt opp (se vedlegg 2). Søker gir uttrykk for at de ønske å endre prosjektet for å komme 

uttalelsen i møte. Det er særlig tre forhold som det redegjøres for: 

 

1. Tomtens størrelse bør vurderes redusert 

Kollen er i dag fri for skog, etter avvirkning som ble foretatt for noen år siden. Dette gjør at 

alle tiltak vil eksponeres da det er åpent mellom Vælerenveien og kollen der tiltaket er 

planlagt. Søker ønsker å redusere tomta, snu det planlagte bygget og legge dette lenger mot 

sør og lavere i terrenget. Adkomstveien legges litt mykere i terrenget for å dempe store 

terrengutslag. 

 

Tiltakshaver reduserer tomta fra 3 300 m² til 1 900 m². Tomta vil etter dette utgjøre ca. 1 750 

m² og veiarealet ca. 150 m². 

 

2. Tiltaket vil kunne gi uheldige landskapsvirkning 

Slik bygget er plassert vil det kunne virke dominerende i landskapet. For å bøte på dette vil 

bygningen bli trukket 15 meter sydover, og møneretningen vil bli snudd og legges mer i 

retning nord-syd. Dette vil gjøre at bygget blir liggende langs etter høydedraget, med gavlen  

mot Væleren. Dette vil gjøre bygningen mindre dominerende og gjøre at det tilpasses mer 

landskapet. I tillegg blir også bygget liggende utenfor 100-metersbeltet langs vassdraget, og 

dermed faller søknad om dispensasjon fra kommuneplanens § 5 bort. 

 

3. Ny vei gir store inngrep i bratt terreng  

I ettertid ser søker at den foreslåtte vei vil kunne bli bratt og gi terrengutslag. Det foreslås 

derfor en ny vei med mykere linjeføring og en bedre terrengtilpasning. Veien vil bli noe 

lengre som en følge av dette. Imidlertid vil biloppstillingsplassen kunne bli mellom 1 og 2 

meter under boligens gulvnivå. 

 

Juridiske forhold  
I denne saken krever søknad om deling av eiendom en tillatelse etter to lovverk: jordlov og 

plan- og bygningslov.  

 

 

Jordlov  

 

I Jordlovens § 12, 3. ledd fremgår det at: «Ved avgjerd av om samtykke til deling skal givast, 

skal det leggjast vekt på om delinga legg til rette for ein tenleg og variert bruksstruktur i 

landbruket. I vurderinga inngår mellom anna omsynet til vern av arealressursane, om 

delinga fører til ei driftsmessig god løysing, og om delinga kan føre til drifts- eller 

miljømessige ulemper for landbruket i området. Det kan leggjast vekt på andre omsyn 

dersom dei fell inn under formålet i jordlova.»  

 

 

Plan- og bygningslov  



  Sak 38/15 

 

 Side 9   

 

 

I plan og bygningslovens § 26-1 står det at opprettelse av ny grunneiendom må gjøres på en 

slik måte at det ikke oppstår forhold som strider mot plan- og bygningsloven, tilhørende 

forskrifter eller plan. 

 

Eiendommen ligger i et område hvor det etter kommuneplanen er både bygge- og deleforbud, 

og det aktuelle området grenser nært opp mot 100 meters beltet mot vann, hvor det også er 

byggeforbud. 

Med andre ord må kommunen dispensere fra planens bestemmelser dersom en eiendom skal 

deles eller det er snakk om byggetiltak. 

 

Hva er en dispensasjon? 

Det er en tillatelse til å fravike lov, forskrift, reguleringsplan, eller i dette tilfellet en 

kommuneplanbestemmelse. Kommunen plikter å gjøre en konkret vurdering når vi får søknad 

om dispensasjon. En dispensasjon skal kun gjelde enkelttilfeller. For mange dispensasjoner 

vil kunne medføre en uthuling av bestemmelsene, rett og slett ved at man ikke holder seg til 

planen. 

 

Når kan kommunen gi dispensasjon fra byggeforbudet?  

Kommunen kan gi dispensasjon fra byggeforbudet dersom hensynene bak forbudet eller 

hensynene i lovens formålsbestemmelse ikke blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene 

ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene, jf. plan- og bygningslovens § 19-2. 

Dersom det skal gis dispensasjon må denne begrunnes nøye ut i fra konkrete forhold i den 

aktuelle saken for å unngå at det skapes en uheldig presedens. 
 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 
Så vidt rådmannen kjenner til er det ikke søkt om fradeling av en boligtomt på dette stedet 

tidligere.  

 

 

Alternative løsninger 
Dersom Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning vurderer at det er andre hensyn som 

bør vektlegges sterkere, og det er ønske om å fravike den overordna planen for arealbruken i 

området, kan alternativt vedtak lyde slik:  

 

 
1. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning vurderer det slik at den omsøkte delingen ikke er 

i vesentlig strid med de hensyn Jordloven skal ivareta. Det gis tillatelse til deling av omsøkt areal 

på ca. 1 900 m², jfr. jordlovens § 12. Det forutsettes at eventuelle rettigheter som ligger til gnr. 

248/1 fortsatt skal tilhøre hovedbølet, og følger ikke med i delingen.  

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

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

dispensasjon å være større enn ulempene, slik at det kan dispenseres.  

3. Hovedkomiteen for miljø- og areal er positive til søknaden om fradeling av tomt fra 

landbrukseiendommen gnr. 248/1 med formål boligbebyggelse, og gir dispensasjon fra 

kommuneplanens bestemmelser om bygge- og deleforbud og tillatelse til deling etter plan- og 

bygningslovens §§ 19-2 og 20-1 m  
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5. Saken oversendes til rådmannen (v/ byggesaksavdelingen og oppmålingskontoret) for videre 

behandling. 

 

 

(Til orientering: Når HMA har fattet et vedtak i saken, vil rådmannen oversende sakspapirer 

til søker og samtidig orientere om klageadgang.) 
 

Rådmannens vurdering 
 

Vurdering etter jordloven 

Omsøkt fradeling vil føre til at skogbruksarealer går tapt, og således være negativt i forhold 

til hensynet til arealressursene. Likevel anses arealet som skal benyttes til boligtomt og 

adkomstvei, som så lite at det ikke vil påvirke eiendommens inntektsgrunnlag i særlig grad.  

Fradelinga vil sannsynligvis ikke gi betydelige drifts- eller miljømessige ulemper for 

landbruket i området. 

 

Omsøkt areal ligger på en kolle rett sør for Vælerenveien, og ligger høyere enn 

omkringliggende boliger. Boligtomt med bolig og atkomstvei som etableres som følge av 

fradelinga vil dermed ligge godt synlig i terrenget. I forhold til kulturlandskapet anses 

fradelinga derfor som negativt. 

 

Fra et landbruksmessig ståsted er det generelt uheldig med oppstykking av 

landbrukseiendommer, og etablering av nye boligtomter i LNF-områder bør som hovedregel 

vurderes i forbindelse med kommuneplanrevisjon. 

 

Hvis hensynene nevnt i Jordloven § 12 tredje ledd taler for avslag på delingssøknaden, åpner 

fjerde ledd for at man likevel kan gi tillatelse av hensyn til bosettinga i området. Omsøkt 

areal ligger forholdsvis nære Tyristrand, hvor det i kommuneplanen er avsatt andre områder 

til fremtidige boligområder. Omsøkt fradeling anses derfor ikke å ha vesentlig betydning for 

bosettingen i området, og fjerde ledd tillegges derfor ikke vekt i denne saken. 

 

For at det skal kunne gis godkjenning til deling etter Jordlovens § 12 må det foreligge 

spesifiserte, klare grunner av en slik karakter og tyngde at de kan slå igjennom ovenfor de 

hensyn Jordloven skal ivareta. I denne saken finner rådmannen etter en samlet vurdering ikke 

å anbefale at det gis tillatelse til omsøkte deling. 

 
Vurdering etter plan- og bygningsloven: Dispensasjon fra LNF 
I plan- og bygningslovens § 19-2 står det vilkår som må innfris for at det skal kunne gis 

dispensasjon, dette er: 

1. Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra 

eller hensynene i lovens formålsbestemmelse blir vesentlig tilsidesatt 

2. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en 

samlet vurdering. 
 

En endret plassering av byggene vil gjøre at de kommer rett utenfor 100 metersbeltet til vann 

og vassdrag. Med andre ord er det kun snakk om dispensasjon fra kommuneplanens LNF-

formål.  

 

I områder som er avsatt til landbruks-, natur- og friluftsområder er det ønske om å ivareta 
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muligheter for å kunne utøve nettopp denne aktiviteten, og det er ønske om å unngå tiltak 

som går i strid med dette formålet. 

 

Fradeling vil imidlertid ha en innvirkning på landskapsbildet lokalt. En dispensasjon vil 

medføre en uheldig presedens for lignende saker. I tillegg har Fylkesmannen uttalt seg 

negativt i saken, av hensyn til overordnede klima- og transporthensyn. 

 

Rådmannen kan ikke se at det er noen klare fordeler for allmennheten eller samfunnet at det 

gis dispensasjon for å fradele denne tomten. At søker vil ha en fordel av å kunne få en landlig 

boligtomt med en slik beliggenhet er åpenbar. Imidlertid er dette et behov eller fordel som det 

i utgangspunktet kun bør tillegges vekt dersom ulempene for allmennheten er marginale. 

Tiltaket kommer ikke direkte i konflikt med dyrka mark, og vil således ikke vesentlig 

tilsidesette hensynet til jordbruksdrift i området. Indirekte vil imidlertid en bolig i et 

landbruksområde kunne medføre drifts- og miljømessige ulemper. Imidlertid ligger det 

mange hytter og boliger her, og man kan vel neppe si at en bolig vil medføre vesentlig mere 

ulemper enn det som allerede finnes på stedet. 

 

Søker har også i sin dispensasjonssøknad grundig beskrevet fordeler og ulemper. Rådmannen 

kan etter en helhetsvurdering ikke se at det er en klar overvekt av fordeler, sett fra 

allmennhetens eller samfunnets sted. Lovens intensjon er at det skal være en klar overvekt av 

fordeler. Vi kan ikke se at det er opplagt flere fordeler, følgelig bør det etter lovens og 

hensynet som kommuneplanen skal ivareta ikke gis dispensasjon for fradeling av boligtomt.  

 

Rådmannen har valgt å innstille negativt i denne saken. Sett i lys av behandlingen av 

tilsvarende saker tidligere, ønsker rådmannen å komme med noen refleksjoner. Vi ser at 

rådmannen i de fleste tilfeller har negativ innstilling, med alternative forslag til vedtak. I 

mange av sakene har HMA valgt å gå imot rådmannens innstilling, og allikevel gi tillatelse til 

fradeling av bolig. 

 

Denne saken skiller seg fra andre lignende saker ved at det er gjort et veldig grundig 

forarbeid, hvor søker har belyst mange av forholdene omkring etablering av bolig utenfor 

spredtbygde strøk og i LNF-områder. I denne saken foreligger det sjelden god dokumentasjon 

på relevante forhold, som må på plass når det er snakk om etablering av tomt utenfor 

regulerte byggeområder. Etter en negativ tilbakemelding fra Fylkesmannen har søker valgt å 

justere søknadene. Byggets plassering og utforming er justert for å fremstå mindre ruvende. I 

tillegg har også søker valgt å justere på tomtestørrelse og slik sett forsøkt å gå Fylkesmannen 

i møte. Av de sakene rådmannen har vært borti i løpet av de siste årene, er nok denne saken 

en av svært få hvor det kanskje er lettere å være lunken, fremfor helt avvisende til å åpne opp 

for en dispensasjon i et område med byggeforbud. 

 

Av likhetsgrunner og for å unngå usaklig forskjellsbehandling må rådmannen allikevel 

innstille negativt, og anbefale at søknaden ikke innvilges. 
 

 

 

 

 

Vedlegg 
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1. Oversiktskart 

2. Tiltakshavers vurderinger etter uttalelse fra Fylkesmannen, datert 24.04.2015 

3. Justert situasjonsplan, datert 23.04.2015 

4. Uttalelse fra Fylkesmannen, datert 27.03.2015 

5. Forespørsel om uttalelse, datert 13.03.2015 

6. Søknad om deling, datert 08.02.2015 

7. Situasjonsplan, datert 18.12.2014 

8. Dispensasjonssøknad, datert 08.02.2015 

 

 

 

Lenker 
 

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

foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for 

papirutskrift. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 20.05.2015 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Arne Hellum 

saksbehandler (jordlov): Lisa Helgesson 

saksbehandler (plan- og bygningslov): Heidi Skagnæs 
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Deling av eiendom - gnr/bnr 80/13 Stranden  

 

Arkivsaksnr.: 15/2765   Arkiv: GNR 80/13  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

39/15 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 08.06.2015 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Det gjøres unntak fra plankravet i kommuneplanbestemmelsenes § 1.0.1 og gis 

tillatelse til deling av eiendommen gnr. 80/13 og et areal på ca. 6 900 m², jfr. plan- og 

bygningslovens §§ 20-1 m, 26-1, 27-1, 27-2, 27-4. 

2. Arealet er i kommuneplanen avsatt til byggeområde for offentlige bygninger, og dette 

vedtaket er ingen endring av formålet.  

3. Det må i samråd med søker avklares hvordan adkomst til gjenværende eiendom skal 

sikres. 

4. Rådmannen gis myndighet til å viderebehandle saken i tråd med dette vedtaket. 

5. I forbindelse med kommuneplanens arealdel er det ønske om at det også foretas en 

vurdering av hvorvidt dette området bør avsettes til annet formål eller om dagens 

arealbruksformål skal opprettholdes. 

 

 

Utskrift sendes: 

Ringerike kommune, teknisk forvaltning 

Martin Johnsrud og Bjørgunn Johnsrud Moljord, Aklangveien 12, 3519 Hønefoss 3  

Runar og Astrid Nymoen, Aklangveien 16, 3519 Hønefoss  

Gunn og Torkild Johnsrud, Aklangveien 8, 3519 Hønefoss  

Hans Ødegaard, Ødegården 4, 3519 Hønefoss  

Ask utvikling v/Anders Lerberg Kopstad, Avstikkeren 151, 3519 Hønefoss 

 

 

Sammendrag 
 

Ringerike kommune ønsker å dele fra et område på ca. 6 900 m² ved Stranden skole. Naboer 

og Ask utvikling ber om at eiendommen ikke deles før etterbruken er avklart. Eiendommen 

og det omsøkte arealet ligger i et område som ifølge kommuneplanen er avsatt til offentlige 

formål. Med dagens arealbruksformål kan området kun nyttes til offentlige/allmennyttige 

formål. Rådmannen anbefaler at det gis tillatelse til deling, da det ikke foreligger forhold som 

tilsier at tillatelse til deling ikke bør gis.  

 

 

Bakgrunn 

 
Ringerike kommune v/teknisk forvaltning har søkt om fradeling av to områder på 

eiendommen gnr. 80/13 (tidligere Stranden skole):  
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- Ca. 750 m² som i dag er gang- og sykkelveg/busslomme og som skal deles fra og 

legges til øvrig gangveisystem i området (gnr. 3046/1)  

- Ca. 6 900 m² som består av to skolebygg, uteareal mellom disse byggene og 

biloppstillingsplassen mot Aklangveien.  

 

Arealet som omfatter G/S-veg og busslomme blir behandlet i egen sak (15/3295). 

Fradelingen av dette arealet vil kunne sikre avklarte rettsforhold knyttet til fremtidig drift og 

vedlikehold vegen og busslomma. Det er gitt tillatelse til fradeling av dette arealet i delegert 

vedtak som er fattet 14.04.2015.  

 

I denne saken er det spørsmålet omkring deling av den største parsellen, på 6 900 m² som det 

skal tas stilling til. Og rollen som kommunen er ment å utøve i denne saken er å være 

myndighet innenfor plan- og bygningsloven. 

 
Beskrivelse av saken 
  

Eiendommen gnr. 80/13 består ifølge kart av 15 495 m². Dersom eiendommen deles i to, vil 

disse parsellene ha et areal på ca. 6 900 m² (to skolebygg, uteareal mellom disse byggene og 

biloppstillingsplassen mot Aklangveien) og ca. 7 850 m² (tidligere lekeplass/grøntområde) 

 

Eiendommen og det omsøkte arealet ligger i et område som ifølge kommuneplanen er avsatt 

til offentlige formål. Arealer som er avsatt til offentlige formål kan nyttes som park, 

lekearealer, veg og kan huse ulike former for formålsbygg slik som skole, barnehage og 

institusjoner mm. Dvs. ulike former for allmennyttige og offentlige formål. 

 

Naboer og Ask utvikling har kommet med merknader til nabovarslingen. Det fremgår av 

innspillene fra Ask utvikling og naboene (eiendommene gnr. 78/16, 78/75, 78/44 og 80/12) at 

eiendommen gnr. 80/13 Stranden er en viktig brikke for Ask sentrumsnære bolig- og 

samfunnsutvikling. Videre at en oppdeling av eiendommen ikke bør skje uten intensjon om 

omregulering eller sikring av potensialet. Det bes om at eiendommen selges som en enhet 

med de retningslinjene som er gjeldende for eiendommen i dag. Det er i brevet fra Ask 

utvikling tatt opp forhold omkring kommuneplanens bestemmelser og retningslinjer om 

utbyggingsrekkefølge og lekeareal for barn og unge (§§ 1.1.3 og 1.0.2). Ask utvikling viser 

til at de har utarbeidet en helhetlig plan med ambisjoner om å nytte hele eiendommens areal, 

da blant annet med funksjonelt og attraktivt fritids- og aktivitetstilbud. Og at Ask utvikling 

jobber for at hele bygda skal ha glede av eiendommen gnr. 80/13 og at barna som skal vokse 

opp på Ask, skal ha et rikt område å boltre seg på.  

 

Ringerike kommune har i brev 14.04.2015 skrevet til naboene og redegjort for 

saksbehandlingen. Med bakgrunn i dette har vi bedt de kan vurdere å trekke sine 

nabomerknader i lys om redegjørelsen, eller om de ønsker å komme med ytterligere 

kommentarer. I skrivende stund kan vi ikke se at naboer har trukket sine nabomerknader, ei 

har vi mottatt ytterligere merknader. 

 

 

Forholdet til overordnede planer – hva kan tomta brukes til? 

«Skoletomta» (både dagens eiendom, som da eventuelt deles i to) kan i utgangspunktet ikke 

tas i bruk til annet enn offentlig/allmennyttig formål. Dersom arealet skal nyttes til annet 

formål krever dette at området avsettes til annet formål i kommuneplanen og/eller at det 
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utarbeides en reguleringsplan for området, eller (for mindre tiltak) at det gis dispensasjon fra 

kommuneplan. Det er de samme krav som stilles til forslagsstiller, uavhengig av om 

grunneier er en privatperson, et foretak eller offentlig virksomhet (kommune eller stat). 

Kommuneplanbestemmelsene gjelder både slik eiendommen er i dag, og etter en eventuell 

oppdeling. 

 

Dersom det er ønske om endring av arealbruken i området, må dette i utgangspunktet gå 

veien om kommuneplan, før det evt. kan utarbeides reguleringsplan/byggesak (slikt sendes på 

høring/nabovarsles).   

 

Tidligere behandlinger og vedtak 
Det har ikke vært noen tidligere behandlinger i forhold til søknaden om deling. Dog har 

kommunen som grunneier hatt noen tanker om videre bruk av Stranden skole gnr, 80/13, og 

saken ble drøftet i kommunestyret i desember 2014.  

 

I kommunestyret i sak 151/14 er det fattet vedtak om at Stranden skole gnr. 80/13 skal legges 

ut for salg på det åpne markedet og at eiendommen kan selges helt eller delvis. Før endelig 

avtale om salg gjøres, skal kommunestyret ta stilling til tilbud(ene) for å kunne ta endelig 

beslutning.  

 

Alternative løsninger 
Dersom hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning ønsker å utsette behandling av 

søknaden, f.eks. i påvente av at de ønsker redegjørelse fra søker om planlagt etterbruk av 

Stranden, kan det fatte følgende vedtak: 

1. Saken utsettes. 

2. Vi ber om rådmannen innhenter en redegjørelse for planlagt etterbruk av området før 

HMA tar stilling til om det kan gis tillatelse til deling av eiendommen gnr. 80/13 og et 

areal på ca. 6 900 m². 

3. Når redegjørelse foreligger vil HMA ta saken opp til behandling. 

 

 

Rådmannens vurdering 
Vi forstår det slik at Ask utvikling og naboer er opptatt av etterbruken av området Stranden 

skole. Dette er engasjement og ideer som kan komme til nytte i fremtidig utvikling av Ask. 

Allikevel kan rådmannen ikke se at dette er relevant i forhold til det søknaden omhandler, 

fradeling og etablering av en ny matrikkelenhet. 

 

Grunneier, i dette tilfellet Ringerike kommune, har et ønske om å dele eiendommen. Etter 

hva vi forstår er ikke etterbruken avklart i skrivende stund.  

 

Fra tid til annen kommer naboer/andre med merknader når det er snakk om byggetiltak eller 

deling av eiendom. Forhold som kan være relevante å hensynta, kan f.eks. være: høyde på 

bygg, innsyn/ skygge på naboeiendom, avstand til nabogrense, eller om naboeiendom har 

rettigheter (f.eks. en vei eller adkomst) i et område som skal bygges/deles fra). Altså snakker 

vi om direkte eller indirekte ulemper på naboeiendom. I denne konkrete saken kan ikke 

rådmannen se at det foreligger forhold som er direkte til ulempe for nabo eller gjenboer. 

De forhold som naboer og Ask utvikling tar opp i sin merknad går på fremtidig bruk av 

området. Det er forhold som går langt utenfor det myndighetsområdet som kommunens 
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byggesaksavdeling er ment å skulle håndtere i denne saken.  

 

Når Ringerike kommune skal ta stilling til denne delesøknaden er spørsmålet om deling kan 

tillates eller ei. I denne konkrete saken er det f.eks. ikke aktuelt å ta stilling til hva eventuell 

fremtidig etterbruk av området kan være.  

 

Rådmannen vurderer at det er aktuelt å foreta en vurdering av etterbruken av denne 

kommunale eiendommen i forbindelse med rullering av kommuneplanen. Kommuneplanens 

samfunnsdel ble nylig vedtatt i kommunestyret, og vi er nå i gang med arealdelen. Da er det 

aktuelt å se alle de kommunale eiendommene i sammenheng, og bl.a. vurdere om det er 

arealformål som bør endres. F.eks. kan det være aktuelt å vurdere hvorvidt den omsøkte 

parsellen på ca. 6 900 m² bør endres fra offentlig/allmennyttig til grønt/friområde. Dette er 

imidlertid spørsmål som rådmannen ønsker å vurdere samlet for alle kommunale 

eiendommer. 

 

Den omsøkte delingen strider ikke mot gjeldende kommuneplanbestemmelser for 

offentlige/allmennyttige formål i kommuneplanen. I motsetning til f.eks. landbruks-, natur- 

og friluftsområder hvor det er forbud mot deling som ikke er ledd i stedbunden næring. 

Imidlertid har kommuneplanbestemmelsene et generelt plankrav i fellesbestemmelse for alle 

byggeområder § 1.0.1. Et slikt plankrav krever normalt at et område reguleres før det gis 

tillatelse til bl.a. deling, dog kan kommunen velge å gjøre unntak. I plan- og bygningslovens 

§ 26 om opprettelse og endring av eiendom fremgår det i siste ledd at opprettelse eller 

endring ikke må gjøres slik at det dannes tomter som er uegnet til bebyggelse på grunn av sin 

størrelse, form eller plassering.  

 

Dersom det gis tillatelse til å dele eiendommen og opprette to selvstendige enheter, vil disse 

ha en størrelse på ca 6900 m² og ca. 7 800 m². Dette er størrelser og en avgrensning som vil 

være egnet til å bli utviklet videre. Slik rådmannen ser det vil omsøkt deling ikke være til 

hinder for en eventuell senere utarbeidelse av reguleringsplan/utvikling av området, og vil 

anbefale at det gjøres unntak fra kommuneplanens bestemmelser om plankrav. 

 

Av det innsendte forslag til deling er det snakk om å dele fra den bebygde delen av 

eiendommen. Det er på innsendte kart ikke vist hvordan adkomst til resteiendommen skal 

skje. Rådmannen mener at dette spørsmålet bør avklares i samråd med søker. Altså hvorvidt 

adkomst til det nye området skal skje som en tinglyst heftelse på den nye matrikkelenheten, 

eller hvorvidt det bør foretas en justering av avgrensning/arrondering av området for å sikre 

eget adkomstareal for resteiendommen. 

 

Rådmannen vil anbefale at det gis tillatelse til deling, da det ikke foreligger forhold som 

tilsier at tillatelse til deling ikke bør gis.  

 

 

Vedlegg 
1. Brev fra Ringerike kommune, datert 14.04.2015 

2. Innspill fra naboer og Ask utvikling 

3. Søknad om deling, med redegjørelse  

4. Kart som viser omsøkt område 

5. Tillatelse til deling (tilleggsareal til gangvei på ca. 750 m²), datert 14.04.2015 
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 Ringerike kommune, 05.05.2015 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

kommunalsjef samfunn: Asle Aker  

avdelingsleder byggesak: Arne Hellum 

saksbehandler: Heidi Skagnæs 
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Nytt adressenavn -  Øya ved Elsrud  

 

Arkivsaksnr.: 15/4078   Arkiv: L32  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

40/15 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 08.06.2015 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Storøyveien 

 

 

Det skal tildeles adressenavn på vei til bolighus og hytter ved Øya ved Elsrud i Ådalen.  

 

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

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

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

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

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

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

  

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

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

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

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

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

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

død før navnet tas i bruk i en adresse. 

 

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

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

 bør prøve å videreføre lokale tradisjonelle stedsnavn  

 navnet bør passe på stedet  

 navnet skal ikke virke støtende eller komisk  

 det skal legges vekt på variasjon og mangfold  

 navnet bør være lett å skrive, lese og uttale  

 navn på nålevende personer skal i utgangspunktet ikke brukes  

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

skal ikke være et førstevalg  

 

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

følge gjeldende rettskrivingsprinsipp. 
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Beskrivelse av saken 
I brev datert 17.03.2015 (15/2794-1) ba Oppmålingsavdelingen om tilbakemelding på 

adressenavn på veien. Frist for tilbakemelding ble satt til 17. april 2015. Brevet ble sendt til 

eierne av eiendommer som har atkomst til veien samt Øvre Ådal historielag.  

 

Ole Erik Elsrud (15/2794-2), Magne Rundhaug (15/2794-3) og Anne Kristin Rundhaug 

(15/2794-4) foreslår alle adressenavnet Storøyveien.   

 

Forslagene ble sendt til Stedsnavntjenesten for Østlandet og Agderfylkene til uttale (15/2794-

10). Stedsnavntjenesten sin rolle er i henhold til Lov om stadnavn å gi rettledning og råd om 

skrivemåten av navnene i tillegg til at de også kan gi råd om valg av adressenavn. I epost 

vedlagt brev datert 24.04.2015 (15/2794-11) skriver de at de ikke har merknader til 

navneforslaget Storøyveien. 

 

Rådmannen går inn for at veien får navnet Storøyveien. 

 

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

18.05.1990.  

 

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

å komme med forslag til veinavn. Det blir også sendt brev til Øvre Ådal historielag.  

 

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

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

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

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

navnevedtak til SSR, jf. stedsnavnloven § 12.  

 

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

uttalelser fra grunneiere og stedsnavntjenesten.  

 

Vedlegg 
 Kartbilag påtegnet Storøyveien (vedlegg 1) 

 

 Brev fra Ringerike kommune til grunneiere og historielag (15/2794-1) (*) 

 E-post fra Ole Erik Elsrud (15/2794-2) (*) 

 E-post fra Magne Rundhaug (15/2794-3) (*) 

 E-post fra Anne Kristin Rundhaug (15/2794-4) (*) 

 E-post fra Ringerike kommune til Stedsnavntjenesten (15/2794-10)(*) 



  Sak 40/15 

 

 Side 20   

 

 Epost med vedlagt brev fra Stedsnavntjenesten for Østlandet og Agderfylkene 

(15/2794-11) (*) 

 

 

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

oppgitt journalnummer. Kontakt servicetorget ved behov for papirutskrift. 

 

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

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

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

skrivemåten som kan påklages. Klagen skal grunngis. 

 

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

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

 

 

 

 Ringerike kommune, 29.04.2015 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

virksomhetsleder: Heidi Skagnæs 

 

saksbehandler: Trond Olav Vassdal 
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Bruksendring til fra enebolig til 2-mannsbolig Gnr/bnr. 318/271 - Thornes gt. 8 

 

Arkivsaksnr.: 14/1391   Arkiv: GNR 318/271  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

  

41/15 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 08.06.2015 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Det vises til søknad om dispensasjon vedrørende bruksendring fra enebolig til 2-mannsbolig 

og til rådmannens saksframlegg: 

 

1. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning er negativ til at det gis dispensasjon fra 

reguleringsbestemmelsen § 1.1, pkt. 1. Dispensasjonen kan føre til negativ presedens i 

området, og på den måten undergrave reguleringsplanens intensjon. Ulempene ved å 

gi dispensasjon anses å være større enn fordelene.  

2. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2, avslås søknaden om dispensasjon fra 

reguleringsbestemmelsenes § 1.1, pkt. 1. 

3. Se orientering om klageadgang. 

 

 

Utskrift sendes 

 
Draupner Arkitektur & Plan, Owrens gt. 18, 3510 HØNEFOSS 

Sang Ho, Roald Amundsen gt. 2, 3510 HØNEFOSS 

 

Sammendrag 

 
Kommunen har mottatt en søknad om bruksendring fra enebolig til 2-mannsbolig samt 

fasadeendringer på eiendom med gårds- og bruksnummer 318/271, i Thornes gate på 

Løkka/Schjongslunden. Boligen befinner seg i felt BBF-20 i hensynssone H570_2, bevaring 

av kulturmiljø. Feltet er regulert til enebolig. Det søkes derfor om dispensasjon fra 

reguleringsbestemmelsene § 1.1, pkt. 1, vedrørende antall boenheter. 

 

Tiltaket omfatter ikke utvidelse av eksisterende bebyggelse, men innvendig rehabilitering til 

2 boenheter. Bolighuset ønskes horisontaldelt, med en leilighet på hvert plan.  
Rådmannen har innstilt negativ, grunnet at dispensasjon fra reguleringsbestemmelsenes § 1.1, 

pkt. 1 kan gi negativ presedens i området, og på den måten undergrave reguleringsplanens 

intensjon. Områdets miljø anses å være bevaringsverdig og tiltaket kan gi negativ presedens. 

Rådmannen har også foreslått 2 alternative vedtak, hvor nr. 1 er godkjenning av dispensasjon, 

og nr. 2 er at det tas til vurdering om det bør gjøres en reguleringsendring.  
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Innledning / bakgrunn 

  
Kommunen mottok søknad om bruksendring fra enebolig til 2-mannsbolig samt 

fasadeendringer i Thornes gate på Løkka/Schjongslunden den 19.09.2014. Boligen befinner 

seg i felt BBF-20, dette feltet er regulert til enebolig. Det søkes derfor om dispensasjon fra 

reguleringsbestemmelsene § 1.1, pkt. 1, vedrørende antall boenheter.  

 

Det ble avholdt et internt møte i kommunen angående viderebehandling av saken 09.10.2014. 

På møtet ble det diskutert alternative behandlingsformer, blant annet om saken burde 

behandles som en mindre endring av reguleringsplanen. I tillegg ble det diskutert usikkerhet 

rundt adkomstveien over friarealet, og hvorvidt grunneier har veirett over friarealet. Det ble 

19.10.2014 sendt ut et foreløpig svar til ansvarlig søker med spørsmål om 

tilleggsdokumentasjon angående veirett over friareal, og synspunkter på ønsket 

behandlingsform. Vi mottok tilleggsdokumentasjon i saken 10.02.2015. 

 

Beskrivelse av saken 

 
Eksisterende bebyggelse 

Bolighuset er oppført i 1927. Arkitekt og byggmester var Christian Petersen. Bygningen er 

registrert med høy verneverdi av ekspert Jo Sellæg, stilart er vurdert å være 1920-talls 

klassisme. Det er opplyst om at eksisterende bolighus har en samlet boflate (bruksareal) på 

ca. 160 m². Søker har opplyst om at eksisterende tilbygg er fra 1967, og at dette tilbygget har 

en grunnflate på ca. 2,2 x 3,6 m. Eiendommen har et totalt areal på ca. 681,8 m².  

 
Tiltaket 

Tiltaket omfatter ikke utvidelse av eksisterende bebyggelse, men innvendig rehabilitering til 

2 boenheter. Det er ønskelig å horisontaldele bygningen, med en leilighet på hvert plan. Hver 

boenhet vil ha et bruksareal på ca. 80 m². Leilighetene skal ha entre, kjøkken, stue, 2 soverom 

og bad/WC. Hver leilighet skal ha en liten bod i kjelleren på ca. 6 m².  Det skal bygges nytt 

trapperom i forbindelse med inndelingen, slik at begge leilighetene får tilkomst til kjeller. 

Innvendig intern trapp, erstattes da med ny, utvendig trapp. Denne skal legges på utsiden av 

bygget, og skal erstatte tilbygget fra 1967.  

 

I tillegg til nytt utvendig trapperom, skal det også omgjøres et vindu i 1.etasje til terrassedør 

og omgjøring av dør til vindu på nordsiden. 

 

 

Utomhusplan, utnyttingsgrad og tilkomst til eiendom 

Søker har sendt inn forslag til utomhusplan (se vedlegg nr. 3 ). Eiendommen har en 

utnyttingsgrad på 30 % bebygd areal (BYA). Med det nye forslaget, med tilbygg og 1 ekstra 

parkering på 18 m², er utnyttingsgraden beregnet til å være ca. 20,2 % BYA. 

 

 

I utomhusplanforslaget utarbeidet av ansvarlig søker, er det vist tilkomst til eiendommen fra  

Thornes gate i sør, og fra Kahrs gate/Kvernberggata i nordvest, over friarealet som eies av 

Ringerike kommune. Som nevnt, har kommunen har etterspurt ansvarlig søker om det 

foreligger veirett for grunneier av Thornes gate 8, til å benytte seg av adkomst over friarealet. 

Det er opplyst om at det ikke foreligger noen veirett, men at adkomsten over friarealet har 

vært benyttet over lang tid. Forrige eier benyttet også den adkomsten, og det er opplyst om at 
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dette har vært eiendommens eneste adkomst, inn til det ble etablert en garasje mot Thornes 

gt. en gang i 1960-årene. Det befinner seg også en port i adkomsten fra nordvest. Ansvarlig 

søker mener at dette forholdet synes å ha vært en enighet mellom partene, og at man derfor 

kan si at eiendommen har hevd på veirett, etter å ha benyttet denne i over 90 år.  

 

 

Søkers begrunnelse for dispensasjon 

 

- Ved å dele opp eksisterende bygning i to boligenheter vil man kunne foreta de nødvendige    

  oppussingsarbeidene som er nødvendig for å ta vare på bygningen som en miljøfaktor i et   

   verneverdig område. 

 

- Man organiserer to boenheter innenfor en bygning. Det blir ingen utvidelse av 

bygningsmasse, utenom ekstra carport. Trappebygget skal erstatte eksisterende tilbygg. 

 

-Søker er oppmerksom på at tiltaket kan skape presedens, men det påpekes at det kun ligger 

to bolighus i felt BBF 20 og samtidig verneområdet H570_1-4, syd for det kommunale 

friområdet H 560_1, og det er nemlig angjeldende bolighus og nabohuset Thornes. Gt. 10 

(eiendom 318/273). Søker mener tiltaket i høyden kun kan skape presedens for nabohuset. 

Dersom begge disse store bygningene gjøres om til fire mindre boenheter, vil dette være 

ønsket fortetting i sentrale bystrøk, selv om bevaringshensynet skulle veie tyngre enn mål om 

fortetting.  

 

-Det påpekes svakheter ved nåværende reguleringsbestemmelser hva angår definisjon av 

eneboligområde. Det står ingenting om hvordan man definerer eneboligbebyggelsen i 

reguleringsbestemmelsene, søker mener dette kan være 1 boligenhet med bileilighet inntil 65 

m², eller 1 boligenhet med en eller 2 hybelleiligheter.  

 

- Denne leilighetstypen er ettertraktet i leiemarkedet.  

 

Forholdet til overordnede planer 

 
Eiendommen er omfattet av reguleringsplan nr. 120-03, Løkka og Schjongstangen. Den 

befinner seg i felt BBF 20 og i hensynssone H570_2, sone med bevaring kulturmiljø. Felt 

BBF 20 er regulert til eneboliger.  

 

Hensikten med hensynssone H570, bevaring kulturmiljø, er å bevare områdets 

kulturhistoriske, arkitektoniske og miljømessige verdier, satt i sammenheng med 

omkringliggende miljø.  
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Behov for informasjon og høringer 

 
Dispensasjonen anses å være av lokal karakter. Det er derfor ikke innhentet uttalelse fra 

fylkesmannen i Buskerud.  

  

Alternative løsninger 
 

Alternativ 1) 

 
Det vises til søknad om dispensasjon vedrørende bruksendring fra enebolig til 2-mannsbolig 

og til rådmannens saksframlegg: 

 

1. Hovedkomiteen for miljø og arealforvaltning er positiv til søknaden om dispensasjon 

fra reguleringsbestemmelsenes § 1.1, pkt.1.  Fordelene ved å gi dispensasjon anses å 

være klart større enn ulempene. Det vektlegges at eksisterende bygningsmasse ikke 

utvides i særlig grad, og en slik fortetting anses derfor som positiv. Det er en overvekt 

av eneboliger i dette området, og det bør derfor kunne åpnes opp for en 2-mannsbolig 

til.  

2. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2, godkjennes søknaden om dispensasjon 

fra reguleringsbestemmelsen § 1.1, pkt. 1. 

3. Viderebehandling av søknaden delegeres videre til rådmannen 

4. Se orientering om klageadgang. 

 

Begrunnelse 

 

HMA kan velge å vektlegge disse punktene; 

 

- Tiltaket kan vurderes slik at det i dette tilfellet blir en bruksendring fra enebolig til 2-

mannsbolig, uten noe særlig utvidelse av eksisterende bygningsmasse.  En slik 

fortetting er å ettertrakte, da den ikke vil redusere lys og luft for naboeiendommer i 

særlig grad. 

 

- Det kan vurderes dit hen at ønske om fortetting i sentrum bør vektlegges i sterk grad, 

og at økning av 1 boenhet i området, alene, ikke vil ha stor betydning for 

bygningsmiljøet. Det er bare en eventuell presedensvirkning som kan føre til en 

endring av miljøet, og betydelig økt biltrafikk i området.  
 

- Reguleringsplanen kan vurderes å ha en uklar definisjon av «enebolig», og at det tross 

alt kan tillates hybel med intern adkomst mellom hovedhus og hybelen, fordi en hybel 

i et slikt tilfelle ikke vil defineres som en egen boenhet. 

Tillatelse til en hybel vil da nødvendigvis ikke medføre en dispensasjon fra planen. 
 

- Det kan legges vekt på at 3-romsleiligheter på denne størrelsen er, slik søker påpeker, 

en ettertraktet leilighetstype på leiemarkedet.  
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- Det kan legges vekt på at til tross for 1 ekstra parkering/carport, vil eiendommens 

utnyttingsgrad fortsatt være relativt lav, da det er tillatt med 30 % BYA, og det nye 

forslaget får en utnyttingsgrad på 20,2 % BYA.  

 

 

 

Alternativ 2) 

 
Det vises til søknad om dispensasjon vedrørende bruksendring fra enebolig til 2-mannsbolig 

og til rådmannens saksframlegg: 

 

1. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning mener at det bør vurderes å foreta en 

mindre reguleringsendring/reguleringsendring, i stedet for at det gis dispensasjon fra 

reguleringsbestemmelsenes § 1.1, pkt. 1. Det bør da vurderes å regulere hele feltet 

BB20 til 2-mannsboliger og eventuelt andre eneboligfelt innenfor reguleringsplanen. 

HMA ønsker å tilrettelegge for flere 2-mannsboliger på Løkka/Schjongstangen, da det 

bør etterstrebes fortetting i slike sentrumsnære strøk.  

 

2. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2, avslås søknaden om dispensasjon. 
 

3. Søkeren kan vurdere å søke om en endring av reguleringsplanen.  
 

4. Se orientering om klageadgang.  

 

 

Begrunnelse 

 

HMA kan velge å vektlegge disse punktene; 

 

- HMA kan vurdere det slik at det er et framtidig behov for fortetting i sentrum. Løkka 

anses som relativt stort område med eneboliger, og det bør derfor kunne åpnes opp for 

å vurdere om denne eiendommen/ eventuelt hele feltet BBF20, kan reguleres om til et 

felt for 2-mannsboliger. Endring av andre eneboligfeltet innenfor samme 

reguleringsplan kan og eventuelt vurderes.  

 

- Det kan vurderes slik at en reguleringsendring vil gi mindre uklar presedensvirkning 

og større forutsigbarhet for feltet BBF20.  

 

Rådmannens vurdering 

 
Vurdering av dispensasjonen 

  

I planbeskrivelsen for Løkka/Schjongstangen, står det følgende;  

 

«Løkka og Schjongstangen er et sentrumsnært boligområde og i plansammenheng ønsker 

man å tilstrebe fortetting i Hønefoss. På Løkka veier imidlertid hensynet til det 

bevaringsverdige bygningsmiljøet tyngre enn hensynet til målet om fortetting i sentrum.» 
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I reguleringsbestemmelsenes § 1.1. pkt. 1, er felt BB20 avsatt til eneboliger. Dersom antall 2-

mannsboliger i området øker, kan dette tilsidesette hensynet bak reguleringsplanen. 

Rådmannen vurderer at en endring av denne bygningen til 2-mannsbolig, kan gi negativ 

presedens i felt BB20, men også andre felt innenfor bevaringsfeltet H570_1-4 som er regulert 

til enebolig. En økning av antall boligområder i området vil øke trafikken, og kan endre en av 

Løkkas kvaliteter, som er at det på tross av å være så sentrumsnært, er et rolig og fredelig 

villastrøk, med generelt lite trafikk i nordlige deler av området som også har mange felt 

innenfor hensynsonen bevaring. Sørlige del av Løkka er allerede blitt belastet med 

trafikkøkning på grunn av flerbrukshallen på Schjongslunden. Det bør derfor tas hensyn til at 

ytterligere økt trafikk vil være en negativ belastning for området.  

 

Til tross for at eksisterende bygningsmasse ikke utvides i dette tilfellet, vil flere 

rehabiliteringer fra enebolig til 2-mannsboliger føre til økt behov for carporter/garasjer, og på 

den måten føre til tettere bygningsmiljø.  

 

Vurdering av definisjon av enebolig 

 

Søker påpeker svakheter ved reguleringsplanen, ved at det ikke er definert hva som menes 

med «enebolig». I veilederen «grad av utnytting» utgitt av kommunal og 

moderniseringsdepartementet står det følgende om boligtyper; 

 

«Byggteknisk  forskrift (TEK10) har ingen definisjoner av boligtyper. Bestemmelser til 

kommuneplan eller reguleringsplan kan stille krav til boligtyper. Planen bør gi en definisjon 

av de begreper som benyttes, for å unngå tolkningstvil.  

 

Følgende begreper og definisjoner kan eventuelt benyttes: 

 

-Enebolig: Frittliggende bygning som er beregnet på en husstand. Begrep som enebolig i 

rekke eller sammenbygde eneboliger bør ikke benyttes.» 

 

Rådmannen vurderer det slik at med «enebolig», menes frittliggende bygning som er 

beregnet på en husstand. Det står i § 1.1. pkt 1., for eksempel ikke enebolig 

m/sekundærleilighet, noe det kunne ha stått dersom det var åpnet for mer enn 1 boenhet. 

Det er likevel slik at en «hybel» ikke regnes som en egen boenhet, dersom det finnes en 

intern adkomst mellom hybelen og hovedhuset. En enebolig kan derfor ha en «hybel» (eller 

«utleieenhet»), og fortsatt regnes som en enebolig. En 2-mannsbolig kan også ha en hybel 

med intern gjennomgang, uten at dette regnes som en 3. boenhet.  

 
Vurdering av hensyn til vern 

Tilbygget fra 1967 er oppført 40 år senere enn resten av bolighuset, og rådmannen kan ikke 

se at dette tilbygget ikke kan tillates rives. Det nye tilbygget, anses å være godt tilpasset når 

det gjelder form og materialvalg.  

 

Det er vist forslag til plassering av carport på utomhusplanen. Rådmannen forutsetter at dette 

er kun et forslag til hvordan man kan løse situasjonen, og at det vil søkes om carport ved et 

senere tidspunkt dersom det skulle bli aktuelt. Det må da settes krav til utforming av carport.  
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Rådmannen vil påpeke at til hensynet til vern av områdets miljømessige karakter, også må 

vektlegges, da rådmannen mener, som nevnt, at en eventuell presedensvirkning kan endre 

miljøet. 

 

Vurdering av adkomstsituasjon/veirett 

Rådmannen viser til omtalen av veirett, og at det ikke er opp til kommunen og endelig å 

avgjøre om tilstrekkelig veirett foreligger. Kommunen er derfor ingen garantist for at det ikke 

kan oppstå problemer ved en eventuell framtidig diskusjon om veirett. Veirett kan avklares 

gjennom regulering.  

 

 

Konklusjon  

Rådmannen fraråder å gi dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsenes § 1.1, pkt. 1. Dette 

er på grunnlag av at dispensasjonen kan gi negativ presedens i området, og hensynet bak 

reguleringsplanen vil da tilsidesettes. I følge planbeskrivelsen, skal det bevaringsverdige 

bygningsmiljøet skal på Løkka veie tyngre enn hensynet til målet om fortetting i sentrum.  

Med «bygningsmiljøet» menes områdets kulturhistoriske, arkitektoniske og miljømessige 

verdier i sammenheng med omkringliggende miljø. Til tross for det positive med at tiltaket 

omfatter 2 boenheter innenfor samme bygningskropp som i dag, vil en ekstra boenhet kunne 

føre til negativ presedens i området, og over tid, endre miljøet med eksempelvis økt trafikk 

og økt tetthet.   

 
Rådmannen viser for øvrig til de investeringer som er gjort og gjøres med infrastrukturen i 

området, med fortau, skilting, rundkjøringer etc., og at dette er med på å vise at 

reguleringsplanen ikke legger opp til en slik fortetting. 

 

 

Vedlegg 

 
1. Situasjonsplan 1:1000 

2. Situasjonsplan 1:500 

3. Utomhusplan 

4. Følgebrev fra ansvarlig søker 

5. Bilde av eksisterende bygning 

6. Tegninger av bygget (nytt forslag) 

7. Tilbakemelding på foreløpig svar 

8. Reguleringsbestemmelser 

9. Reguleringsplan 

10. Planbeskrivelse 

 

 

 

 

 
 

 

 Ringerike kommune, 03.05.2015 
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 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Heidi Skagnæs 

avdelingsleder byggesak: Arne Hellum 

saksbehandler: Marie Irene Norberg 
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400 Spenncon Rail og Vågård skytebane - 1. gangsbehandling  

 

Arkivsaksnr.: 14/2704   Arkiv: L12  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

42/15 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 08.06.2015 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

1. Forslag til detaljregulering 400 Spenncon Rail og Vågård skytebane 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. 

 

 

Sammendrag 

Spenncon Rail ønsker å flytte sin produksjonsvirksomhet nærmere jernbanen og Spenncon, 

og å øke effektiviteten ved å bygge nytt anlegg. Ringerike skyteklubb som eier Vågård 

skytebane ønsker å oppgradere skytebanen, og vil derfor flytte den nordover slik at Spenncon 

Rail kan etablere seg delvis der skytebanen ligger i dag.  

 

Det er satt i gang arbeid med en detaljreguleringsplan for området, der hovedformålene 

foreslås å være skytebane og kontor/industri.  

 

Det foreslås å flytte minnesmerket over russiske krigsfanger fra andre verdenskrig, og i 

framtida å legge til rette for samlokalisering med eventuelle nye minnesmerker som er 

foreslått i området.  

 

Rådmannen er positiv til planforslaget fordi det innebærer satsing på videre 

industrivirksomhet og skytevirksomhet. Dersom hele utbyggingsforslaget for 

produksjonslokaler gjennomføres vil det også kunne bety økning i arbeidsplasser. Fordi 

utviklingsforslaget innebærer å flytte to eksisterende virksomheter innenfor et område er det 

allerede etablert aktivitet i området. Utbyggingsforslaget innebærer ikke beslagslegging av 

areal som ikke er bebygd i dag.   

 

Innledning 

Spenncon Rail produserer jernbanesviller, og ønsker å effektivisere og flytte sin virksomhet. 

De har behov for nærhet til Spenncon og til jernbanelinja, og ønsker derfor å fortsatt være på 

Hensmoen. De har sammen med Ringerike skytterlag, som holder til på Vågård skytebane, 
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sett på mulighetene for å etablere nye lokaler og anlegg delvis der skytebanen ligger i dag og 

dermed flytte skytebanen lenger nordøst på Ringerike skytterlags eiendom. 

 

Området er i dag uregulert, og avsatt til formål for industri og skytebane i kommuneplanen.  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Hovedkomitéen for miljø – og arealforvaltning vedtok i møte 09.02.15, sak 11/15, oppstart av 

detaljregulering 400 Spenncon Rail og Vågård skytebane. 

 

Beskrivelse av saken 

Dagens situasjon 

Spenncon Rail har lokaler i nærheten av der de ønsker å etablere nye lokaler. De eksisterende 

lokalene er ikke er ikke tilrettelagt for en effektiv produksjon. Årsaken til ønsket om å 

etablere nye lokaler er for å få mer effektive lokaler og mulighet for utvidelse av lokalene.  

 

Vågård skytebane er i aktiv bruk, men støyforholdene er ikke tilfredsstillende. Det er derfor 

en fordel dersom banen flyttes.  

 

Det foreslåtte planområdet er avsatt til industri og annet byggeområde (skytebane) i 

kommuneplanen, samt en smal stripe med formål LNF-område, som er et våtmarksområde. 

Området er ikke regulert.  

 

Planforslaget 

Forslag til detaljregulering for 400 Spenncon Rail og Vågård skytebane er mottatt fra Astrup 

og Hellern på vegne av Spenncon Rail og Ringerike skytterlag. 

Planforslaget som foreligger til behandling består av  

- Forslag til plankart ”400 Spenncon Rail og Vågård skytebane” i målestokk 1:1000, 

mottatt 22.05.15  

- Forslag til reguleringsbestemmelser, datert 22.05.15 

- Planbeskrivelse, datert 07.05.15 

 

Det foreslås bygd produksjons- og kontorlokaler på tilsammen 12 550 m
2
, fordelt på to 

byggetrinn. I første byggetrinn er det en utvidelsesmulighet. I tilknytning til 

produksjonslokalene er det planlagt parkering for sykkel og bil, samt arealer for manøvrering 

av transportkjøretøy. 

  

På feltet som foreslås regulert til skytebane planlegges det å bygge et klubbhus, samt å 

anlegge tilhørende parkering.  
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Adkomst til planområdet blir tilsvarende dagens situasjon. Det planlegges flere adkomster til 

produksjonslokalene, noen for varetransport og noen for ansatte. Fra samme tilkomstvei er 

det planlagt en avkjøring til skytebanen.  

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Planområdet er uregulert. 

 

Plantype og avgrensning 

Planen fremmes som en detaljregulering. Spenncon Rail er forslagstiller i samarbeid med 

Ringerike skytterlag.  

 

Eiendomsforhold 

Planområdet omfatter eiendommene:  

- Gbnr. 92/17 (Spenncon Rail)  

- Gbnr. 92/9 og 30 (Ringerike skytterlag) 

- Gbnr. 92/1 (Solberg)  

- Gbnr 92/2 (Brun) 

 

Innkomne innspill til planoppstart 

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

planarbeidet til berørte parter i brev 19.02.15 og kunngjorde det i Ringerikes Blad 21.02.15, 

samt på kommunens nettsider. Høringsfrist var 28.03.15. Det kom inn totalt åtte uttalelser. 

Disse følger saken som vedlegg. Hovedtrekkene i innspillene er referert og kommentert 

under. 

 

 

Regionkoordinator Lars Olsen, datert 02.03.15  

Har ingen kommentarer til planforslaget annet enn et ønske om at skytterklubben skulle 

etablert seg i Ringerike skytesenter.  

 

Forslagsstillers kommentar: 

Vågård skytebane har vurdert det til at de ønsker å bygge om eksisterende skytebane og 

opprettholde aktiviteten på området.  

 

Rådmannens kommentar:  

Det er gjort en vurdering av framtidig lokalisering av Vågård skytebane, og konkludert med 

at den bør ligge i samme område som i dag, da dette er en tradisjonsrik skytebane med 

relativt sentrumsnær lokalisering. Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller. 

 

 

Sven Brun, datert 09.03.15  

Påpeker feil i kartgrunnlaget, og at deler av planområdet dermed ligger på Bruns eiendom. 

 

Forslagsstillers kommentar: 
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Kartgrunnlaget er rettet opp og det er utarbeidet en avtale mellom Spenncon og Sven Brun 

om å innlemme hans tomt i planavgrensningen.  

 

Rådmannens kommentar: 

Beklager at kartgrunnlaget ikke var oppdatert. Innspillet er tilstrekkelig kommentert av 

forslagsstiller. 

 

 

Fylkesmannen i Buskerud, datert 24.03.15  

Støy fra virksomheten må ligge innenfor rammer i Klima- og miljødepartementets 

retningslinje for støy i arealplanlegging T-1442/2012. Nødvendige avbøtende tiltak må 

innarbeides i planforslaget. Planen må gi rammer for omfang og tidsrom for skyteaktiviteten. 

 

Det må tas hensyn til grunnforurensing som følge av tidligere aktivitet i området.  

 

Det må redegjøres for hvordan naturmangfoldlovens §§ 8-12 er fulgt opp. 

 

Landskapsmessige og estetiske forhold må ivaretas.  

 

Nasjonale mål om energieffektive bygningsløsninger må oppfylles, og det bør derfor 

vurderes om vannbåren varme kan være hensiktsmessig.  

 

Det skal planlegges slik at transportbehovet blir minst mulig, FMBU ser positivt på 

lokalisering ved jernbanen. Det bør legges vekt på trafikksikker adkomst for gående og 

syklende og tilgjengelighet til kollektive transportmidler for ansatte i virksomhetene og 

brukere av skytebanen bør vurderes.  

 

Dersom arealene som berøres benyttes av barn og unge må det redegjøres for hvordan de 

rikspolitiske retningslinjene for barn og unges interesser i planleggingen er ivaretatt.  

 

Forslagsstillers kommentar: 

Det er utarbeidet et støynotat av Rieber Prosjekt AS. Miljøverndepartementets «Retningslinje 

for behandling av støy i arealplanlegging, T- 1442/2014» ligger til grunn for omleggingen av 

skytebanen. Masser fra ombyggingen av banene skal samles i en voll på vestsiden av banen 

som et støydempende tiltak og forsterkning av det naturlige terrenget. Standplassene er 

forutsatt utført tilsvarende de senere års Miljøpakkestandplasser med 3,5m frembygg og 

båsvegger for hver andre skytter.  

 

Det er utarbeidet et temadokument for vurdering av grunnforurensning (se vedlegg 11).  

 

Vedrørende biologisk mangfold er det utført søk den 31.03.2015, i Direktoratet for 

naturforvaltnings naturbase (www.naturbase.no) og på Artskart www.artsdatabanken.no. 

Naturbasen viser ingen funn av naturtypelokaliteter eller viltområder i utredningsområdet. 

Det er heller ikke registret Rødlistearter som kan være truet grunnet negativ 

bestandsutvikling. Det foreligger en risiko- og sårbarhetsundersøkelse (se vedlegg 12.) 

Naturmangfoldloven av 19 juni 2009 §§ 8-12 er vurdert og tatt hensyn til.  

 

Det vil være ikke være omfattende inngrep i landskapet. Det vil forekomme noe flytting av 

masser på område for skytebane som vil bli brukt til å forsterke landskapets stedlige form og 
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redusere mot støy. Byggene etableres i et industriområde og vil bli oppført som moderne 

estetiske byggverk.  

 

Formålet med planleggingen er å finne miljøvennlig og økonomisk gjennomførbare 

energiløsninger.  

 

Det er utarbeidet en trafikkanalyse ifb med planforslaget som berører temaet. (Se vedlegg 9.) 

Barn og unges interesser  

 

Barn og unges interesser er beskrevet under punkt 6.11 i planbeskrivelsen.  

 

Rådmannens kommentar: Tidspunkt hvor skyting skal være tillatt er innarbeida i forslaget til 

bestemmelser. For øvrig er innspillet tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller. 

 

 

Buskerud fylkeskommune, datert 26.03.15  

Buskerud fylkeskommune ønsker å foreta registreringer av automatisk fredete kulturminner 

før de kan uttale seg til planen. Angående nyere tids kulturminner er det et minnesmerke fra 

andre verdenskrig i planområdet. Flytting av dette minnesmerket er en god løsning, og 

anbefaler av ny lokasjon for minnesmerket avsettes til hensynssone c) bevaring av 

kulturminner. 

 

Forslagsstillers kommentar: 

Undersøkelser gjennomføres etter avtale med Spenncon.  

 

Rådmannens kommentar: 

Ny lokasjon for minnesmerket er foreslått i planmateriale, med linjesymbol «(…) 

kulturminner som skal bevares». For øvrig er innspillet tilstrekkelig kommentert av 

forslagsstiller. 

 

Teknisk utbygging Ringerike kommune, datert 27.03.15  

Veiene skal reguleres til privat vei. Det må være tilstrekkelig standard og rom for tilgang for 

brann- og redningsetaten. 

 

Det bør avklares om vann og avløp skal kobles på kommunalt nett, evt. om avløpet skal 

behandles som separat utslipp på egen eiendom etter illatelse. Industriutslipp tillates ikke 

tilkoblet kommunens nett uten særskilt tillatelse.  

 

Det må sikres brannvannsdekning som tilfredsstiller kravene for utbyggingen.  

 

Hvis kommunen skal overta anlegg som følge av utbygging i henhold til plan må det skje i 

henhold til utbyggingsavtale mellom kommune og tiltakshaver. Ber om at det stilles 

rekkefølgebestemmelse om dette. 

 

Forslagsstillers kommentar: 

Veien blir regulert til privat vei. Brann og redningsetaten har flere snumuligheter på 

strekningen.  

 

Det er utarbeidet et fagutredning av Cowi angående vann og avløp. (Se vedlegg 8.)  
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Krav om utbyggingsavtale ved overtagelse av anlegg inngår i rekkefølgebestemmelsene.  

Det må utarbeides en utbyggingsavtale mellom kommune og tiltakshaver dersom anlegg skal 

overtas som følge av utbygging.  

 

Rådmannens kommentar: 

Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller. 

 

Statens vegvesen, datert 28.03.15  

Ny utbygging må vurderes i en større sammenheng med hensyn på samordna areal- og 

transportplanlegging, hvor grunnlaget bør være godkjent kommune(del)plan. 

 

Forholdet til kollektivtrafikk og myke trafikanter må avklares, og dersom planarbeidet 

medfører endringer av vei- og trafikkforhold på fylkes- eller riksveier må dette tas vare på i 

planarbeidet.  

 

Kapasitet og tilfredsstillende utforming i krysset E16/Hensmoveien må dokumenteres. Det 

må vurderes om det er behov for utbedring av dagens kanaliserte kryss. 

 

Forslagsstillers kommentar: 

Reguleringsformålene er basert på vedtatt kommuneplan 30.08.2007. Det er utarbeidet en 

trafikkanalyse i forbindelse med planarbeidet. (Se vedlegg 9).  

 

Rådmannens kommentar: 

Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller. 

 

 

Jernbaneverket, datert 27.03.15  

Dagens tømmerterminal ligger på nordsiden av jernbanesporet og består av lagringsplass for 

tømmer og tilkomstvei. Bruken varierer med sesong for uttak av tømmer.  

 

Tiltaket kan ikke være i strid med avtale mellom Jernbaneverket og Spenncon AS, tinglyst 

15.12.10. 

 

I forbindelse med planlegging av Ringeriksbanen vurderes jernbanesporet ved Spenncon 

vurderes som hensettingsplass for togsett i Hønefossområdet.  

 

Byggegrense til spormidt er 30 meter, og dersom det er behov for å bygge nærmere må det tar 

kontakt med Jernbaneverket for dialog. 

 

Tiltaket kan ikke endre avrenningsforhold mot jernbanen. For å unngå destabilisering av 

jernbanen må nødvendige grunnundersøkelser må foretas før tiltak iverksettes. 

 

Forslagsstillers kommentar: 

Tiltaket vil ikke påvirke dagens tømmerterminal og er ikke i strid med foreliggende avtale.  

 

Aktuelle problemstillinger ifb med jernbanesporet tas opp fortløpende.  

 

Det vil bli regulert byggegrense 30m fra jernbanen.  
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Et overvannsnotat er utarbeidet i forbindelse med planforslaget (se vedlegg 8). Va-plan vil bli 

utarbeidet ved byggesøknad.  

 

Rådmannens kommentar: 

Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller. 

 

 

Miljøretta helsevern, Ringerike kommune, datert 27.03.15 

Planforslaget virker tilfredsstillende opplyst og utredet. Kjenner ikke til andre relevante 

miljøfaktorer enn de som er omtalt. Viktig å etablere gode adkomstforhold og lavest mulig 

støybelastning på boliger og fritidsbebyggelse. Støtter forslaget. 

 

Forslagsstillers kommentar: 

Ny ankomstvei til område blir etablert ved utbygging.  

 

Støyrapport som viser redusert støybelastning er utarbeidet i forbindelse med omleggingen av 

skytebanen (Se vedlegg 7).  

 

Rådmannens kommentar:  

Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller.  

 

Forholdet til overordnede planer 

I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.07 er området avsatt til industri og annet 

byggeområde (skytebane), samt en smal stripe som er avsatt til LNF-område grunnet 

våtmarksområde. Planforslaget er i hovedtrekk i tråd med overordnete planer, med unntak av 

stripa som er avsatt til LNF-området i kommuneplanen, som foreslås regulert til skytebane. 

 

Hovedmål B i kommunens energi- og klimaplan er «redusert utslipp fra transport». Det er 

positivt at Spenncon Rail legger opp til mest mulig transport på jernbane kontra på vei.  

 

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. 
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Økonomiske forhold 

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

saksbehandlingsgebyr iht. gjeldende betalingsreglement.  

 

Rådmannens vurdering 

Byggeplanene 

Rådmannen ser positivt på videre lokalisering av industri og skytebane i et område som 

allerede er brukt til disse formålene. Det er positivt at det satses på videre og mulig økt 

produksjon i Ringerike, og at det satses videre på aktivitet på skytebanen.  

 

Innkomne merknader 

Vurdering av de enkelte innkomne merknader fremgår av ovenstående kommentarer. 

Omfanget er beskjedent.  

 

Infrastruktur 

Det er kommunal vei fram til området, og det kobles på kommunalt vann. Det er ikke 

kommunalt avløp på området i dag, og det må vurderes om prosjektet bør kobles på det 

kommunale avløpsnettet.  

 

Planområdet ligger ikke innenfor konsensjonsområdet for fjernvarme.  

 

Naturmangfold og grøntstruktur 

De miljørettslige prinsippene er oppfylt da kunnskapsgrunnlaget er undersøkt og det ikke er 

funnet truede eller sårbare arter eller natur innenfor planområdet.  

 

Kulturminner 

Krigsminnet innafor planområdet foreslås flytta til en ny lokasjon innafor planområdet. Ved 

eventuell framtidig etablering av flere krigsminner skal samlokalisering vurderes.  

 

ROS – analyse 

Det er middels risiko for grunnforurensing i forbindelse med anleggsperioden og i 

forbindelse med eksponering av tidligere forurensa grunn.  

 

Det er middels risiko for skade på biologisk mangfold/naturmiljø.  

 

Det er høy risiko for ulykker ved sprengning. Det skal gjennomføres tiltak for å redusere 

risikoen ved sprengning.  

 

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

vurderinger beskrevet i planprogrammet er tilfredsstillende gjennomført.  
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Samlet vurdering: 

Rådmannen er positiv til utviklingsforslaget, som vil kunne gi arbeidsplasser dersom 

produksjonen utvides.   

 

Det er positivt for kommunens idrettsliv at skytebanen oppgraderes.  

 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at planforslaget 0605_400 

detaljregulering for ”Spenncon Rail og Vågård skytebane” fremmes og legges ut til offentlig 

ettersyn. 

 

Vedlegg 

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

foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for 

papirutskrift. 

 

1. Oversiktskart 

2. Forslag til plankart, mottatt 22.05.15 

3. Forslag til bestemmelser, datert 22.05.15 

4. Planbeskrivelse, datert 07.05.15 

5. Utomhusplan 1. byggetrinn* 

6. Utomhusplan 2. byggetrinn* 

7. Diverse illustrasjoner* 

8. Støynotat, datert 02.05.15* 

9. Vurdering av infrastruktur: overvann, spillvann og vann/brannvann, datert 16.04.15* 

10. Trafikkanalyse, datert 17.04.15* 

11. Kabelkart Ringerikskraft Nett AS, datert 13.04.15* 

12. Tilknytningsvilkår Ringerikskraft Nett AS* 

13. Rapport: strømforsyning, datert 16.04.15* 

14. Vurdering av grunnforurensing, datert 19.03.15* 

15. ROS-analyse, datert 27.03.15* 

16. Uttalelse fra samtlige som er kommet med innspill til oppstarten 

a. Buskerud fylkeskommune, datert 26.03.15* 

b. Fylkesmannen i Buskerud, datert 24.03.15* 

c. Regionkoordinator Lars Olsen, datert 02.03.15* 

d. Sven Brun, datert 09.03.15* 

e. Jernbaneverket, datert 24.03.15* 

f. Miljøretta helsevern, Ringerike kommune, datert 27.03.15* 

g. Statens vegvesen, datert 28.03.15* 

h. Teknisk utbygging, Ringerike kommune, datert 27.03.15 * 

17. Dokumenter fra oppstartsbehandling* 

18. Kommuneplanens arealdel 2007-2019, vedtatt 30.08.2007, med tilhørende 

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

 

 

 

 Ringerike kommune, 26.05.2015 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Grethe Tollefsen 

 

saksbehandler: Ingeborg Faller 
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Detaljregulering 396 for Søndre Kirkemoen - 1. gangsbehandling  

 

Arkivsaksnr.: 14/883   Arkiv: PLN 396  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

43/15 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 08.06.2015 

/ Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning  

/ Formannskapet  

/ Kommunestyret  

 

Forslag til vedtak: 

 

 

1. Forslag til detaljregulering 396 Søndre Kirkemoen 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 kan ikke reguleres inn fartsdempere i denne planen, men det bes om at det utarbeides 

egen sak om fartsdempere og nedsatt fartsgrense på Gamle Ådalsvei forbi 

reguleringsområdet.  

 

 

Sammendrag 

Reguleringsplanforslaget legger til rette for ca 28 boliger, noe frittliggende eneboliger, noe 

konsentrert småhusbebyggelse og noe blokkbebyggelse, samt en dagligvareforretning. 

Planforslaget fremmes av grunneierne Mari Heen og Anna Sigridsdatter Heen, og Arnes Ve 

og Vel v/Arne Evjen. Planen fremmes som en detaljregulering.  

 

Planområdet ligger midt på Hallingby, i tilknytning til eksisterende boligbebyggelse. 

Rådmannen mener forslaget vil passe inn i området, og at enhetene som planlegges i 

konsentrert boligbebyggelse og blokkbebyggelse vil være et godt tilskudd til boligtypene på 

Hallingby. Prosjektets største utfordring er støy fra E16, noe som foreslås løst med en 

støyskjerm.  

 

Det har kommet flere innspill som omhandler forhold utafor planområdet, slik som 

Furustubben, endring av krysset Gamle Ådalsvei/fv. 172 og fortau/gang- og sykkelvei langs 

Gamle Ådalsvei, nord for planområdet. Dette må tas i egne saker, dersom ikke trafikkøkninga 

dette planforslaget gir utløser krav om for eksempel kanalisering av kryss.   

 

Innledning 
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Planarbeidet startes etter initiativ fra grunneierne Mari Heen og Anna Sigridsdatter Heen. De 

har avtale med firmaet Arnes Ve og Vel v/Arne Evjen om etablering av dagligvareforretning 

på søndre del av planområdet, og ønsker boligutbygging i resten av planområdet.   

 

Området er uregulert. Tiltaket som foreslås er delvis i tråd med kommuneplanen. Det er 

behov for en detaljreguleringsplan for å utrede konsekvenser og sette rammer for utbygging. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Hovedkomitéen for miljø – og arealforvaltning vedtok i møte 13.10.14, sak 104/14, oppstart 

av detaljregulering for Søndre Kirkemoen. 

 

Beskrivelse av saken 

Dagens situasjon 

Planområdet ligger midt på Hallingby og er omringa av boligbebyggelse og veier. Området er 

ubebygd, og består stort sett av furuskog. Det er uvisst i hvor stor grad skogen brukes til 

fritidsaktiviteter og lek, det har ikke kommet fram opplysninger om dette i 

barnetråkkregistreringer gjort på Hallingby skole våren 2014. Det er noen stier som brukes 

som snarveier gjennom skogen. 

 

Planforslaget 

Forslag til detaljregulering for 396 Søndre Kirkemoen er mottatt fra Sivilingeniør Bjørn 

Leifsen AS, på vegne av Mari Heen, Anna Sigridsdatter Heen og Arnes Ve og Vel.  

Planforslaget som foreligger til behandling består av  

- Plankart ”Detaljplan for Søndre Kirkemoen” i målestokk 1:1000 (A2), datert 09.04.15 

- Forslag til reguleringsbestemmelser, revidert 20.05.15 

- Planbeskrivelse, datert 15.04.15 

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Planområdet er i dag uregulert. 

 

Plantype og avgrensning 

Planen fremmes som en detaljregulering. Grunneierne Mari Heen og Anna Sigridsdatter 

Heen er sammen med firmaet Arnes Ve og Vel v/Arne Evjen forslagstillere.   

 

Eiendomsforhold 

Planområdet omfatter eiendommene:  

Gbnr 274/148 Anna Sigridsdatter Heen  

Gbnr 274/146 Anna Sigridsdatter Heen  

Gbnr 274/413 Mari Heen  

Gbnr 274/3 og 274/5 Mari Heen  

Gbnr 274/79 Ringerike kommune  

Gbnr 1016/1 Statens vegvesen  

Gbnr 2172/1 Statens vegvesen (Buskerud fylkeskommune)  



  Sak 43/15 

 

 Side 41   

 

Gbnr 3025/1 Ringerike kommune 

 

Innkomne innspill til planoppstart 

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

planarbeidet til berørte parter i brev 22.10.14 og kunngjorde det i Ringerikes Blad 25.10.14, 

samt på kommunens nettsider. Det kom inn totalt fire uttalelser. Da planforslaget var på 

forhåndshøring kom det 12 innspill. Hovedtrekkene i innspillene både etter oppstart og etter 

forhåndshøringa er referert og kommentert i eget vedlegg. Disse følger saken som vedlegg.  

 

 

Forholdet til overordnede planer 

I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.07 er området avsatt til framtidig boligområde og 

nåværende LNF-område (landbruk- natur og friluftsområde). 

 

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 utløser trolig ingen økonomiske belastninger for Ringerike kommune, utover den 

planlagte utbygginga av vann- og avløpssystemet.  

 

Planen fremmes som en privat detaljregulering. Dette innebærer at forslagsstiller blir 

fakturert for et saksbehandlingsgebyr. 

 

Prinsipielle avklaringer 

Byggegrense mot E16 er avgjørende for prosjektet. Dette er fortsatt ikke avklart med Statens 

vegvesen, men det er vist støyberegninger som viser at støyverdiene vil være i henhold til 

retningslinjene med byggegrense på 30 meter dersom det bygges en støyskjerm, samt at det 

vises til eksisterende, nyere bebyggelse på Hallingby som har 30 meters byggegrense.  

 

Trafikkrådet anbefalte i 2001 at Furustubben skal stenges. Dersom Furustubben stenges får 

det betydning for planområdet i form av økt trafikk fra boliger nord for planområdet, som 

dermed vil bruke Gamle Ådalsvei på vei til E16. Furustubben regnes ikke som en aktuell 

adkomstvei til planområdet. 
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Rådmannens vurdering 

Byggeplanene 

Området det foreslås bygget på ligger midt i Hallingby og er et godt fortettingsområde 

dersom utfordringer knytta til støy fra E16 løses godt. 

 

De foreslåtte bygningstypene passer godt inn på området, da de største og tetteste bygningene 

er plassert lengst fra eksisterende frittliggende bebyggelse. Det er få eller ingen leiligheter og 

konsentrert småhusbebyggelse tilgjengelig på Hallingby i dag, altså vil denne utbygginga 

trolig treffe et marked som ikke er mettet i dag. 

 

Rådmannen tror en ekstra matvareforretning vil gi sunn konkurranse som blir en fordel for 

Hallingbys innbyggere. En butikk som er synlig fra E16 vil også kunne bli et godt tilbud for 

hytteturister og andre som kjører forbi. En matvareforretning vil også gi noen nye 

arbeidsplasser. 

 

Parken sør for matvareforretningen bør opparbeides og driftes slik at den blir en grønn lunge 

ved hovedveien.  

 

Innkomne merknader 

Det relativt store antallet kommentarer fra naboer vitner om engasjement for planene, og 

særlig trafikkforholdene i Gamle Ådalsvei. Rådmannen foreslår at det bes om en egen sak om 

fartsdempere og redusert fartsgrense i Gamle Ådalsvei sør for strekningen som har nedsatt 

fartsgrense i dag. Dette for å sikre en sammenhengende trygg skolevei.  

 

Lekeplasser 

Det er lagt opp til omtrent 35 m
2
 lekeplass per boenhet.  

 

Infrastruktur 

Det skal bygges fortau langs Gamle Ådalsvei, samt gang- og sykkelvei gjennom området i 

omtrent samme trasé som det går sti i dag. Utbygginga gir muligheter for gjennomgang flere 

steder enn slik situasjonen er i dag, særlig dersom en skal nordover. 

 

Naturmangfold og grøntstruktur 

De miljørettslige prinsippene i naturmangfoldlovens §§ 8-12 er ivaretatt gjennom vurderinger 

omtalt i planbeskrivelsen.  

 

Eksisterende trær skal bevares der det er hensiktsmessig og mulig.  

 

Konsekvensutredning og ROS – analyse 

Det er ikke krav om konsekvensutredning etter forskrift om konsekvensutredninger.  
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ROS-analysen avdekker fare for støy og støv fra trafikk og for ulykker med gående og 

syklende. Problemer med støy og støv reduseres tilstrekkelig gjennom skjerming mot E16. 

Risiko for ulykker med gående og syklende kan aldri forsvinne, men den reduseres i 

utbyggingsforslaget ved at det etableres fortau langs Gamle Ådalsvei.  

 

Det er gjennomført trafikkanalyse som er vist i planbeskrivelsen. Analysene som omhandler 

økning som følge av planforslaget er tilstrekkelig gjennomført. Utover dette er det 

gjennomført analyse av konsekvensene dersom Furustubben stenges. Denne viser at trafikken 

i Gamle Ådalsvei økes til det dobbelte av hva den anslås å bli etter utbygging av 

planforslaget dersom Furustubben stenges. Økninga kommer fra eksisterende boliger nord for 

planområdet som nå bruker Furustubben for å komme ut på E16, og vil kunne påvirke boliger 

i det foreslåtte planområdet.  

 

Rådmannen anser utredningsplikten for å være oppfylt. 

  

Samlet vurdering 

Rådmannen er positiv til utviklingsplanene, som vil tilføre Hallingby nye boligtyper, 

konkurranse for den eksisterende matvareforretningen og nye arbeidsplasser. Forhåpentligvis 

vil området i tilknytning til matvareforretningen bli en møteplass for innbyggerne.  

 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at planforslaget 0605_396 

detaljregulering for ”Søndre Kirkemoen” 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 

2.  Forslag til plankart, datert 09.04.15 

3.  Forslag til reguleringsbestemmelser, revidert 18.05.15 

4.  Planbeskrivelse, datert 15.04.15 

5.  Oppsummering av innkomne merknader ved oppstart, med rådmannens kommentarer, 

datert mai 2015 

6.  Støyvurdering, datert 15.04.15* 

7.  ROS – analyse, datert 15.04.15* 

8.  Uttalelse fra samtlige som er kommet med innspill til forhåndshøring og oppstart* 

a.  Fred Karlsen, 07.03.14* 

b. Hallingby Vel, 19.03.14* 

c. Buskerud fylkeskommune, 25.03.14* 

d. Buskerud fylkeskommune, 05.12.14* 

e. Fylkesmannen i Buskerud, 26.03.14* 

f. Fylkesmannen i Buskerud, 04.12.14* 
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g. Ida og Alexander Piltingsrud Grevstad, 27.03.14* 

h. Jani Martinsson, 27.03.14* 

i. Liv og Erik Nystrand, 24.02.14* 

j. Magnar Pettersen Sørengen, 19.03.14* 

k. Eddie Gustavsen, 28.03.14* 

l. Statens vegvesen, 01.04.14* 

m. Statens vegvesen, 10.12.14* 

n. Ringerike kommune, teknisk drift utbygging, 20.03.14* 

o. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Ringerike kommune, 24.03.14* 

p. Tor Ove Kristiansen, 01.11.14* 

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

 

 

Ringerike kommune, 26.05.15 

 

 

 

Tore Isaksen 

Rådmann 

 

 

 

Enhetsleder miljø- og arealforvaltning: Heidi Skagnæs  

Leder areal – og byplankontoret: Grethe Tollefsen 

Saksbehandler: Ingeborg Faller 
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Selvkost og gebyrer innenfor plan, byggesak og oppmåling – liten justering fom. 

01.07.15 (rabatt ved mange enheter) 

 

Arkivsaksnr.: 15/4507   Arkiv: 231 &34  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

  

44/15 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 08.06.2015 

/       Formannskapet  

/       Kommunestyret 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. De foreslåtte endringer tas inn i prisregulativet og skal tas i bruk fom. 01.07.2015. 

(Endringene får ingen tilbakevirkende kraft, men skal tas i bruk for saker som 

saksbehandles etter denne dato.) 

2. Rådmannen legger fram en ny sak som sier noe om utviklinga på selvkostfondet siden 

oppstarten i 2012 og gi anbefalinger omkring videreføring av selvkost på plan, 

byggesak og oppmåling. 

 

Sammendrag 
For plan, byggesak og oppmåling ble det innført selvkost fra 2012. Ved oppstart ble det 

vurdert at byggesak skulle oppnå selvkost men at plan- og oppmåling måtte se på fordeling 

mellom hva som faller inn under selvkost og hva som ikke er selvkost for å kunne si noe mer 

definitivt. Siden starten har vi hatt utfordringer med å treffe på gebyrnivået for å oppnå 

selvkostbalanse. For å ta inn tidligere års underskudd, ble gebyrene satt opp fra 1. januar 

2015. Rådmannen foreslår at det for to av sakstypene tas inn rabatt når det er snakk om 

mange enheter. 

 

Bakgrunn 
Per 1. januar 2014 hadde alle selvkostområder i Ringerike kommune negative saldo på 

selvkostfond. Med andre ord ble det ikke ble oppnådd full kostnadsdekning og følgelig ble 

selvkosttjenestene i praksis subsidiert av kommunekassa.  

Selvkost setter den øvre ramme for brukerbetaling og gebyrer. For Plan- og 

byggesaksbehandling (Plan- og bygningsloven av 27. juni 2008, § 33-1) skal brukerbetaling 

maksimalt dekke selvkost, men det er ikke pålagt full kostnadsdekning. For Oppmåling og 

matrikkelføring (Matrikkelloven av 17. juni 2005, § 32) kan kommunen ta gebyr for 

oppmålingsforretning, matrikkelføring, utferding av matrikkelbrev og annet arbeid etter 

regulativ fastsatt av kommunestyret selv. Gebyrene kan i sum ikke være høyere enn 

nødvendige kostnader kommunen har med slikt arbeid.  

Det følger av retningslinjer for beregning av selvkost at dersom gebyrinntekten er større 

kostnadene, må overskuddet settes av på et selvkostfond.  Dersom gebyrinntekten er lavere 
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enn kostnadene han kommunen, forutsatt at selvkost er politisk vedtatt OG at det er (nok) 

midler på selvkostfond, anledning til å bruke av selvkostfondet.  

På bakgrunn av at alle selvkostområdene hadde en negativ saldo tok rådmannen tak i dette 

primo 2014 med det formål at alle selvkostområdene skulle oppnå selvkost og 

nedbetale/starte nedbetaling av negativ fond. På bakgrunn av dette ble det fremmet sak i KS 

med nye gebyrsatser fra 01.07.2014. Vann, avløp, slamtømming, feiing og reguleringsplaner 

oppfylte selvkost i 2014. For byggesak og kart/oppmåling økte dessverre negativt fond 

ytterligere. Gebyrer er for 2015 satt slik at byggesak skal kunne oppnå selvkost for 2015 og 

også tilbakebetale på negativt saldo som pr 01.01.2015 var på 3,1 millioner kroner. Når det 

gjelder kart/oppmåling er gebyrinntektene fortsatt for lave til å oppnå selvkost og til å unngå 

negative fond.  Prognose for 2015 tilsier at negativt fond vil øke til anslagsvis 3 millioner 

kroner.  

Da budsjett/betalingsregulativ var til politisk behandling november 2014 meldte rådmannen 

om at administrasjonen skulle komme tilbake med en redegjørelse omkring 

selvkost/gebyrnivå innenfor plan, byggesak og oppmåling, og erfaringene sålangt. Dette vil 

kunne gi grunnlag for å drøfte hvordan gebyrnivået skal håndteres videre. 

 

Gebyrene for byggesak ble gjennomsnittlig økt med 43 % og for oppmåling 10 %, fra 1. 

januar i år. Gebyr for reguleringsplaner ble økt med 5 %. I tillegg ble det tatt inn nye 

bestemmelser som gjør at kanskje særlig leilighetskomplekser får en stor økning i 

gebyrnivået i forhold til tidligere. 

 

I etterkant av at nytt betalingsregulativ ble vedtatt 01.01.2015, har vi mottatt reaksjoner fra 

utbyggere/profesjonelle som synes Ringerike kommune har økt gebyrene for mye, og som 

stiller spørsmål omkring hvorvidt dette gjenspeiler selvkost i den enkelte sak.  

 

 
Hva er egentlig selvkost og hvordan beregnes det? 

 
I mange tilfeller kan kommunen ta gebyr for saksbehandling. Måten gebyret fastsettes på kan 

være ulik. I noen tilfeller er gebyret fastsatt i egen forskrift (f.eks. seksjonering, konsesjon og 

deling etter Jordloven) i andre tilfeller er det opp til kommunen, men det er ikke lov å ta mer i 

gebyr enn det koster å levere tjenesten, såkalt selvkost. Byggesaksgebyret skal være til 

selvkost, og enkelte tjenester innen oppmåling og planarbeid (gjelder kun detaljregulering). 

 
I forhold til beregninga av selvkost nytter kommunen ekstern rådgiver (Momentum) to 

ganger årlig for å beregne og se at vi er på rett nivå. For å kunne dokumentere hvorvidt 

selvkostprinsippet er ivaretatt har kommunen utarbeidet for- og etterkalkyler. Dette gjøres i 

tråd med gjeldende retningslinjer for selvkost (H-3/14 Retningslinjer for beregning av 

selvkost for kommunale betalingstjenester).  

 

Årsaken til den store økningen i gebyrer fra 2014 til 2015 skyldes primært tidligere års 

underskudd. Gebyrene for byggesak ble gjennomsnittlig økt med 43 % og for oppmåling 10 

%. I tillegg ble det tatt inn nye bestemmelser som gjør at kanskje særlig leilighetskomplekser 
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får en kraftig økning i gebyrnivået i forhold til tidligere. 

 

Innenfor byggesak og oppmåling er det negativ saldo på selvkostfondene, henholdsvis på 3,1 

millioner og 2 millioner ved inngangen til 2015. Per mai 2015 ser det ut til at byggesak vil 

klare å nedbetale på tidligere års underskudd med ca. 0,5 millioner kroner. Oppmåling 

derimot ser ut til å øke negativ saldo med ca. 1,1 millioner kroner. 

 

At kommunen har negativ saldo på selvkostfond betyr at det i praksis er kommunekassa som 

har betalt for deler av saksbehandlinga og ikke den som f.eks. har søkt om en byggesak. En 

kan si det slik at kommunen har å sponsa byggesakene og at den som har søkt om tillatelse 

har fått dekket deler av saksbehandlinga av kommunen. 

 

Hvor mye skal den enkelte sak koste i saksbehandlingsgebyr? 
Det som skaper utfordringer for kommunen er også hvordan utgiftene skal fordeles på de 

enkelte sakstyper. Og retningslinjene sier lite om hvordan samlet selvkost skal fordeles på 

brukerne av den aktuelle tjenesten. Det kan være ønske om å fordele gebyrene på den enkelte 

bruker etter ulike hensyn, slik at enkelte sakstyper i en viss grad subsidierer andre. 

 

I samarbeid med Momentum ble det i løpet av vinteren 2015 foretatt en gjennomgang for å se 

på selvkostgraden innenfor de ulike sakstypene. F.eks. er det flere ulike sakstyper innenfor 

byggesak, der snakker vi gjerne om: søknad uten ansvar, ettrinnsøknad, rammetillatelser, 

igangsettingstillatelser og deling.  
 

Rått tolket, og ikke overraskende, viser resultatene at det er noe skjevheter mellom de ulike 

sakstypene for de ulike selvkostområdene. Denne øvelsen, hvor vi ser på den enkelte 

sakstypen sin selvkostgrad er «ny», og vi trenger tid for å kunne kvalitetssikre dataene som 

legges til grunn for en slik selvkostgrad. 

 

Det er verdt å merke seg at byggesak, plan og oppmåling utgjør selvstendige selvkostområder 

og er adskilt i selvkostsammenheng. Altså er ikke byggesaksgebyrene med på å sponse 

oppmålingsgebyrer eller motsatt!  

 

Vi registrerer at vi har et forbedringspotensial for å kunne spore gebyrene fra regulativ, 

saksbehandling og til gebyret faktureres. Dette vil også bidra til å gjøre det lettere å 

budsjettere uten å skape utilsiktede skjevheter når gebyr skal justeres. Sagt med andre ord: Vi 

har et veldig differensiert prisregulativ. Dette fordi vi ser at sakene også har et stort spenn. 

Differensieringa bidrar til at gebyrene skal kunne oppleves mer rettferdig, kanskje særlig for 

de som har «små» saker. Imidlertid har vi ikke et like «finmasket» opplegg når vi skal utstede 

faktura. Altså er det ikke like lett å se differensieringa som skjer i prisregulativet når vi 

fakturerer for saksbehandlinga.  

 

 

Hva gjør vi med negative selvkostfond på byggesak og på oppmåling? 

 
Hovedregelen er at overskudd/underskudd skal deles ut eller hentes inn igjen i løpet av en 

femårsperiode. Eksempelvis, så var det for byggesak et selvkostfond på minus 3,1 millioner 

ved årsskiftet. Fordeles dette over en femårsperiode ser regnestykket slik ut: 3 100 000/5. 

Altså tilsvarer dette ca. kr 620 000,- årlig i kommende fem års periode, som skal tas inn i 

tillegg til ordinære drift for byggesaksbehandlinga. 
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Det som gjør det til en ekstra krevende øvelse å bruke selvkost innenfor byggesak og 

oppmåling er at vi ikke vet hvilke type saker som kommer og hvor mange i løpet av et år. I 

tillegg så er det ikke de samme brukerne som betaler for tjenesten fra et år til et annet. Det til 

forskjell fra f.eks. vann- og avløpsavgifta hvor forbruket er noenlunde likt fra år til annet, og 

det stort sett er de samme brukerne som betaler kommunal V/A-avgift.  

 

For privatpersoner og andre som kanskje søker om kun en garasje i løpet av livet kan det 

derfor oppleves som urimelig høye gebyrer når gebyrene også skal dekke underskudd fra 

tidligere år. 
 

Rådmannen vil komme tilbake til anbefalinger om hva vi gjør med negative selvkostfond i 

egen sak over sommeren. 

 

 

Når begynte Ringerike med selvkost innen plan, byggesak og oppmåling? 

Det var i Kommunestyret 15.12.2011 i sak 152/11 (handlingsplanen for 2012-2015) det ble 

fattet vedtak om at selvkost-prinsippet skulle tas i bruk for plan, kart- og oppmåling og 

byggesak.  

 

I forbindelse med busjettbehandlingen i fjor høst fremgikk det av forslag til 

betalingsregulativ at:  

 

Teknisk forvaltning har flere selvkostområder. Selvkostområdene i dag er vann, avløp, 

slam/septik, feiing, private reguleringsplaner, byggesak og oppmåling.  

 

(…) 

Innen oppmåling er det fortsatt for lave inntekter til å unngå negative fond. Det vil kreves 

stor økning av gebyrer også ut over de gebyrene som nabokommunene opererer med. For å 

unngå at gebyr økningen blir for stor og at selve gebyrnivået blir for høyt, foreslår 

rådmannen en noe dempet gebyr økning i forbindelse med budsjett 2015.  

 

Det er anledning for kommunestyret å avskrive de fremførbare underskuddene på områdene 

dersom man skulle mene at det er vanskelig å både oppnå fullkostnadsdekning i 

økonomiplanperioden og samtidig ta inn ekstra gebyrinntekter for å dekke de fremførbare 

underskuddene 

 

Rådmannen vil imidlertid komme tilbake med en egen politisk sak om gebyrnivået på miljø- 

og arealforvaltningen (byggesak, private reguleringsplaner, oppmåling) som grunnlag for å 

drøfte hvordan dette skal håndteres videre (ev vedtak om nye gebyrer). 

Rådmannen jobber parallelt med effektivisering av tjenestene (for å redusere kostnader) og å 

sikre gode og forutsigbare leveranser. 
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Det er varslet endringer – dette kan få betydning for selvkostregnskapet 
 

Byggesak: Det er varslet at det kan bli endringer i byggereglene. Disse endringene kan 

medføre at vi ikke kan ta gebyr for å behandle mindre byggetiltak (garasjer mindre enn 40 

m²) og at vi ikke lenger skal godkjenne foretak (såkalte ansvarsretter). I fjor utgjorde 

godkjenning av foretak/ansvarsretter ca. 18 % av de totale saksbehandlingsgebyrene. I år er 

andelen sålangt 15 %. Det er varslet om at enkelte endringer skal tre i kraft 01.07.2015, og 

andre (f.eks. ansvarsretter) trer i kraft 01.01.2016. 

 

Oppmåling: Det ligger an til en lovendring (NOU:2014:6) om lov om eierseksjonering. 

Foreløpige signaler kan tyde på at det ligger an til at seksjonering også skal på selvkost. I dag 

er det makssatser som er fastsatt gjennom forskrift. Disse satsene samsvarer ikke alltid med 

reell tidsbruk. En endring vil således kunne være til gunst for kommunen. En slik endring får 

betydning for det som i dag faller inn under pkt. 1.2, oppretting av uterareal på eierseksjon, 

og pkt. 12 seksjonering. Når og om dette trer i kraft er foreløpig usikkert. 

 

  

 

Liten justering av gebyrene - rådmannen foreslår å ta inn rabatt ved 

mange enheter 
  

Økningen i gebyrene har skjedd for å hente inn tidligere års underskudd. Selvkostregelverket 

åpner opp for at kommunen innenfor en femårsperiode enten må sette ned gebyrene (hvis 

overskudd på fondet) eller at de kan øke gebyrene (for å dekke underskuddet). Slik sett så har 

kommunen høyere gebyrinntekter enn kostnad med å levere tjenesten i 2015. Dette er 

nødvendig fordi vi har underskudd fra tidligere år, slik at vi må ta inn mer for å dekke opp 

underskuddet. Det har vi mulighet til innenfor retningslinjene for hvordan selvkost skal 

beregnes. 

 

Vi foreslår at gebyrene beholdes uendret, men at det tas inn rabatt ved mange enheter: 

 

1. Oppmåling: Oppretting av matrikkelenhet: I dag tas det kr. 24 000,- for opprettelse 

av en matrikkelenhet på inntil 1 500 m² og kr. 29 000,- for matrikkelenhet på 1501 og 

til 3000 m². Det er samme sats uansett antall enheter, selv om disse ligger i felt og 

grenser inntil hverandre. 

 

Forslag endring: At satsene opprettholdes som i dag, men at det tas inn rabatt. Fra og 

med den 6. tomta gis det 5 % rabatt. Fra og med den 11. tomta gis det 15 % rabatt.  

 

Den konkrete ordlyden blir som vist i tabellen under: 
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Areal i m² 2014 2015 

Fra og med Til og med   

0 1 500 21 677,- 24 000,- 

1 501 3 000 26 737,- 29 000,- 

Deretter pr. overskytende daa 575,- 600,- 

 
For regulerte felt der tomtene grenser inntil hverandre kan det gis følgende rabatt: 

- fra og med den 6. tomta gis det 5 % rabatt, og det 
regnes følgende sats per enhet  

(0 – 1500) 
22 800,- 

(1501-3000) 
27 550,- 

- fra og med den 11. tomta gis det 15 % rabatt, og det 
regnes følgende sats per enhet 

(0-1500) 
20 400,- 

(1501-3000) 
24 650,- 

 

 

2. Byggesak: Enhetspris for bruksenheter 

 

Forslag endring: At satsene opprettholdes som i dag, men at det tas inn rabatt. Fra den 

11. leiligheten gis det 40 % rabatt. Fra den 21. bruksenheten og utover gis det 60 % 

rabatt. 

 

Den konkrete ordlyden blir som vist i tabellen under: 

 

 

Minstepriser ved søknadsbehandling 2014 2015 

Minstepris for alle søknader 6 600,- 11 000,- 

For tillatelser til 1 ny bruksenhet/boenhet  24.000.- 

Tillegg per bruksenhet/boenhet utover den første 
bruksenheten/boenheten 
(regnes fra 2. til 10. bruksenhet) 

 12.000,- 

- fra og med den 11. – 20. bruksenheten gis det 40 % rabatt, og 
det regnes følgende sats per bruksenhet 

 7 200,- 

- fra og med den 21. bruksenheten og utover gis det 60 % 
rabatt, og det regnes følgende sats per bruksenhet 

 4 800,- 

 

 

3. Plan: Gebyrsatsene beholdes som i dag, altså uendret. 

 

 

Konsekvensene ved å ta inn slike rabatter, vil være noe reduserte saksbehandlingsgebyrer i 

enkelte saker. Dog er det snakk om mindre beløp relativt sett, da dette er saker som i mange 

tilfeller omfatter store prosjekter. Foreslåtte nivåer vil trolig harmonere med ressursbruken 

for denne type saker, der det er nærliggende å tro at eksempelvis tidsbruken ikke 

nødvendigvis øker proporsjonalt med økende areal og antall enheter i det uendelige. 
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Alternative løsninger 
 

Dersom det ikke er ønske om å endre gebyrene, kan de holdes uendret. Et vedtak kan lyde 

slik: 

 

1. Gebyrene for byggesak og oppmåling beholdes uendret. Fastsatte satser i dagens 

betalingsregulativ videreføres frem til ordinær justering ved årsskiftet. 

2. Rådmannen legger fram en ny sak som sier noe om utviklinga på selvkostfondet siden 

oppstarten i 2012 og vil gi anbefalinger omkring videreføring av selvkost på plan, byggesak 

og oppmåling. 

 

 

Dersom det er ønske om å øke rabattene ytterligere, vil dette kunne få betydning for 

selvkosten, og vil kunne bety en forverring av selvkostfondet. Rådmannen vil ikke anbefale 

at det legges opp til dette.  

 

Rådmannens vurdering 
Rådmannen ser at gebyrene kan oppleves høye, og har foreslått noen enkle grep i saker hvor 

det kan være noe «stordriftsfordel», og grunnlag for å gi rabatt. Forslaget om endring av 

gebyrene har ikke vært på offentlig høring. Siden det er snakk om å ta inn rabatt for store 

prosjekter er dette noe som vil være til gunst for våre brukere. 

 

Videre vil rådmannen arbeide med å få et bedre grunnlag for å se på selvkostgraden per 

sakstype slik at dette kan bidra til et funksjonelt og differensiert saksbehandlingsgebyr for de 

ulike sakene vi har i Ringerike. 

 

Det er et ønske om å treffe «riktig» på gebyrnivået. Tre år etter oppstart med 

selvkostregnskap er vi noen erfaringer rikere. Imidlertid ser vi at det kan være behov for å 

justere. Imidlertid, for ikke å havne skjevt ut, er det viktig at vi skaffer oss et grunnlag slik at 

vi kan se hvordan endringer i struktur og satser vil kunne slå ut.  

 

Rådmannen anbefaler at vi tar inn rabatt som tidligere beskrevet over og at vi arbeider videre 

med å få grunnlaget vi trenger for eventuelt å kunne justere på strukturen og satser på et 

senere tidspunkt.  

 

I dette saksframlegget har ikke rådmannen ikke gått inn på hva vi gjør med negativ saldo på 

selvkostfondet til byggesak og oppmåling. Dette omfattes av bestillinga fra i høst. 

Rådmannen vil komme tilbake med en ny sak om dette over sommeren. 

 

 

Vedlegg 

 
1. Dagens ordlyd i betalingsreglementet og forslag til ny ordlyd 

 

 

Lenker 
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Betalingsreglement for 2015 (Kommunestyret sak 139/14) 

 

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, 27.05.2015 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Asle Aker 

saksbehandler: Heidi Skagnæs 
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Rammetillatelse for boligkompleks Gnr. 318/442,444,427 - Brutorget 

 

Arkivsaksnr.: 14/311   Arkiv: GNR 

318/442,444,427  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

45/15 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 08.06.2015 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Rådmannen viser til søknad om rammetillatelse inkludert dispensasjoner fra SG arkitektur 

AS på vegne av tiltakshaver Tronrud eiendom AS, til merknader fra naboer, til søkers 

kommentar til merknadene og til rådmannens saksframlegg; 

 

1. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning finner å kunne gi dispensasjon for 

endring av regulert fotavtrykk, dispensasjon fra reguleringsbestemmelsenes § 2, pkt. 4 

angående høyde på bygg C og dispensasjon for overskridelse av formålsgrense 

vedrørende trapperom. Hensynet bak reguleringsbestemmelsene vurderes ikke å bli 

vesentlig tilsidesatt. Fordelene ved å gi dispensasjon anses som klart større enn 

ulempene.  

 

2. Søknad om dispensasjon fra regulert fotavtrykk, fra reguleringsbestemmelsenes § 2, 

pkt. 4 vedrørende høyde og overskridelse av formålsgrense godkjennes med hjemmel 

i plan- og bygningsloven § 19-2. 
 

3. På bakgrunn av pkt. 2, godkjennes søknad om rammetillatelse i prinsippet. 
 

4. I forbindelse med at bygg A nå ikke vil bli oppført, skal eksisterende lindetrær langs 

gangkulverten i området mot nordøst bevares. 
 

5. Viderebehandling av søknaden delegeres videre til rådmannen. 
 

6. Se orientering om klageadgang. 

 

Sammendrag 

 
Kommunen har mottatt søknad om rammetillatelse angående oppføring av boligkompleks på 

Brutorget. Ansvarlig søker er SG arkitektur og tiltakshaver er Tronrud Eiendom AS. Krav til 

bevaring av gangkulvert på eiendommen, har ført til at det nå at bygg A ikke skal oppføres 

nå. Det søkes derfor kun om oppføring av bygg B og C. Tiltaket består av totalt 70 boenheter, 

i tillegg har tiltaket næring og café i første etasje. Det søkes om dispensasjon vedrørende 
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endring av det nordvestre hjørnet, overskridelse av formålsgrense ved trapperom og endring 

av høyde på bygg C.   

 

Det har kommet inn flere nabomerknader i saken. Nabomerknadene dreier seg hovedsakelig 

om tap av utsikt/lys ved avviket for det nordvestre hjørnet, parkering til Ringeriks-kraft AS, 

og varelevering til Hønefoss bru 3.  

 

Siden bygg A nå ikke skal oppføres, åpner dette opp for å bevare eksisterende lindetrær 

nordøst langs gangkulverten. Søker/tiltakshaver vil sterkt motsette seg at det settes vilkår om 

bevaring av trær. Rådmannen anbefaler bevaring av disse trærne, og har derfor i forslag til 

vedtak er det derfor valgt å ta med ett pkt. 4 vedrørende bevaring av trær.  

 

Rådmannen anbefaler å gi dispensasjon, men har foreslått 2 alertnative forslag til vedtak. I 

alternativ nr. 1 er pkt. 4 med krav om bevaring av trær tatt  ut av forslaget,  alternativ 2. tar 

hensyn til nabomerknaden fra Kari Mette og Ola Gamkinn angående forringelse av utsikt ved 

endring av det nordvestre hjørnet.  

 

 

 

Innledning / bakgrunn 

 
Søknad om rammetillatelse ble mottatt fra SG arkitektur 9.10.2014. Tiltakshaver er Tronrud 

eiendom AS. Tiltaket omfatter et boligkompleks med 2 boligblokker (bygg B og C) på 

eiendom med gårds- og bruksnummer 318/442, 444, 427. Krav til bevaring av gangkulverten 

under Arnemannsveien har ført til at bygg A ikke skal oppføres på nåværende tidspunkt.  

 

Hjørnet mot nordvest har fått endret utforming på grunn av dette, for å få en bedre 

sammenheng mellom disse bygg B og C. Etter å ha konferert med fylkesmannen i Buskerud, 

anser rådmannen at det må søkes om dispensasjon ved en slik endring. Den 13.01.2015 ble 

det mottatt søknad om dispensasjon for endring av dette hjørnet. Det søkes i tillegg om 

dispensasjon vedrørende reguleringsbestemmelsenes § 2, pkt. 3, angående formålsgrense som 

skal gjelde som byggegrense mot veg, da det er ønskelig med trapperom som overskrider 

denne grensen. Det søkes også om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsenes § 2, pkt. 4, 

vedrørende høyde på bygg C. 

 

Det har kommet inn flere nabomerknader i saken. Nabomerknadene dreier seg hovedsakelig 

om tap av utsikt/lys ved avviket for det nordvestre hjørnet, parkering til Ringeriks-kraft AS, 

og varelevering til Hønefoss bru 3. Det har også kommet inn en nabomerknad vedrørende et 

eventuelt byggetrinn 2, oppføring av bygg A.  

 

Kommunen og ansvarlig søker/tiltakshaver har diskutert eventuell bevaring av eksisterende 

lindetrær ved gangkulverten. Søker/tiltakshaver mener at det vil bli svært vanskelig å bevare 

trærne i forbindelse med grunnarbeider, og at rotsystemet til trærne vil kunne bli skadet.. 

Kommunen mener at det er viktig å bevare eksisterende grønnstruktur i byen, og viser til 

veilederen «Grønn plakat»., hvor intensjonen er å både  ta vare på, samt utbedre mangel på 

vegetasjon i deler av byen. 
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Beskrivelse av saken 

 
Tiltaket  

Tiltaket består av 2 boligblokker, bygg B og bygg C, med totalt 70 boenheter. Krav til 

bevaring av gangkulverten under Arnemannsveien har ført til at bygg A ikke skal oppføres 

nå.  Tiltaket har i tillegg 2000 m² næringsareal. Boligblokkene er på 6 etasjer pluss 

parkeringskjeller og med næring og café i første etasje. Boligblokkene skjermer et privat 

felles uterom som åpnes opp mot øst. 

 

Dispensasjoner 

 

Dispensasjon for endring av nordvestre hjørne  

I søknaden har prosjektets nordvestre hjørne til bygg B blitt endret fra opprinnelig regulert 

fotavtrykk. Rådmannen har kontaktet fylkesmannen i Buskerud i oktober, og fikk bekreftet at 

det kreves dispensasjon dersom man vil endre fotavtrykket så mye i forhold til hva som er 

vist på vedtatte reguleringsplan. Kommunen har mottatt dispensasjonssøknad for dette. I 

følge ansvarlig søker utløste beslutningen om å oppføre kun Bygg B og C som første 

byggetrinn, behov for å se på utformingen av bygningene på nytt. For å gi bedre sammenheng 

mellom de to gjenværende byggene, er det valgt å endre nordvestre hjørne. I selve 

dispensasjonssøknaden begrunnes dette ytterligere med at de to byggene knyttes bedre 

sammen, og at hjørnet mot nordvest får en bedre arkitektonisk utforming, en klarere 

avgrensing av kvartalet og en tydeligere bymessig struktur. Den nye utformingen vil også 

skjerme utearealet til beboerne bedre mot støy, og den vil inneholde avfallsstasjon som 

tidligere var ment å være på utsiden.  

 

Dispensasjon for endring av høyde på bygg C  

I reguleringsbestemmelsenes § 2, pkt 4, forutsettes det at bygg C trappes ned til cote 93,2 mot 

øst. Det søkes om dispensasjon fra dette, da det er ønskelig å trappe ned bygget til cote 94,55. 

Det argumenteres med at dette er en bedre arkitektonisk løsning. Bygg A skal ikke oppføres 

som planlagt, og det er da vurdert som riktig å gjøre hjørnet mot øst mer markert.  

 

 

Dispensasjon for plassering av trapperom  

Hver av boligblokkene vil ha 2 vertikale trapperom, totalt 4 trapperom. Disse vil i følge 

ansvarlig søker, ligge inn i formålsområdet «Annen veggrunn» med inntil 2 m. 

Dispensasjonen begrunnes med at dette gjelder en svært liten del av bygget, og det påvirker 

ikke regulert gang- og sykkelvei. I tillegg påpekes det at det er et viktig bidrag til å bryte opp 

fasaden. Rådmannen har sendt inn en forespørsel om uttalelse fra Statens vegvesen på denne 

plasseringen, men 27.05.2015, er det fortsatt ikke fått kommet noen uttalelse, og rådmannen 

forutsetter da at de ikke har noen innvendinger til dette. 

 

 

Nabomerknader 

 

Merknad fra nabo, Mette H.V.  Skogstrøm, beboer i Hønefoss bru 1 D 
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Det påpekes at et byggetrinn 2 (bygg A) vil gi et mørkt og trangt uterom, og vil ha negativ 

virkning på lysforholdene i leilighetene i sentrumskvartalet, samfunnshuset og i nybyggene 

på brutorget. 

 

Kommentar til merknad fra ansvarlig søker: 

 

Søker skriver at det ikke er ønsket å ta stilling til et eventuelt byggetrinn 2 på nåværende 

tidspunkt. Det påpekes at det er satt en byggegrense mot Sentrumskvartalet som gir en 

avstand mellom de to byggene på omkring 17 m. Dette mener søker er en god bredde som 

ivaretar lysforholdene på en god måte. 

 

 

Merknad fra nabo Kari Mette og Ole Gamkinn, beboere i Fossveien 11, eiendom 318/398 

 

Det protesteres på søknad om dispensasjon for endring av det nordvestre hjørnet, da dette vil 

gi redusert utsikt inn til torget fra Fossveien 11. I tillegg påpekes det at endringen vil gi 

reduserte lysforhold.  

 

Kommentar til merknad fra ansvarlig søker 

 

Ansvarlig søker samtykker til at utsikten inn til torget fra Fossveien 11 blir hindret. Det 

påpekes imidlertid at torget er en del av beboernes private uteoppholdsareal, og at det vil bli 

valgt en skjerming uavhengig av bygningens endrede utforming. Skjerming av åpning er også 

nødvendig for å ivareta støykravene. Når det gjelder sol- og lysforhold, kan ikke ansvarlig 

søker se ut i ifra deres soldiagram at de bygningsmessige endringene har vesentlig betydning 

for Fossveien 11. 

 

Videre påpeker søker at de endringene som er gjort vil gi en vesentlig bedre sammenheng i 

bygningsmassen og en bedre innramming av kvartalet.  

 

Merknad fra Ringeriks-Kraft AS, nabo på eiendom  318/397 

 

Ringerikskraft påpeker at regulering av Fossveien omfatter både plassering av veien og at 

parkering er løst på en annen måte. Fra skissen kan de ikke se hvordan adkomst til deres bygg 

og kundeparkeringsplasser er løst. Ringeriks-Kraft påpeker at kundeparkering og adkomst til 

Fossveien 7-9 minst må være på samme nivå i dag. Det påpekes at det må være satt av plass 

til minimum 4 kunde-parkeringsplasser i umiddelbar nærhet til bygget, og minst to av disse 

må være med lademulighet for elbil. 

 

Kommentar til merknad fra ansvarlig søker 

 

Søker påpeker at prosjektet ikke medfører endringer av rampen opp til inngangspartiet til 

Ringeriks-Kraft eller tilstøtende fortau. Videre påpekes at parkeringsforholdene vil endres, 

slik det er påpekt i reguleringsplanen. Parkeringsplassene i Fossveien er forutsatt å være 

offentlig tilgjengelige og skal overtas av kommunen etter ferdigstillelse. Disponering av 

plasser må avklares med Ringerike kommune.  

 

Merknad fra Eiendomsservice Ringerike AS , nabo på eiendom 318/443 
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Det påpekes at det må prosjekteres tilfredsstillende adkomster for varelevering til Hønefoss 

bru 3, og at det er trangt rundt caféområdet mot syd. 

 

Kommentar til merknad fra ansvarlig søker 

 

De vil merke seg dette, og vil gjøre en detaljert studie av varelevering i forbindelse med 

detaljprosjektering av uteområdet. 

 

Uttalelse fra fylkesmannen i Buskerud 

Saken ble sendt til fylkesmannen i Buskerud for uttalelse vedrørende dispensasjon for 

endring av det nordvestre hjørnet, og endring av høyde på bygg C. 

 

Fylkesmannen vurderer det slik at de omsøkte dispensasjonene ikke vil ha konsekvenser for 

nasjonale eller vesentlige regionale miljøinteresser tilknyttet deres ansvarsområder, men 

fylkesmannen ser ikke bort i fra at saken kan ha betydning for lokale miljøverdier. Det 

påpekes at det er primært kommunens ansvar å ta hensyn til slike lokale interesser. Videre 

påpeker fylkesmannen at det er kommunens ansvar å se til at ny bebyggelse gis en god 

estetisk utforming, både som enkeltbygg og i forhold til omkringliggende bebyggelse og 

bymiljø. Det vises til føringer i Nasjonale forventninger til regional og kommunal 

planlegging, samt Den europeiske landskapskonvensjonen.  

 

 

 

Arkitektonisk utforming/ Utomhusplan 

 

Bevaring av trær 

 

Kommunen har hatt en dialog med tiltakshaver og ansvarlig søker angående bevaring av 

eksisterende lindetrær nordøst for gangkulverten. Kommunen ønsker å bevare eksisterende 

trær, på grunnlag av viktigheten ved å bevare eksisterende grøntstruktur i byen og at det tross 

alt tar mye tid og arbeid å dyrke fram trær av en slik størrelse. Kommunen påpeker at trærne 

vil kunne bedre mikroklimaet med tanke på vind, «myke opp» harde flater i bybildet, og gi i 

større grad menneskelig skala til gaten. Kommunen mener at når bygg A ikke lenger skal 

oppføres og forslaget ikke lenger forholder seg til eksisterende reguleringsplan, åpner dette 

opp for bevaring av eksisterende trær.  

 

Tiltakshaver/søker viser til at det ikke er satt noe krav om bevaring av trær i 

reguleringsbestemmelsene. I tillegg vises det til at bevaring av trærne vil være svært 

vanskelig, da trærnes rotsystem vil bli svært berørt av grunnarbeidene. I tillegg til utgraving 

for kjeller, fundamenter og infrastruktur, må det gjennomføres masseutskifting for arealer 

som skal belegges med stein eller asfalt. Det påpekes at rotsystemet for flere av trærne ligger 

høyt, da de i dag sprenger gjennom asfalten. Dette kan føre til at trærne kan falle, og dette 

kan bli svært risikabelt. Det understrekes også at innsendt utomhusplan vil vise en helhetlig 

løsning for området. Nye trær og lavere beplantning vil sammen med nye overflater og 

møblering gi et helt nytt byrom. Videre mener tiltakshaver at ved etablering av 

parkeringskjeller vil mye masse måtte graves ut fra området, og at dette vil medføre store 

inngrep i anleggsfasen. Utgraving inn mot eksisterende trær vil svært ofte medføre store 

skader på treet ved at røtter blir skadet/kuttet. Tiltakshaver mener at etablering av ny 

vegetasjon er en bedre løsning som gir større sikkerhet for gode vekstvilkår. Tiltakshaver vil 
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på det sterkeste motsette seg at kommunen legger føringer for bevaring av enkelttrær som et 

vilkår i saken.   

 

Fasader 

Fasaden mot Arnemannsveien får en utforming, hvor det i 1. etasje er betongvegg med 

murpuss. Kommunen har tidligere i prosessen kommentert at denne vil framtre som lukket og 

vil gi lite til byen. Søker har forklart dette med at vindusarealer her kan bli vanskelig på 

grunn av støykrav. Det kan likevel bli aktuelt med vinduer i nederste del, dette skal avklares 

når man får kjennskap til hvilke type forretning som skal etableres i næringsarealet. 

Kommunen ønsker at betongveggen uansett blir gjort noe med, f.eks. i form av at 

teglsteinsforblendingen trekkes helt ned, eller at den dekkes med klatreplanter etc.  

 

Søker har etterspurt å få kunne redegjøre grundigere om farge/materialvalg ved søknad om 

igangsetting. Diskusjon av bygningens estetikk er altså en pågående prosess.  

 

 

Forholdet til overordnede planer 

 

Eiendommene omfattes av detaljregulering for Brutorget, nr. 314-01. Eiendommene har 

formålet bolig/forretning/kontor, eller kombinasjon av disse. Som forretning regnes 

handel/service/servering. Maksimalt tillatt bruksareal (BRA) skal totalt være 11000 m². BRA 

skal fordeles maksimalt; bolig 7100 m², forretning 3250 m² og kontor 650 m².  I 

utgangspunktet var det tenkt tre bygg, A, B og C. I forbindelse med Statens vegvesen krav 

om bevaring av gangkulverten, oppføres nå kun bygg B og C.   

 

Behov for informasjon og høringer 

 

Søknaden har blitt sendt til fylkesmannen i Buskerud for uttalelse vedrørende dispensasjoner. 

Fylkesmannen påpekte at dispensasjonssøknadene er av lokal karakter. Søknaden har den 

31.10.2014 blitt sendt til Statens vegvesen for uttalelse vedrørende dispensasjon for 

trapperom. Det er ikke mottatt uttalelse angående dette, og rådmannen forutsetter da at 

vegvesenet ikke har noen merknader til dette.  

 

 

 

Alternative løsninger 

 

Alternativ 1. 

 
Rådmannen viser til søknad om rammetillatelse inkludert dispensasjoner fra SG arkitektur 

AS på vegne av tiltakshaver Tronrud eiendom AS, til merknader fra naboer, til søkers 

kommentar til merknadene og til rådmannens saksframlegg; 

 

1. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning finner å kunne gi dispensasjon for 

endring av regulert fotavtrykk, dispensasjon fra reguleringsbestemmelsenes § 2, pkt. 4 

angående høyde på bygg C og dispensasjon for overskridelse av formålsgrensen 

vedrørende trapperom. Hensynet bak reguleringsbestemmelsene vurderes og ikke bli 
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vesentlig tilsidesatt. Fordelene ved å gi dispensasjon anses som klart større enn 

ulempene.  

 

2. Søknad om dispensasjon fra regulert fotavtrykk, fra reguleringsbestemmelsenes § 2, 

pkt. 4 vedrørende høyde, og overskridelse av formålsgrensen godkjennes med 

hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2. 
 

3. På bakgrunn av pkt. 2, godkjennes søknad om rammetillatelse i prinsippet. 
 

4. Viderebehandling av søknaden delegeres videre til rådmannen. 
 

5. Se orientering om klageadgang. 

 

Begrunnelse 
Krav til bevaring av trær er tatt ut av rådmannens alternative forslag til vedtak.  

 
Det vises til pågående dialog med ansvarlig søker/tiltakshaver, hvor bevaring av trær er sterkt 

uønsket av tiltakshaver. HMA kan velge å vektlegge søker og tiltakshavers begrunnelser 

angående at bevaring av trær blir vanskelig, blant annet da trærnes rotsystem kan bli skadet 

av grunnarbeidene. HMA kan vurdere det slik at etablering av ny vegetasjon er en bedre 

løsning som gir større sikkerhet for gode vekstvilkår, og at nye trær og lavere beplantning vil 

sammen  med nye overflater og møblering gi et helt nytt byrom. HMA kan vurdere det slik at 

bevaring av eksisterende vegetasjon, ikke er medtatt i reguleringsplanen, og at det derfor ikke 

bør stilles krav til dette, til tross for at bygg A nå ikke lenger skal oppføres.  

 

HMA kan velge å vurdere det slik at videre diskusjon angående bevaring av trær, skal 

avgjøres på delegert myndighet.  

 

 

Alternativ 2. 

 
Rådmannen viser til søknad om rammetillatelse inkludert dispensasjoner fra SG arkitektur 

AS på vegne av tiltakshaver Tronrud eiendom AS, til merknader fra naboer, til søkers 

kommentar til merknadene og til rådmannens saksframlegg; 

 

1. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning finner at fordelene ikke er klart større 

enn ulempene, og at det derved er riktig å kunne avslå dispensasjonen fra endring av 

regulert fotavtrykk. Endringen vil redusere utsikt for nabo i Fossveien 11 og fraviker 

fra den opprinnelige planlagte bygningsformen.  

 

2. Søknad om dispensasjon fra regulert fotavtrykk, fra reguleringsbestemmelsenes § 2, 

pkt. 4, avslås med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2. 
 

3. Hovedkomiteen forutsetter at dispensasjonen vedrørende fotavtrykk er et sentralt 

forhold i saken, og at prosjektet må justeres før ny behandling i stedet at øvrige 
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dispensasjoner og rammetillatelse nå skulle bli godkjent på betingelse av endring av 

prosjektet i nordvest. 
 

4. Se orientering om klageadgang. 
 

Begrunnelse 
HMA kan velge å vektlegge at Brutorget er i reguleringsplanen vist med et annet fotavtrykk, 

og at nabo i Fossveien 11 kjøpte sin leilighet i god tro om hvordan Brutorgets form ville 

framstå. HMA kan vurdere det slik at en endring av dette hjørnet vil forringe utsikten inn til 

Brutorget fra Kari Mette og Ola Gamkinn sin leilighet i Fossveien 11. HMA kan vurdere det 

slik at det er viktig del ved oppføring av nybygg og ta hensyn til naboers utsikt, da utsikt er 

en viktig del av trivsel i egen leilighet/bolig, og at det tillegg skal mye til for å avvike fra 

regulert fotavtrykk.  

 

 

Rådmannens vurdering 

 

 
Vurdering av nabomerknader 

 

 

Vurdering av nabomerknad til et eventuelt byggetrinn 2 (oppføring av bygg A) 

 

Siden det nå søkes om oppføring av kun bygg B og C, synes det ikke aktuelt fra rådmannens 

side å kommentere denne nabomerknaden. Ved en eventuell søknad om oppføring av bygg A 

senere, vil det bli ny nabovarsling, og en slik merknad vil det kunne tas stilling til.  

 
Vurdering av nabomerknad til endring av nordvestre hjørne 

 

Rådmannen vurderer det slik at endring av dette hjørnet, vil gi redusert utsikt til naboen i 

Fossveien 11. Rådmannen vurderer det ut ifra vedlagte soldiagram fra ansvarlig søker, at 

endringen ikke vil få vesentlige konsekvenser for direkte sollys. Endringen kan muligens føre 

til noe redusert himmellys.   

 

Rådmannen støtter søkers begrunnelser om at endringen vil knytte disse to byggene bedre 

sammen og gi en tydeligere avgrensing. Endringen vil også gi noe bedre skjerming for 

beboerne i brutorget. Utvidelsen vil også skjerme utvendig avfallstasjon, dette anses som 

positivt for allmenheten. Rådmannen konkluderer med at fordelene med endret utforming er 

større enn ulempene i dette tilfellet, og anbefaler og gi dispensasjon til tross for at naboen i 

Fossveien 11 vil få redusert utsikt inn i torget med det nye forslaget.  

 

Vurdering av nabomerknad fra Ringeriks-kraft 

Rådmannen viser til at det ikke er søkt om dispensasjon vedrørende parkering, og at 

parkeringen som er vist samsvarer med det som er avsatt i reguleringsplanen. Uenigheter 

angående antall parkeringsplasser/plasser for lading av el.bil må tas opp med kommunen i 

etterkant, dette anses da som privatrettslige forhold.  
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Vurdering av merknad fra Eiendomsservice AS 

Rådmannen vurderer det slik at atkomster for varelevering til Hønefoss bru 3  må undersøkes 

og redegjøres for, før en eventuell igangsettingstillatelse kan utstedes.  

 
 

Vurdering av dispensasjoner  

 

Dispensasjon for endring av nordvestre hjørne er vurdert sammen med nabomerknaden. 

Rådmannen anbefaler å gi dispensasjon.  

 
Dispensasjon for endring av høyde på bygg C  

Rådmannen kan ikke se at endring av høyden på en begrenset del av prosjektet vil ha noen 

negative konsekvenser i dette tilfellet, og det har heller ikke kommet inn noen 

nabomerknader på endring av denne høyden. Rådmannen anbefaler derfor at det gis 

dispensasjon. 

 

 

Dispensasjon for plassering av trapperom  

Rådmannen vurderer det slik at trapperommene er viktig for byggets estetikk og er et bidrag 

til å bryte opp fasaden. Fasaden er ellers svært horisontal og «stram», utstikkende trapperom 

vil bidra til mer variasjon og dybde i fasadeutrykket. Dette er en viktig fasade, med en sentral 

plassering i Hønefoss sentrum. Siden trapperommene er avgrenset til «annen veggrunn» og 

ikke stikker ut i formålet «gang og sykkelveg», kan rådmannen ikke se at de vil være til 

hinder for noen. Rådmannen anbefaler derfor å gi dispensasjon.  

 

 

Vurdering av arkitektonisk utforming og utomhusarealer 

 

Bevaring av trær 

 

Siden det nye forslaget som nå er sendt, ikke lenger omfatter bygg A slik det er vist på 

reguleringsplanen, vurderer rådmannen det slik at dette åpner opp for å bevare eksisterende 

lindetrær på østsiden av gangkulverten. (Se vedlegg nr. 14 for forslag til bevaring av trær). 

Eksisterende kastanjetrær sør for gangkulverten må fjernes på grunn av utgraving til 

parkeringskjeller. På denne måten mener rådmannen, at bevaring av lindetrær vil være en 

kompromissløsning. Trærne vil «myke opp», da det er mange harde overflater i dette 

prosjektet, de vil også gi menneskelig skala til gaten i større grad, da boligbyggene som nå 

skal oppføres er relativt høye. Rådmannen vurderer det slik at trær i tillegg viktig for trivsel i 

byen, og kan bidra til et bedre mikroklima i passasjen ved sentrumskvartalet, da denne er 

vindutsatt. Fjerner man trærne kan dette bli en vindtunnel og rådmannen vurderer det slik at 

disse trærne vil kunne dempe vind i gaten.  

 

Rådmannen vurderer det slik at det bør tas hensyn så langt det er mulig for å unngå å skade 

trærne. Rådmannen mener at til tross for at rotfeste og røtter muligens kan bli skadet i 

byggeprosessen, slik søker viser til, kan trærne likevel klare seg. Dette er uansett svært 

vanskelig å forutsi. Beskjæring av trekronen vil kunne motvirke en eventuell skade.  

 

Rådmannen vurderer det slik at en lav erstatningsvegetasjon som er tenkt i dette tilfellet, ikke 

vil gi den samme virkningen i bybildet som trær av en slik høyde som er representert.   
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Det vises i tillegg til veilederen «Grønn plakat» som innehar en grøntplan hvor denne 

trerekken er markert. «Grønn Plakat» ble vedtatt 30.11.2000 og gir føringer for 

grønnstruktur, landskapsvurderinger og nærlekeplass i Hønefoss.  Noe av intensjonen med 

veilederen er å kunne utbedre mengden av grøntareal i sentrum, og bevaring av eksisterende 

trær er helt i tråd med denne intensjonen.  

 

I tillegg vises det til klage i reguleringsprosessen, hvor en nabo ønsker at disse trærne skal bli 

bevart. Nå som bygg A ikke lenger skal oppføres, mener rådmannen dette åpner opp for å se 

på denne muligheten på nytt.  

 

Rådmannen påpeker at kommunen har ansvaret for helheten i byen, og bevaring av 

grøntstruktur er viktig for en god helhet.  

 

 

Konklusjon 

Rådmannen anbefaler å gi dispensasjon vedrørende endring av nordvestre hjørnet til tross for 

innsendt nabomerknad. Rådmannen anbefaler også å gi dispensasjon fra 

reguleringsbestemmelsenes § 2, pkt. 4 angående høyde på bygg C, samt overskridelse av 

formålsgrensen ved trapperom. Rådmannen vurderer det slik at hensynet bak 

reguleringsplanen ikke blir vesentlig tilsidesatt, og at fordelene ved å gi dispensasjon er klart 

større enn ulempene. Vedrørende bevaring av lindetrær, vurderer rådmannen det slik at 

hensynet til kommunens ønske om bevaring av grønnstruktur i området, bør veie tyngst. 

Rådmannen anser at kommunen inngår et kompromiss ved å sette vilkår om bevaring av 

lindetrær, da eksisterende kastanjetrær på tomten må fjernes på grunn av parkeringskjeller.   

 
  

Vedlegg 

 
1. Kart 1:2000 

2. Situasjonskart 

3. Detaljregulering for brutorget 

4. Reguleringsbestemmelser 

5. Tegninger 

6. Søknad om dispensasjon  

7. Nabomerknad fra Kari Mette og Ola Gamkinn angående endring av nordvestre hjørnet 

8. Nabomerknader/Solstudier fra søker 

9. Følgebrev/Ansvarlig søkers kommentarer til merknader 

10. Nåværende perspektiver nordvestlig hjørne 

11. Tidligere perspektiver nordvestlig hjørne 

12. Uttalelse fra fylkesmannen i Buskerud 

13. Uttalelse datert 21.5.2015 fra ansvarlig søker/tiltakshaver vedrørende bevaring av trær 

14. Forslag til bevaring av trær 

15. Søknad om dispensasjon vedrørende endring av det nordvestre hjørnet 

 

 

Lenker 
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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, 27.05.2015 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Heidi Skagnæs 

 

saksbehandler: Marie Irene Norberg 
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KLAGE PÅ PÅLEGG OM NYTT AVLØPSANLEGG GNR. 177/20  - 

STRØMSODDVEIEN 353 

 

Arkivsaksnr.: 14/1751   Arkiv: GNR 177/20  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

46/15 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 08.06.2015 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Hovedkomiteen viser til kommunens pålegg om nytt anlegg, til klagen fra Christian Ellingsen 

og til rådmannens saksframlegg. 

 

1. Hovedkomiteen kan ikke se at det i klagen er framkommet opplysninger som tilsier at 

vedtaket om pålegg bør endres. 

2. Klagen tas ikke til følge.  Vedtaket 30.1.15 om pålegg opprettholdes, og eier av 

avløpsanlegg på gnr/bnr 177/20 må søke om ny godkjenning for anlegg som oppfyller 

dagens krav, og anmodning om ferdigattest for anlegget må sendes til kommunen 

innen 1.10.2016.  

3. Saken oversendes til fylkesmannen for endelig avgjørelse. 

 

 

Utskrift sendes: 

 

- Christian Ellingsen, Strømsoddveien 353, 3534 SOKNA 

- Fylkesmannen i Buskerud, Postboks 1604, 3007 DRAMMEN 

 

Sammendrag  
Kommunen har gitt eier av avløpsanlegg på eiendommen gnr. 177, bnr. 20, Christian 

Ellingsen, pålegg om å søke om nytt anlegg fordi dagens anlegg er gammelt, har 

driftsproblemer og fordi det ikke oppfyller dagens krav.  Ellingsen er klar over at han enten 

må rehabilitere eller skifte ut anlegget, men han ønsker å slippe å sende inn ny søknad og 

klager dermed på vedtaket (vedlegg 1).  

Begrunnelsen hans for å klage er at han mener at det i kommunens vedtak ikke er 

tilstrekkelig begrunnet hvorfor han må søke om ny utslippstillatelse.  

 

Rådmannen mener Ellingsen må søke om ny utslippstillatelse fordi kravene nå er annerledes 

enn det de var på 1970-tallet, og anlegget må gjennom en søknadsprosess for å sikre at det 

oppfyller dagens krav.  Dette er i tråd med regelverket på området. Det er ikke anledning til å 

gi en form for aksept uten at dette skjer som en tillatelse, og det er slik kommunen behandler 

alle andre anlegg som får pålegg om opprydding.  
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Innledning / bakgrunn 
 

I Ringerike kommune er det mange små private avløpsanlegg som er gamle og ikke oppfyller 

dagens krav. Kommunestyret vedtok 31.3.2011 «Strategi for opprydding i spredt avløp». I 

strategien står det at kommunen skal føre tilsyn på anleggene. I 2013 og 2014 har kommunen 

gitt pålegg om nytt avløpsanlegg til om lag 40 % av anleggene som har fått tilsyn.  

 

Rådmannen baserer vurderingene sine på eksisterende regelverk, forskning fra fagmiljøene 

på området (blant annet Norsk vann, Bioforsk), veiledning fra Miljødirektoratet og 

Fylkesmannens miljøvernavdeling, i tillegg til å rådføre seg med andre kommuner. Ut fra 

dette er det laget retningslinjer for vurdering av avløpsanleggene i form at et flytskjema 

(vedlegg 2) for behandlingen av anleggene. Ut fra retningslinjene må anlegg over 30 år og 

som i tillegg har «større feil» skiftes ut. Dette er den første klagesaken etter at kommunen 

vedtok å starte med å føre tilsyn.  

  
Beskrivelse av saken 
Kommunen var på tilsyn på avløpsanlegget til Christian Ellingsen i juni 2014. På tilsynet så 

vi at anlegget ikke fungerte slik det skulle. Blant annet var det høy vannstand, og skillevegger 

og dykker som skal holde slammet tilbake i kummen, var ikke synlige. På bakgrunn av funn 

på tilsynet, i tillegg til andre opplysninger som høy alder og at anlegget ikke hadde godkjent 

utslippstillatelse, skrev vi varsel om pålegg datert 20.10.2014 (vedlegg 3).  

 

I Ellingsens svar på dette hevder han at kommunen ikke hadde observert riktig (blant annet at 

anlegget hadde tre kamre, ikke ett, slik det så ut som på tilsynet). Kommunen ba derfor om 

ny informasjon fra Ellingsen. Han ble blant annet bedt om å tegne anlegget inn på kartet, for 

at kommunen skulle forsikre seg om at tilsynet hadde blitt utført på riktig anlegg. 

Tilbakemeldingen fra Ellingsen i e-post datert 10.12.2014 (vedlegg 4) avdekket at det var 

samme anlegg, og at Ringerike Septikservice kunne bekrefte at det var montert dykker på 

utløpet.  

 

Informasjonen fra Ellingsen endret ikke vår vurdering om at det var riktig å pålegge et nytt 

anlegg. Dermed ble vedtak datert 19.12.2014 sendt ut med pålegg om opprydding og at det 

måtte søkes om ny godkjennelse for et nytt avløpsanlegg (vedlegg 5). Begrunnelsen var den 

samme som i forhåndsvarslet (funksjonssvikt, alder, oppfyller ikke dagens krav og mangel på 

utslippstillatelse).   

 

Ellingsen sendte oss en klage på vedtaket, dog uten begrunnelse, og ba om et møte med 

kommunen. Møtet blir holdt 26.1.2015. I møtet ble det enighet med Ellingsen om at 

avløpsanleggets tilstand måtte vurderes av en kompetent fagperson. Dersom tilstanden på 

anlegget viser seg å være bedre enn forventet, og denne fagpersonen kan prosjektere en 

løsning der deler av anlegget kan gjenbrukes, kan det søkes kommunen om dette.  

Møtereferatet er vedlagt (vedlegg 6). I forkant av møtet finner kommunen en gammel 

tillatelse på gnr/bnr 177/3, som eiendommen på 177/20 er blitt skilt ut fra. Dette opplyser vi 

om på møtet, og vi blir enige om at kommunen sender Ellingsen et nytt vedtak med riktig 

lovhjemmel (Forurensningsloven § 18 og Forurensningsforskriften kapittel 12), altså kun en 

formell endring fra det forrige pålegget (vedlegg 7).  
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Forholdet til overordnede planer 
I "Hovedplan avløp" for Ringerike kommune, som ble vedtatt av kommunestyret 18.05.10, er 

det satt opp følgende målsetting for opprydding i avløp i spredt bebyggelse: "På lang sikt 

skal alle boliger i Ringerike kommune skal ha en avløpssituasjon som er i tråd med 

gjeldende forskrifter og rensekrav».  

Denne målsetningen er gjengitt i «Strategi for opprydding i spredt avløp» vedtatt 31.3.2011. 

 

Juridiske forhold  
Utslippstillatelsen i 1977 ble behandlet etter følgende lovverk fra 1975: «Forskrifter for 

kloakkutslipp fra spredt bolig- og fritidsbebyggelse» med tilhørende «Retningslinjer for 

dimensjonering og utforming av tekniske avløpsanlegg for spredt bolig- og 

fritidsbebyggelse»). Dagens krav til slike anlegg er gitt i forurensningsforskriften kapittel 12, 

supplert av lokal forskrift («Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, 

Ringerike kommune»). Forurensningsloven § 18 gir kommunen mulighet til å tilbakekalle 

utslippstillatelsen under visse forhold, og det er denne lovhjemmelen i tillegg til 

forurensningsforskriften kapittel 12 kommunen brukte i det siste vedtaket til Ellingsen.  

 

En av de viktigste forskjellene mellom dagens regelverk og forskriften fra 1975 er krav til 

rensegrad. Dagens regelverk krever 90 % rensing av fosfor, organisk materiale og bakterier i 

motsetning til gjeldende regelverk på 1970-tallet som ikke stiller krav til rensegrad i det hele 

tatt. Videre stiller dagens regelverk mer inngående krav til hvordan anlegget skal bygges opp 

for å oppnå best mulig rensegrad og krever blant annet støtbelastning med pumpe og 

beregningsmåte for hvor stort grøftearealet skal være. Dagens regelverk stiller krav til 

hvordan grunnundersøkelsene skal gjøres, og til at dette skal dokumenteres i 

utslippssøknaden. Rådmannen kan ikke finne dokumentasjon på at det er blitt gjort 

grunnundersøkelser på tomta som bakgrunn for søknad om utslippstillatelsen i 1977.   

I Ellingsens gamle utslippstillatelse fra 1977 står det dessuten at «Dersom det viser seg at 

kloakken likevel medfører ulemper, må den omlegges eller sløyfes etter pålegg fra Ringerike 

helseråd».  

 

Når det gjelder spørsmålet om Ellingsen må gjennom en søknadsprosess hos kommunen for å 

få ny godkjenning for et nytt anlegg, har Rådmannen avklart spørsmålet med juridisk 

avdeling hos Fylkesmannens miljøvernavdeling og Miljødirektoratet. Tilbakemeldingen fra 

begge disse etatene var at det ikke går an å dispensere fra saksbehandlingsreglene på punktet 

om at det må søkes om tillatelse. Det vil si at det ikke er mulighet til å gi en form for aksept 

av nye utslipp uten at det skjer som en tillatelse.  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 
Byggesakskontoret har på delegert myndighet fattet to enkeltvedtak med pålegg om nytt 

avløpsanlegg, datert 19.12.2014 og 30.1.2015.  

Eneste forskjell mellom disse er hjemmelsgrunnlaget (som nevnt i avsnittet «Beskrivelse av 

saken»).  

 

Økonomiske forhold 
Eier er enig i at han må rette opp i anlegget, enten ved å rehabilitere eller bygge et helt nytt 

anlegg. Det han ikke ønsker er altså å søke kommunen om ny utslippstillatelse.  
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Pris for søknad om utslippstillatelse er i følge dagens gebyrreglement kr 12 400,- (forutsatt at 

det ikke søkes om dispensasjon fra gjeldende lover eller planer).  

 

Den økonomiske konsekvensen av vedtaket er dermed liten for eier når det gjelder gebyr. Å 

bygge et nytt anlegg eller å utbedre deler av det, kan være kostbart.  

 

Behov for informasjon og høringer 
Ikke relevant i denne saken.  

 

Alternative løsninger 
Alternativt kan man gi Ellingsen medhold i klagen og ikke trekke tilbake eksisterende 

tillatelse men be ham om å søke om en mindre endring av utslippstillatelsen. Dette vil etter 

gjeldende gebyrreglement koste Ellingsen i størrelsesorden kr 6 000 – 7 000 i 

behandlingsgebyr.  

 

Begrunnelsen for et slikt alternativt vedtak vil da være at det viktigste er at det blir ryddet 

opp, det vil si at anlegget enten blir rehabilitert eller skiftet ut. Det kan også sees på som en 

ekstra «service» fra kommunens side i et tilfelle hvor det «premieres» at anleggseier tar tak i 

denne saken.  

 

Konsekvensen av et slikt vedtak vil være at dette anlegget forskjellsbehandles sammenlignet 

med tilsvarende gamle anlegg som må skiftes ut etter pålegg fra kommunen, og som må 

gjennom en ordinær søknadsprosess. Det vil også bety mindre inntekter for kommunen.  

 

 

Prinsipielle avklaringer 
Kommunen har rundt 4500 anlegg, og det er i «Strategi for opprydding i spredt avløp» 

vedtatt at alle skal ryddes opp i. Kommunens gebyrreglement er satt opp etter 

selvkostprinsippet når det gjelder utslippssaker, og en reduksjon i gebyret i denne saken vil 

bety mindre inntekter for kommunen da vi også må vurdere om tilsvarende gamle anlegg bare 

skal behøve å søke om en mindre endring av utslippstillatelsen. Videre vil det i større grad bli 

flikket på gamle anlegg i stedet for å bygge nye.  

 

Rådmannens vurdering 
Begrunnelsen for klagen er at kommunen ikke har begrunnet tilstrekkelig i vedtaket hvorfor 

vi trekker tilbake utslippstillatelsen.  

 

Rådmannen mener at kommunen har begrunnet dette godt både i det første og andre 

vedtaksbrevet, brev med forhåndsvarsel om pålegg og i møtet med anleggseier, og i 

kommunikasjon med eier for øvrig. Kommunens begrunnelse for pålegget er at anlegget ikke 

oppfyller dagens krav. Anlegget har driftsproblemer, høy alder og kommunen har heller 

ingen dokumentasjon på grunnundersøkelser.  

Rådmannen mener det er viktig å følge opp overordnede planer («Hovedplan avløp» og 

«Strategi for opprydding») for å oppnå god vannkvalitet i kommunen, samt å følge 

regelverket som gjelder på området. Rådmannen mener derfor at anleggseier Ellingsen må 

søke om en ny godkjenning for et anlegg som oppfyller dagens regelkrav. Den gamle 

tillatelsen er basert på et gammelt, utdatert regelverk.  
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Et annet argument for at han må søke er prinsippet om likebehandling. Kommunen har om 

lag 4500 private små avløpsanlegg, hvorav mange er gamle og dårlige og må skiftes ut. 

Rådmannen mener det ikke vil bli riktig å la Ellingsen slippe kravet om å sende inn en 

ordinær utslippssøknad.  

 

Rådmannen anbefaler altså at klagen ikke tas til følge, men at anleggseier må oppfylle 

pålegge om å søke om ny godkjenning for anlegg som oppfyller dagens krav. Anmodning om 

ferdigattest for det nye anlegget må sendes til kommunen innen 1.10.2016, slik det står i 

vedtaket fra kommunen.  

 

  

 

Vedlegg 
1. Klage  

2. Flytskjema for vurdering av gamle anlegg  

3. Varsel om pålegg datert 20.10.2014 

4. Pålegg datert 19.12.2014 

5. Referat fra møtet 26.1.2015 

6. Pålegg datert 30.1.2015 

 

 

Lenker 
 

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

foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for 

papirutskrift. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 19.05.2015 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

leder: Arne Hellum 

 

saksbehandler: Ingrid Strømme 
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Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 

14/599-11 12773/15 GNR 318/445 18.05.2015 

Gnr. 318/445 - Hønefoss bru 5 A - Automatstasjon  

 
Bakgrunn 

Søknad om oppføring av automatstasjon gjelder et areal innenfor reguleringsplan 64 og er regulert til 

parkering. Plasseringen er i tilknytning til et bilvaskeanlegg som enstemmig ble godkjent i 

Hovedkomiteen for miljø og arealforvaltning 31. mars 2008. Godkjennelsen var midlertidig over 5 år. 

Den 12. mars 2013 ble et tilbygg til vaskehallen godkjent på delegert myndighet, og den midlertidige 

godkjenning forlenget med 5 år til 1. juli 2018. 

I mars 2014 tok søkeren kontakt med kommunen med tanke på framtidig innsendelse av søknad om 

rammetillatelse for automatstasjonen. Den 5. juni 2014 ble søknaden innsendt. Den 13. juni 2014 ga 

byggesaksavdelingen foreløpig svar.  Det ble blant annet bedt om søknad om dispensasjon for 

plassering nærmere enn 50 m fra riksveien og søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen 

vedrørende formål. Videre ble det bedt redegjort for trafikale forhold. Det ble bedt om 3D-

visualisering av bensinstasjonen.  

Den 1. juli 2014 ble det søkt om dispensasjoner.  Det ble blant annet viset til at området er benyttet 

til parkering, gatekjøkken og selvbetjent bilvaskeanlegg.  Det ble påpekt at automatstasjonen vil 

komplettere anleggene som er der, og i liten grad bidra til ny generert trafikk.  Varigheten var 

midlertidig, og det ble vist til planer om oppstart av reguleringsplan. Automatstasjonen er en lukket 

enhet som enkelt kan fjernes.  Taket er 7 m x 14 m, og med en konstruksjon som gjør mye mindre av 

seg enn det som man er vant til for bensinstasjoner.   

Saksbehandling rammetillatlelse 

I perioden mellom juli og oktober var det kontakter mellom saksbehandler og søker. Tema var blant 

annet den visuelle virkningen konseptet har med fremtredende farge. Søker aksepterte etter hvert å 

avvike fra konseptet ved at masten på ID-skiltet holdes i en gråtone i stedet for gul, samt at innvendig 

opplyste skilt erstattes med opplyste enkeltstående bokstaver. 

18 naboer ble varslet, deriblant Statens vegvesen som ikke hadde innvendinger annet enn kravet om 

fjerning av anlegget dersom regulering eller omlegging av vei gjorde det nødvendig. Ingen av de 17 



 

 

øvrige naboer hadde merknader. Beklageligvis ble gjenboer Tronrud eiendom as uteglemt i 

varslingen. 

Den 1. desember 2014 ble så rammetillatelse gitt med følgende betingelser: 

 

1. «Følgende foretak med sentral godkjenning gis ansvarsrett i følgende godkjenningsområder: 

Foretakets navn Ansvarsområde Fagområde Tiltaksklasse 

Halvorsen og Reine AS SØK Ansvarlig søker 1 

Hille Melbye Arkitektur AS PRO Overordnet ansvar for 
proskjektering 

1 

 

2.  Erklæringen mellom Statens vegvesen og grunneier må tinglyses og sendes inn til 

Statens vegvesen. 

3.  Maststolpe ved automatstasjonen skal være i samme grånyanse som stolpene på 

automatstasjonen, ikke gul. 

4.  Det skal ikke benyttes innvendig LED-opplyste skiltbokser. Dersom det skal benyttes 

lysende skilt, skal den kun benyttes innvendig belyste enkeltstående bokstaver eller 

bakbelyste enkeltstående bokstaver. Det vil si at Uno X skiltet som er plassert langs 

med takkonstruksjonens gesims må være enten uten lys eller fjernes. 

5.  Automatstasjonen må fjernes dersom eventuelle pågående reguleringsarbeider i 

området krever dette. 

6.  Tillatelsen er kun gjeldende i 10 år. Det må søkes om fornyet tillatelse i god før fristens 

utløp, 01.12.2024, dersom det kan være aktuelt og fortsatt ha Uno X automatstasjon 

på eiendommen. 

7.  Det må gjøres en grundig undersøkelse av eiendommens grunnforhold. 

Punkt 2 må være oppfylt før søknad om igangsettingstillatelse kan innsendes. 

Før igangsettingstillatelse blir gitt, må ansvar for prosjektering og utførelse være komplett, inkludert 

revidert gjennomføringsplan. 

Arbeidet kan ikke settes i gang før igangsettingstillatelse er gitt.» 

Saksbehandling igangsettingstillatelse 

17 april 2015 ble søknad om igangsettingstillatelse mottatt. 

Betingelsenes punkt 2,3,4 og 7 er oppfylt. Punktene 5 og 6 i rammetillatelsen gjelder fortsatt og er 

referert også i igangsettingstillatelsen. Det ble i søknaden gjort en mindre justering på plassering for å 

unngå konflikt med fjernvarme- og høyspenttrasé.  

Igangsettingstillatelse ble så gitt 22 april 2015. 

 



 

 

Orientering om ordførerens henvendelse 9.5.15 om betenkelighet og om Veiledning 97:05. 

Ordføreren er opptatt av om Ringerike kommune kunne hatt grunn til å nekte etableringen. 

Kommunen hadde hatt hjemmel til å si nei til prosjektet ved å avslå søknaden om dispensasjon fra 

formålet i reguleringsplanen. Statens vegvesen hadde hjemmel i veglovas § 29 på grunn av bygging 

nærmere enn 50 m fra hovedveien. Kommunen kunne, dersom den hadde manglet hjemmel, ha 

nedlagt byggeforbud og igangsatt regulering for vurdere om det skulle reguleres forbud mot tiltaket.   

Ing. Sikkerbøl Konsulent er i igangsettingstillatelsen godkjent som ansvarlig for prosjektering og 

utførelse. 

For øvrig er ett av vedleggene til søknad om igangsettingstillatelse er rapport fra Multiconsult AS 

20.3.15. Denne omhandler grunnundersøkelser der drivstofftank og oljeutskiller skal plasseres. 

Multiconsult AS er godkjent som ansvarlig i igangsettingstillatelsen.  

Veiledning 97:05 og spesielt til § 12. 

Kommunens foreløpige vurdering er at det er selve driften av automatstasjonen som kommer under 

regelverk som skal ivareta miljøhensyn. Ved fare for forurensing er det den ansvarlige som skal sørge 

for tiltak som forhindrer at den inntrer, har forurensingen skjedd skal den ansvarlige sørge for tiltak 

for å stanse, fjerne eller begrense virkningen av den.   

Krav til bensinstasjoner omfattes av forurensingsloven § 6 til § 9. I tillegg gjelder «forskrift om 

reduksjon av utslipp av bensindamp» , her er det i f.eks. § 6 regel for lasting av bensin til 

lagringsanlegg ved bensinstasjoner. 

Sikkerheten ved konseptet er beskrevet fra tiltakshaver: 

«Konseptet  
Uno-X Automatstasjon er en ubetjent stasjon som kun selger drivstoff (bensin og diesel) til  
personbiler.  
 
Konseptet er utviklet for etablering på parkeringsplasser for dagligvarebutikker og kjøpesenter, og  
skal være et supplement til vareutvalget/servicetilbudet til eksisterende kunder.  
 
Konseptet består av pumpetak (7 m x 14 m) og 2 pumper  
 
Stasjonen har daglig tilsyn, som i tillegg til kontroll av det tekniske anlegget, sørger for orden og  
renhold.  
 
Generelt om sikkerhet på anlegget.  
Uno-X er et ansvarlig og miljøaktivt selskap, og sikkerheten er ivaretatt gjennom plassering og  
utforming av anlegget.  
 
Drivstoffanlegget består av en nedgravd tank som plasseres under stasjonen. Det er et lukket system  
hvor alle rør mellom tank og pumper ligger i et føringskammer over tanken. Kammeret har  
overvåkning og avløp til oljeutskiller, slik at hvis det skulle oppstå en lekkasje på et drivstoffrør i  
føringskammeret vil det gå en alarm som registreres med en gang.  
 
Drivstofftanken er av stål med doble vegger med trykkovervåkning av mellomrommet. Hvis det skulle  



 

 

bli et hull i en av veggene i tanken vil det gå en alarm som gjør at feilen vil bli oppdaget før det blir en  
lekkasje.  
 
I kjørebanen utenfor pumper og påfylling for tanker, blir det montert betongplater på bakken med  
avrenning til egen oljeutskiller som gjør at spill og søl ikke vil bli ført til grunnen eller  
overvannsnettet. Oljeutskilleren kontrolleres og tømmes regelmessig i henhold til forskriftskrav.  
 
Etter at anlegget er ferdig montert og før det tas i bruk, blir tank og drivstoffrør trykktestet for å sikre  
at alt utstyr og alle koblinger er tette.  
 
Lukt/gass  
Det er et myndighetskrav at bensindamp skal gjenvinnes, dvs. at dampen som dannes samles opp og  
gjenvinnes til bensin igjen. Alle Uno-X stasjonene har gassgjenvinning for oppfylling av tanker med  
tankbil, og på nye Uno-X anlegg er det gassgjenvinning for kundene som fyller bensin på bilen. Det  
gjør at utslippene av bensindamp reduseres med minst 85 prosent (kilde: Miljødirektoratet).  
Kundene vil dermed merke svært lite bensinlukt, og naboer vil ikke kjenne noe til dette.  
 
Eksplosjonsfare  
Tekniske innretninger gjør at det er ingen eksplosjonsfare ved anlegget. Sikkerheten er i varetatt ved  
forskriftskrav til plassering og utforming av anlegget, og informasjon til kundene gjennom skilting ved  
drivstoffpumpene.  
 
Lys  
Det er montert downlights (8 stk. LED lys 80 W) under taket som lyser opp plassen under  
pumpetaket. Områder rundt stasjonen opplyses av eksisterende plass- og gatebelysning. Armaturene  
er utstyrt med bevegelsessensorer som gjør at lyset dempes til 27 W når det ikke er kunder på  
stasjonen. Det er kun de armaturene der kunder står hvor lysstyrken økes til 80 W, og når kunden  
kjører bort fra stasjonen dempes lyset etter 2 min. til 27 W.  
 
På pumpetaket er det en tynn LED lyslist i gesimsen som markerer kanten rundt taket på en diskre  
måte, og som først vil vises når det er mørkt.  
 

Alle lyskilder har en varm gulfarge som er med på å dempe belysningen på stasjonen. «  

 

Tilleggsspørsmål 13 mai 

1) Risikoanalyse 

Viser til ovenstående «Konsept» som beskriver sikkerheten ved anlegget. Med kontinuerlig 

overvåkning av mulige lekkasjer fra indre tank og alarm er dette det sikreste tankanlegg som er 

oppført i Ringerike 

2) Dispensasjon fra reguleringsplan. 

Forut for hovedkomiteens enstemmige godkjenning av vaskesenter 31. mars 2008 i sak 26/08 var 

begrunnelsene til søkeren for å få dispensasjon fra formålet parkeringsplass, blant annet at vask av 

kjøretøy er en naturlig aktivitet innenfor området, at oljeutskiller/sandfang vil gi miljøgunstig 

alternativ i forhold til å vaske bilene hjemme, at det er plass til et slikt anlegg på området og at det får 

enkel inn- og utkjøring uten å komme i konflikt med øvrig ferdsel i området.  



 

 

I sin vurdering til sak 26/08 viste rådmannen blant annet til at området var i bruk til parkering slik 

reguleringsplanen angir, at området var under utvikling og at en 5 år lang midlertidig tillatelse kunne 

være passende.  Rådmannen skrev at saken ble lagt fram til hovedkomiteen for behandling da den 

ble ansett å være av prinsipiell karakter.  Det ble vist til at krav fra Statens vegvesen måtte 

etterkommes og krav i forskriftene til forurensningsloven måtte iverksett.  

I rammetillatelsen for automatstasjon den 1. juni 2014 ble det vist til kompromiss om estetikk og 

belysning. Søkeren hadde i sin begrunnelse for dispensasjon blant annet skrevet at Uno X stasjonen 

ville komplettere anleggene som allerede er der og i stor grad betjene kundene til gatekjøkken, 

butikkarealer og vaskeanlegg. Det ble vist til midlertidighet i 10 år pga planleggingsarbeid og 

utviklingen av Tippen-området.  Administrasjonen støtte begrunnelsen om at stasjonen vil 

komplementere de anleggene som allerede er etablert på eiendommen og omegn, og vaskeanlegget 

ble trukket særlig fram som relevant. Det ble vist til at det er en midlertidig løsning, og at 

administrasjonen ikke kunne se noen klare ulemper. Det ble vist til vegvesenets vilkår om en tinglyst 

erklæring om at vegvesenet kan kreve anlegget fjernet på eiers regning.  

3) Rullering av reguleringsplan 

Reguleringsplaner rulleres ikke med mindre grunneier, annen tiltakshaver eller offentlig myndighet 

setter i verk tiltak som gjør ny regulering nødvendig. 

4) Hastverk 

Søknad om rammetillatelse kom 5. juni 2014 og rammetillatelse ble gitt 1. desember samme år. Det 

er altså nærmere et år fra rammesøknad til igangsettelse.   

 



 

Ringerike kommune 
Areal- og byplankontoret 

 

Postboks 123, 3502 Hønefoss  postmottak@ringerike.kommune.no 

Tlf: 32117400/ Fax: 32 12 50 30  www.ringerike.kommune.no 

 

 

Hans Anton Støen  

Vestre Ådal 23 

3516 HØNEFOSS 

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

14/815-18 12216/15 L12  12.05.2015 

 
Grusuttak gnr/bnr 52/1 og Ringerike vannverk Kilemoen 
Informasjon om status og videre prosesser 

Innledning 

I dette brevet følger en oversikt over saker knytta til grusuttak på gnr/bnr 52/1 og Ringerike 

vannverk Kilemoen. Hensikten med brevet er å orientere om status per i dag, og hvilken 

prosess kommunen videre ser for seg. Viser også til møte 28. april 2015 (referat vedlagt).  

 

1 Reguleringsplan for Ringerike vannverk 

Formålet med planarbeidet er å ivareta drikkevannsikkerhet, som er et overordna hensyn for 

kommunen. Nødvendige restriksjoner vil inngå i reguleringsplanen i form av hensynssoner 

med bestemmelser. Det er imidlertid ikke ønskelig å gå lenger enn det som er helt nødvendig 

når det gjelder restriksjoner i planområdet.  

Rådmannen v/areal- og byplankontoret vil legge fram et planforslag til politisk 1. 

gangsbehandling så fort det lar seg gjøre. Per i dag ser det ut til at dette vil bli i august.  

Grunneiere i planområdet blir varsla når planen blir lagt ut til offentlig ettersyn. Det vil også 

bli avholdt et informasjonsmøte for grunneiere i høringsperioden. Innspill må komme skriftlig.  

Videre framdrift etter offentlig ettersyn avhenger blant annet av høringsuttalelsene som 

kommer inn.  

Det må også gjennomføres arkeologiske undersøkelser i planområdet, jf. kulturminneloven. 

Kommunen har bestilt arkeologiske undersøkelser i inneværende sesong 2015, men bedt om at 

omfang og undersøkelsesmetode vurderes nærmere. Begrunnelsen for dette er hensynet til 

eksisterende drikkevannskilde og at planen også vil innebære restriksjoner knytta til 

terrenginngrep. Sammenligna med dagens situasjon, et uregulert område avsatt til LNF-formål 

i kommuneplanen, vil ferdig regulert område ha strengere restriksjoner. Dersom hele 

planområdet skal undersøkes med tunge gravemaskiner kan også det i seg selv medføre en 

risiko for dagens drikkevannskilde. Dersom undersøkelser ikke blir gjennomført sesongen 

2015 kan ikke planen bli vedtatt før undersøkelser er gjennomført sesongen 2016.  

 

2 Kommunens oppfølging av grustaket 

Midlertidig forbud 

Formannskapet vedtok 17.06.2014 å nedlegge midlertidig forbud mot tiltak på deler av 

gnr/bnr 52/1. Forbudet gjaldt tiltak i de områder der uttak av grus vil kunne forurense 

drikkevannskilden, jf. klausuleringsplan for Ringerike vannverk.  
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Vedtaket ble påklaget av deg som grunneier 20.08.2014, og formannskapet behandlet klagen 

21.10.2014 sak 171/14. Klagen ble ikke tatt til følge, og oversendt til fylkesmannen for videre 

behandling i brev 07.11.2014. 

Fylkesmannen fattet vedtak i klagesaken 26.02.2015. Fylkesmannen tok klagen til følge, og 

opphevet vedtak om midlertidig forbud og sendte saken tilbake til kommunen for ny 

behandling. Fylkesmannen presiserer i sitt brev at det ikke er tatt stilling til om driften er 

lovlig eller ikke, eller om det er skjedd så vesentlige endringer/utvidelser av driften at det må 

behandles som et nytt tiltak. Dette fordi fylkesmannen mente saken ikke var tilstrekkelig 

opplyst på dette området.  

Kommunen har hatt et møte med fylkesmannen og gått gjennom saken. Kommunen ser at ikke 

alle vurderingene som ble gjort i forbindelse med vedtak om midlertidig forbud mot tiltak kom 

godt nok fram i saken. Dette gjelder både saken til formannskapet, og ved klagebehandlingen.  

Status for uttak 

I møtet 28. april opplyste du at det ikke har blitt tatt ut masser etter vedtak om midlertidig 

forbud mot tiltak 17.06.2014. I møtet oppfattet vi at det heller ikke er noen konkrete planer om 

å ta ut vesentlig mengder masser med det første.  

Når det vil bli tatt ut masser avhenger av marked og aktuelle oppdrag i området. Entreprenør 

betaler en fastpris for å ta ut 10 000m
3 

i året. Avtalen innebærer at dersom det dukker opp 

store oppdrag i området, med behov for den aktuelle typen masser, vil det kunne bli tatt ut 

store mengder.  

Konklusjon 

Kommunen mener fortsatt at det var grunnlag for et midlertidig forbud. Kommunen har 

vurdert om det er grunn til å bruke tid på å treffe et nytt vedtak nå, eller om situasjonen er slik 

at dette kan avventes. Ut fra dagens status i uttaket og din redegjørelse for videre drift 

konkluderer kommunen med at et eventuelt nytt vedtak kan avvente.  

Med bakgrunn i ovenstående vil kommunen på nåværende tidspunkt ikke foreta seg noe i 

forhold til drift av grustaket. Det er imidlertid en reell risiko for plutselig vesentlige uttak som 

kan komme i konflikt med drikkevannsikkerhet. Kommunen vil ha en fortløpende vurdering 

av dette, og om nødvendig gjøre tiltak for å stanse drift.  

Det vil bli sendt et eget brev med forhåndsvarsel om dette.  

 

3 Overtredelsesgebyr 

Bakgrunn 

Kommunen fattet vedtak om ileggelse av overtredelsesgebyr 10.11.2014 for å ha tillatt å 

utføre tiltak uten nødvendig tillatelse etter plan- og bygningsloven. Vedtaket ble påklaget 

14.11.2014. Klagen førte til utsatt iverksetting av vedtak om overtredelsesgebyr 18.11.2014.  

Begrunnelsen for utsatt iverksetting var å avvente avklaring i klagesak om midlertidig forbud 

mot tiltak på deler av gnr/bnr 52/1. Klagen ble tatt til følge. Som nevnt tidligere understreket 

imidlertid fylkesmannen at det ikke er tatt stilling til om driften er lovlig eller ikke. 

Slik kommunen forstår det er det enighet om at også etter at lovverket innførte først 

meldeplikt og senere godkjennelsesplikt er det tatt ut store grusmengder, uten at hverken 

melding eller søknad foreligger.  

Konklusjon 

Grunnlaget for overtredelsesgebyr kan fortsatt være til stede, men rådmannen ser at det nå går 

flere prosesser parallelt, og at spørsmål om lovlighet trolig vil bli et tema senere. Med 
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bakgrunn i dette ønsker ikke kommunen å gå videre med overtredelsesgebyr på nåværende 

tidspunkt. Kommunen vil i denne omgang oppheve det gjeldende vedtaket om 

overtredelsesgebyr. Dette vil skje gjennom et delegert vedtak, som varsles i eget brev.   

4 Ønske om kompensasjon fra kommunen 

Når det gjelder ditt varslede krav om dekning av sakskostnader ber vi om at dette sendes 

skriftlig til kommunen slik at kravet kan behandles.  

I den forbindelse viser vi til fylkesmannens vedtak hvor krav om dekning av sakskostnader 

delvis ble tatt til følge, iht. forvaltningsloven § 36 tredje ledd. Kommunen har som følge av 

dette vedtaket dekket en andel av saksomkostningene på kr 12 656,-. Det er kun kostnader 

som påløper etter at vedtaket er fattet som dekkes etter forvaltningsloven § 36.  

Uten å ta stilling til det kravet du eventuelt kommer til å sende kommunen, så påpekes på 

generelt grunnlag at når det gjelder utgifter til utredninger/råd i forbindelse med kommunal 

saksgang knytta til næringsvirksomhet, så er dette utgifter rådmannen anser at en 

næringsdrivende må forvente å ta.  

 

5 Forslag om avtale 

Du har ved flere anledninger, og senest i møte 28. april, foreslått å inngå en avtale med 

kommunen om uttak av grus fram til reguleringsplanen er vedtatt. Du nevnte også flere 

forhold du så som aktuelle å ha med i en slik avtale.  

Kommunen forholder seg til plan- og bygningsloven og den formelle planprosessen, og ønsker 

fortsatt ikke å inngå noen avtale utover dette.  

 

6 Deponi 

I møte 28. april nevnte du mulighetene for deponiområde i nærheten av Støa. Bakgrunnen for 

dette var blant annet muligheten for å levere masser fra grusuttaket til Oslo-området, for så å 

frakte med overskuddsmasser tilbake til Ringerike.  

Som det ble sagt i møtet må dette håndteres i en egen søknadsprosess etter plan- og 

bygningsloven dersom dette blir aktuelt.  

I den forbindelse kan vi nevne at formannskapet 16.09.2014 sak 153/14 vedtok retningslinjer 

for fylling/deponi. Her står det blant annet at det er krav om reguleringsplan for fyllinger med 

volum på mer enn 10 000 m
3
. Retningslinjene vil bli foreslått innarbeida i 

kommuneplanbestemmelsene.  

 

Med hilsen  

  

Grethe Tollefsen  

Leder  

 Guro Skinnes 

 Rådgiver 

 guro.skinnes@ringerike.kommune.no 

  

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 
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Kopi: 

Fylkesmannen i Buskerud 

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning  

Formannskapet 

Advokat Guttorm Jakobsen  

Internt i Ringerike kommune: Jostein Nybråten, Teknisk forvaltning Utbygging 
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Guro Skinnes  RK, Areal- og byplan guro.skinnes@ringerike.kommune.no  

 
RK = Ringerike kommune 

 
Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 

14/815-17 11192/15 L12 28.04.2015 

Nr Dagsorden: 

Målet med møtet var gjensidig informasjon om status, og veien videre.  

Oppfølging 

1 Grusuttak – status for drift i området (gnr/bnr 52/1): 

 Grunneier har en avtale med Hæhre Entreprenør AS, som frivillig 

har avstått fra å ta ut grus etter det ble fatta vedtak om midlertidig 

forbud mot tiltak på deler av eiendommen 17.06.2014, og i 

perioden hvor saken har vært til klagebehandling.  

 Grunneier opplyser at det ikke er ønskelig å provosere, og at det per 

i dag ikke er noen spesielle planer om uttak. Når det vil bli tatt ut 

grus avhenger av om Hæhre får aktuelle oppdrag i området. Det er 

ønskelig at massene brukes til veganlegg, da massenes kvalitet 

egner seg spesielt godt til dette formålet.  

 Hæhre er også interessert i å levere masser i Oslo-området, men 

ønsker da å kunne ta med seg overskuddsmasser tilbake til 

Ringerike. Grunneier nevner i den forbindelse muligheter for et 

deponi i nærheten av Støa. Her er det en ravine etter planering som 

det er ønskelig å fylle igjen. Kommunen opplyser at det i større 

deponisaker vil være krav om behandling etter plan- og 

bygningsloven.  

 Hæhre betaler en fastpris for å ta ut 10 000m
3 
i året. Hvor stort 

volum som tas ut hvert år avhenger av markedet/oppdrag som 

kommer.  

 Det ligger noen hauger med utsorterte masser i området. Disse vil 

trolig bli frakta ut.  

 Grunneier antyder at det gjenstår ca 2,5 millioner m
3 
grus per i dag. 

 Kommunen ønsker å bli orientert når det blir aktuelt med nye 

vesentlige uttak i området.   

 

 



 

2 Fylkesmannens vedtak i klagesaken – RKs vurdering og veien videre 

 Kommunen har hatt et møte med fylkesmannen og gått gjennom 

saken. Kommunen ser at ikke alle vurderingene som ble gjort i 

forbindelse med vedtak om midlertidig forbud mot tiltak kom godt 

nok fram i saken. Dette gjelder både saken til formannskapet, og 

ved klagebehandlingen.  

 Kommunen mener fortsatt at det var grunnlag for et midlertidig 

forbud.  

 Drikkevannssikkerhet er et overordna hensyn for kommunen, som 

må ivaretas. Kommunen presiserer imidlertid at det ikke er ønskelig 

å gå lenger enn det som er helt nødvendig når det gjelder 

restriksjoner.  

 Hvordan kommunen skal følge opp denne saken etter 

fylkesmannens vedtak er foreløpig ikke internt avklart.  

 

 

3 Overtredelsesgebyr 

 Iverksetting av ileggelse av overtredelsesgebyr ble utsatt i sak 

91/14 den 18.11.2014. Dette i påvente av avklaringer i 

fylkesmannens behandling av klagesaken.  

 Kommunen vil i denne omgang oppheve det gjeldende vedtaket om 

overtredelsesgebyr.  

 

 

 

 

 

RK 

4 Reguleringsplan: Status og videre framdrift 

 Planarbeidet har stått stille en periode, og kommunen ønsker nå å 

komme videre i prosessen og få vedtatt en reguleringsplan hvor 

klausuleringssonene blir fastlagt gjennom hensynssoner.  

 Kommunen v/Areal- og byplankontoret vil føre prosessen videre, 

og legge fram et planforslag til politisk 1. gangsbehandling så fort 

det lar seg gjøre. Det gjenstår noen avklaringer, blant annet ift. krav 

om konsekvensutredning.  

 Alle grunneiere i planområdet vil bli varsla når planen blir lagt ut til 

offentlig ettersyn. Det vil også bli avholdt et møte for grunneiere i 

høringsperioden.  

 Grunneier viser til sitt forslag høsten 2014 om å inngå en avtale 

med kommunen om uttak av grus fram til reguleringsplanen er 

vedtatt. Grunneier er fortsatt åpen for å vurdere dette, og nevner 

noen tilleggspunkter som er ønskelig å ha med i en evt. avtale 

(dekning av advokatutgifter og vedlikehold av vei). Kommunen tar 

med seg dette, og vil ta kontakt dersom kommunen ønsker å inngå 

en avtale.  
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5 Ønske om kompensasjon fra kommunen 

 Grunneier viser til tidligere krav om dekning av sakskostnader.  

 Fylkesmannen har fattet vedtak hvor krav om dekning av 

sakskostnader delvis tas til følge (kr 12 656 inkl mva). Dette iht. 

forvaltningsloven § 36 tredje ledd.  

 Det er kun kostnader som påløper etter vedtaket er fatta som dekkes 

etter § 36. Grunneier viser til at en stor del av kostnadene i denne 

saken kom i perioden etter at forhåndsvarsel om det aktuelle 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

vedtaket kom, og fram til vedtaket ble fattet. Med bakgrunn i dette 

ønsker grunneier at kommunen skal dekke en større del av 

omkostningene.  

 Kommunen ber om at grunneier sender kravet skriftlig til 

kommunen, slik at dette kan behandles.  

 

 

 

 

Grunneier 

 

Referent: Guro Skinnes 

telefon: 95 96 84 80  

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 
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Furuhord 2 i

Berørte parter og offentlige høringsorganer Hamar 27.04.2015

Vår saksbehandler:
Line Danielsen

Vår ref.: Deres ref.

Detaljreguleringsplan for Furuholtet 2 i Ringerike kommune.

VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID
I henhold til plan- og bygningslovens $$12-3,12-8 varsles det oppstart av planarbeid for
Furuholtet 2 i Ringerike kommune, Nasjonal plan-ID: 407.
BoligPartner AS utfører planarbeidet på vegne av tiltakshaver Sandvold boliger AS.

Oversiktskart:

r I Oversiktskart - Kilde: Kommunens kartside

ø
s

BoligPartner AS - Hovedkontor
Adresse: Tjuvholmen, Brygga 11, 2317 Hamat
llf:47 7170 00
E-post:

Orc nt:967 524 514 Side 1



Z APIS fl.ç tzg ¿96 ru ôro

:lsod-=
OO OL

'L
LÞ :!II

JêweH Lrez'r t eôôfu8 'ueuloq^n|l :ossorpv
Joluoìpo^oH - sv rauued6!log

aPlstrDl suaunLuwox :ap\!x - uau2ldaunwaox
^0

ttlustn € t

I.eruroJSIIoq III Des^e râ lepçruou¿ld l€ Jesr^ uou€ldeunlul.Uo)
^€

lllusl¡

aplsttnl suaunwuox :apllx - t,tz414!s,tat¡1 ¿ n8t¿

t:

- apFltuoo!108

¿r

9S/8Þr

\tt

i.¡q¡,JÊÈI

T,fBFI

tt

J__.,. ì

.\

iJt

0Þis

I

!-I

rr.t.8þll
¿çleft

¡'j
lB,r

in i

Iá¡lt-, I

T

s t,t
¡

ò

Ji8þ_l_

0

¡! 6rt

1rl-tl
l /,r! I

I
a6'6r-l

r
k

I 0rì t :/rì

oa l'¡:,'8r I

¿ ú!t



Planområdet ligger på Sokna langs Hallingdalsveien - Rv7, og har et areal pä ca 4.5 daa

Planområdets

Figur 4: Plangrense

Planen omfatter Gnr/bnr 148155 som bebyggelsen planlegges oppført på. Gnr/bnr l48ll77
samt noe av arealet rundt, er inkludert p.g.a. uavklart adkomstløsning.
Foreløpig planavgrensning er vist med sort stiplet linje i kartutsnittet over, men kan bli
innsnevret som en føIge av planprosessen når plassering av adkomst er avklart.

Planen erstatter deler av gjeldene
reguleringsplan for Sokna sentrum - PlanID
44 -Yedtatt 16.04.1963 (erstattet av
kommuneplan i 2007). Planen grenser ellers
til og delvis overlapper gjeldene
reguleringsplan for <Miljøgate Sokna, Rv7
Sokna-Ørgenvika - PlanID 315 - Vedtatt
31.01.2008> og <Furuholtet Sokna - PlanID
44-09 - Vedtatt 30.08.2001). Utsnittet til
høyre viser plangrensen sammen med utsnitt
av nærliggende eksisterende
reguleringsplaner og kommuneplan.

planer, samt kommuneplan.

5

8l

d l?

16

ti

'¿

4.5

t

r ¡íü l6

\

I

li

t]

1 rÍl,l lì

1dtu126

18
t.ltìÌ.ìt {¡)

\y

I e/41

rì
t{8 l0

4t1/{l

./.> (/

/
-c]-a n

Bol¡gPartner AS - Hovedkontor
Adresse: Tjuvholmen, Brygga 1 1, 2317 Hamar
llf:47 71 70 oo
E-post:

Org nt:967 524 514 Side 3



Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for oppfløring av konsentrert
småhusbebyggelse, hvor det planlegges oppføring av 2stk 4-mannsboliger på tomt 148/55.
Statens vegvesen har i forbindelse med miljøgateprosjektet benyttet området til midlertidige
kontorbrakker. Disse forutsettes fiernet i nær fremtid. Vann, avløp ogstrøm er i dag lagt opp
til brakkeriggen.

Planarbeidet er vurdert i forhold til forskrift om konsekvensutredninger. Tiltaket det skal
planlegges for faller ikke inn under forskriftens $ 2 - jfr.vedlegg I, som omfatter tiltak som
alltid skalkonsekvensutredes. Det faller heller ikke inn under forskriftens $ 3, jfr. $ 4. Det er
således konkludert med at planarbeidet ikke er omfattet av forskriften.

I tillegg til dette brevet kunngjøres oppstart av planarbeidet i Ringerikets Blad og på Ringerike
kommune sine web-sider; - reguleringsplaner -+ Aktuelt.
Dokumentene er også lagt ut på Servicetorget.

skriftlige synspunkter som har betydning for arbeidene kan sendes
BoligPartner as, Tjuvholmen, Brygga 11,2317 Hamar innen 05.06.2015

De enkelte som kommer med merknader får ikke direkte tilbakemelding. Merknadene tas med og
behandles i saken sammen med øvrige innkomne merknader. Hvordan merknader er blitt behandla i
saken vil fremgå av dokumentene ved politisk 1. gangs behandling av planforslaget. Ved utlegging
til offentlig ettersyn etter politisk behandling vil det bli mulighet for å komme med innspill til det
konkrete planforslaget.

Spørsmål kan rettes til Line l)anielsen, tlf 9181988 61 62365298
e-post: lineirene@mjosplan.

Med vennlig hilsen
BoligPartner AS

v/Line Danielsen(sign)

Bol¡gPartner AS - Hovedkontor
Adresse: Tjuvholmen, Brygga 11, 2317 Hamat
fft:47 71 7O 00
E-post: post(Oboliqoartner.no

Orc m 967 524 514 Side 4



Eiers poststed

3534 SOKNA

3s11 HøNEFOSS

3502 HøNEFOSS

3534 SOKNA

3534 SOKNA

3534 SOKNA

3534 SOKNA

3534 SOKNA

3534 SOKNA

3534 SOKNA

3534 SOKNA

3511 HØNEFOSS

3534 SOKNA

3534 SOKNA

3534 SOKNA

3534 SOKNA

3534 SOKNA

3s16 HøNEFOSS

3s16 HøNEFOSS

postmottak@fmbu.no

oostmoüak@bfk.no

fÌrmaoost-sor@vegvesen.no

rs@nve.no

oost@rineeriks-kraft.no
Íirmaoost@hra. no

firmapost@brakar.no

arla ngv@online.no

Eiers gateadresse

Hallingdalsveien 21

v/ Ringbo BBlHvervenmoveien 49

Postboks L23 Sentrum

Hallingdalsveien 23

MIDTMOEN 15 C

MIDTMOEN 1.5 A

MIDTMOEN 15 B

MIDTMOEN 15 B

MIDTMOEN 15 B

MIDTMOEN 13 B

MIDTMOEN 1

v/ Rinsbo BBL,Hvervenmoveien 49

MIDTMOEN 19 B

MIDTMOEN 5

MIDTMOEN 5

MIDTMOEN 7

MIDTMOEN 2

HENSVEIEN 33

HENSVEIEN 33

3007 Drammen

3020 Drammen

4808 Arendal

0301 Oslo

3504 Hønefoss

3520 Jevnaker

3001 Drammen

Eiers adresse

Hallingdalsveien 21-, 3534 SOKNA

v/ Ringbo BBI-Hvervenmoveien 49, 35L1 HøNEFOSS

Postboks 123 Sentrum, 3502 HøNEFOSS

Hallingdalsveien 23, 3534 SOKNA

MIDTMOEN 15 C,3534 SOKNA

MIDTMOEN 15 A, 3534 SOKNA

MIDTMOEN 15 B, 3534 SOKNA

MIDTMOEN 15 B, 3534 SOKNA

MIDTMOEN 15 B, 3534 SOKNA

MIDTMOEN 13 B, 3534 SOKNA

MIDTMOEN 1, 3534 SOKNA

v/ Rinsbo BBL,Hvervenmove¡en 49, 3511 HøNEFOSS

MIDTMOEN 19 B, 3534 SOKNA

MIDTMOEN 5, 3534 SOKNA

MIDTMOEN 5, 3534 SOKNA

MIDTMOEN 7, 3534 SOKNA

MIDTMOEN 2, 3534 SOKNA

HENSVEIEN 33, 3516 HøNEFOSS

HENSVETEN 33, 3516 HøNEFOSS

Postboks L604

Fylkeshuset

Serviceboks 723

Pb 509L Maiorstua

Postboks 522

Musmyrveien 10

Postboks 3

Adressel¡ste t¡l varsling av planarbe¡d for Furholtet 2 - PlanlD 407

Eiers navn

RUSTAD KAFE AS

FURUHOLTET BORETTSLAG

RINGERIKE KOMMUNE

Rustad Eiendom Æ
PEDERSEN IRINA VALERJEVNA

SLETAKER FRøYDIS

TANGEN HANSJøRGEN

TANGEN WENCHE WAHL

TANGEN HANS JøRGEN

ROSKIFTE EGIL

HAVIK JUDITH

FURUHOLTET BORETTSLAG

AAMOTTERJE

AASEN HELGE

KITTILSEN TONE

BEKKEN GRETHE

KVALE THORSTEIN

BANGGREN ANNE GRETHE

BANGGREN TOM

Mynd¡gheter/andre

Fvlkesmannen i Buskerud, kommunal samordningsenhet

Buskerud fylkeskommune, utviklingsavdelingen

Statens veRvesen, reqion sør

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Rinseriks-Kraft As

HRA (Hadeland og Ringerike avfallsselskap)

Bra kar

Sokna Utvikline v/ Astrid Bere Lansvandsbråten



 

Ringerike kommune 
Areal- og byplankontoret  

 

Postboks 123, 3502 Hønefoss  postmottak@ringerike.kommune.no 

Tlf: 32117400/ Fax: 32 12 50 30  www.ringerike.kommune.no 

 

 

Iht. liste  

 

Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

15/2635-1 7150/15   04.05.2015 

 

MINDRE ENDRING AV 0605_301-01 DETALJREGULERING FOR "BYPORTEN" 

MELDING OM DELEGERT VEDTAK 

 

Vi viser til vårt brev av 08.04.2015 med varsel om planendring. 

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-14 er berørte myndigheter og eierne og festerne av 

eiendommer som direkte berøres av vedtaket gitt anledning til å uttale seg.  

Det kom ikke inn merknader til planendringen. 

  

Vedtak 

Saken er behandlet som saksnr  93/15 etter delegert myndighet fra Hovedkomiteen for miljø- 

og arealforvaltning. 

Det er fattet følgende vedtak: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-14 vedtas "mindre endring 0605_313-02, 

detaljregulering for BYPORTEN, i tråd med forslag.  

Endringen gjelder justering av arealet SF-1(gangvei mellom brua og elva) og endring 

av krysningspunkt for gående over Schjongsgate med tilhørende siktlinje, som vist på 

plankart. 

Endringen medfører endring av reguleringsbestemmelsene ved at det i § 1.6 presiseres 

at det i avkjørsel fra BFK-2 mot Osloveien kun tillates høyresving inn og høyresving ut. 

 

 

Vedtaket blir meddelt hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning i første møte. 

 

Klagefrist 

Fristen for å klage på vedtaket er etter forvaltningsloven § 29 satt til: 27.05.2014.  

 

 

Med hilsen 

 

 

Grethe Tollefsen 

Leder 

 

 Lars Lindstøl 

Arealplanlegger 

Lars.lindstol@ringerike.kommune.no 

 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 
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Vedlegg:  

1. Plankart  

2. Reguleringsbestemmelser 

3. Rundskriv om klagerett (4283) 

 

Kopi:  

- Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 
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RINGERIKE KOMMUNE 

Miljø- og arealforvaltning, Areal- og byplankontoret 

 

REGULERINGSBESTEMMELSER  

For reguleringsplan nr. 313-02 “Byporten”  
  

Utarbeidet av Ringerike kommune, Miljø- og arealforvaltning, 30.oktober 2012. 
 

Oppstart av endring av gjeldende plan 12.05.12 

1.gangs behandling i planutvalget 11.06.12, sak 92/12 

Offentlig høring 26.06.12-10.09.12 

2.gangs behandling i planutvalget 04.02.13, sak 18/13 

Formannskapet 12.02.13, sak 22/13 

Vedtatt av kommunestyret 21.02.13, sak 26/13 

 

 

 

 

Endringsliste: 

Nr  endring  dato  saksnr sign 

02 Mindre endring av kart og bestemmelser  04.05.15 93/15 LTL 

     

 

 

Reguleringsformål 
Området som er regulert er innenfor den reguleringsgrense som er vist på plankartet. 

Området reguleres til følgende formål (Pbl § 12-5): 

Reguleringsplanformål 

1. Bebyggelse og anlegg   

Bolig/forretning/kontor       BFK-1-2 

 

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur   

Kjøreveg         Kjøreveg 

Gang-/sykkelveg        G/S-veg/fortau,SF-1 

Annen veggrunn – teknisk anlegg Annen veggrunn – 

teknisk anlegg 

 

3. Grønnstruktur   

Friområde        GF-1 

Hensynssoner 
(Pbl § 12-6) 

 

a1) Frisiktsone        H140_1 

 

 

a2) Støysoner         
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 Rød sone iht. T-1442       H210_1 

 Gul sone iht. T-1442       H220_1 

 

a3) Faresoner 

 Flomfare (200-årsflom)      H320_1 

 

 

De ulike formålene er vist på plankartet. 

 

 

FORMÅLSBESTEMMELSER 

DET ENKELTE FORMÅL MED UNDERFORMÅL 

§ 1. Bebyggelse og anlegg 
 

§ 1.0 Bebyggelse og anlegg - felles bestemmelser 

 

1. Byggegrense 

Bygninger skal plasseres innenfor byggegrense. Byggegrenser er vist på plankartet. 

(Pbl § 12-7 nr. 2) 

 

2. Byggehøyde 

Gesimshøyder er vist på plankartet. Mindre tekniske takoppbygg (heis- og trappetårn, 

rekkverk og lignende.) kan tillates over de angitte kotehøyder.  

(Pbl § 12-7 nr. 1) 

 

3. Utnyttingsgrad 

Maks tillatt bruksareal (BRA) over terreng for området er vist på plankartet. 

(Pbl § 12-7 nr. 1) 

 

5. Parkering 

Parkeringsdekning skal være som angitt i kommunal vedtekt for indre sone i Hønefoss.  

(Pbl § 12-7 nr. 7) 

 

6. Støy og solforhold 

Støyforholdene utendørs skal dokumenteres gjennom en støyfaglig utredning for å sikre 

at beboerne får tilgang til egnete utearealer med tilfredsstillende lydforhold med dagkveld- 

natt lydnivå Lden = 55 dBA eller lavere. For å oppnå tilfredsstillende støynivå på 

uteplasser, skal det om nødvendig settes opp skjermingsvegger, eller utforme 

bygningsmassen slik at den virker som støyskjerm. Det henvises til miljøverndepartementets 

retningslinje T-1442. 

Konkretisering av grenseverdiene gitt i retningslinje T-1442: 

1. Støyforholdene innendørs skal være dokumentert gjennom en støyfaglig 

utredning for å sikre at kravene til innendørs støynivå i teknisk forskrift ikke 

overskrides. 

2. Alle boenheter hvor ett eller flere rom til støyfølsom bruksformål kun har vinduer 

mot støyutsatt side, må disse ha balansert mekanisk ventilasjon.  
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3. Alle boenheter innenfor avvikssonen skal ha en stille side Lden <55 dB og LAmax <70 

dB. 

4. Minimum 50 % av antall rom til støyfølsomme bruksformål i hver boenhet skal ha 

vindu mot stille side. Herunder skal minimum 1 soverom ligge mot stille side. 

5. Vinduer i soverom på støyutsatt side og som samtidig er soleksponert, bør ha 

utvendig solavskjerming. Behov for kjøling må også vurderes. 

 

 

Ved søknad om rammetillatelse skal det dokumenteres via støyfaglig utredning at enhver 

leilighet kan oppfylle de her satte bestemmelser for støy. 

Det kan ikke søkes om rammetillatelse for boliger før det er dokumentert at støy er i tråd med 

støyretningslinje T-1442/2012. 

Støyskjermer og gjerder på takterrasser må trekkes minst 2 m inn fra gesims. 

(Pbl § 12-7 nr. 4) 

 

7. Luftforurensing 

Det skal redegjøres for konsekvenser knyttet til luftforurensing i henhold til 

Miljøverndepartementets retningslinje T-1520 før det søkes rammetillatelse. Boliger i BKF-2 

skal ha mekanisk ventilasjon.  

 

8. Utforming, plassering og høyde på gjerde 

I planområdet kan det oppføres gjerde. Gjerde skal ikke være til hinder for sikt i utkjørsler, 

vegkryss osv. I frisiktsone som er vist på plankart, samt i øvrige kryss og i utkjørsler, kan 

gjerde ha høyde inntil 0,5 m. Gjerde skal plasseres i nabogrense og, kan, bortsett fra i 

frisiktsoner, ha høyde inntil 1,0 m. 

(Pbl § 12-7 nr. 2) 

 

9. Radon 

For ny bebyggelse skal det gjennomføres bygningsmessige tiltak for å redusere inntrenging av 

radongass i samtlige boliger – så fremt det ikke for den enkelte tomt er gjennomført 

radonundersøkelser av byggegrunnen som dokumenterer at dette ikke er nødvendig. 

(Pbl § 12-7 nr. 4) 

 

10. Plassering av bebyggelse  

Bebyggelsen skal som hovedprinsipp plasseres ut mot tilgrensende gatearealer med unntak for 

underordnede ”innhakk” i forbindelse med inngangspartier, hjørner, varelevering og lignende.  

byggegrensene for de nederste etasjene er sammenfallende med formålsgrense for 

byggeområdet. For de øverste etasjene som er inntrukket, er det på plankartet vist 

byggegrenser med angitte maksimalhøyder på bebyggelsen. Mellom bygningene og 

gårdsrommene kan det plasseres støyskjermer, porter og mindre takoverbygg. Mindre 

innbyrdes forskyvninger av tverrlamellene kan foretas for å få til optimal løsning i forhold til 

parkeringsetasje og boligetasjer. Balkonger kan krages inntil 1,2 m over tilliggende fortau 

eller grøntrabatt forutsatt det er min. 4,0 m. fri høyde over fortau. Overliggende etasjer over 

kvartalsavrundingene i hjørnene i Sundgata kan krages ut i hjørnet som en forlengelse av 

fasadene i gatene forutsatt at det er min 4,0 m fri høyde over fortauet. Ny bebyggelse skal 

plasseres slik at trær beholdes i GF-1. 

(Pbl § 12-7 nr. 2) 

 

11. Utforming av bebyggelse 

Ved utformingen av ny bebyggelse skal det legges vekt på at det arkitektoniske 
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utrykk harmonerer med sentrumsbebyggelsen i Hønefoss. Boligbebyggelsen skal deles opp og 

plasseres slik at det dannes indre, ”stille” gårdsrom til rekreasjon, lekeplass og sandlekeplass. 

Fasadene skal deles opp i tydelige sprang og forskyvninger for å dele opp bygningsvolumet 

slik at det tilpasses dimensjonene i området. Materialbruk og farger skal sammen med 

volumoppbygging og sprang i vegg og tak bidra til å nedskalere prosjektet og tilpasse seg 

stedets skala og formspråk.  

(Pbl § 12-7 nr. 1) 

 

 

12. Dokumentasjon ved byggesøknad 

Ved søknad om oppføring av nye boliger innenfor planområdet skal følgende dokumentasjon 

foreligge:  
 

a) Analyse og beskrivelse av nærområdets bebyggelsesstruktur med ny bebyggelse 

innplassert. Bebyggelsens høyder (kote- og målsatt) og utformingen skal vises 

sammen med eksisterende bebyggelse på nabotomter/ i nærområdet. Tiltakets 

innvirkning på naboeiendommer i forhold til sol og miljøbelastninger, herunder 

lokale trafikkforhold skal også belyses i saken. 

b) Disponering av tomten: plassering av bebyggelse, atkomst, parkering, solforhold 

og uteoppholdsareal med vegetasjon.  

c) Analyse og beskrivelse av tiltakets plantegninger, snitt og fasader. 

d) Dokumentasjon som viser at tiltaket ikke kommer i konflikt med automatisk 

fredete kulturminner etter kulturminneloven. 

e) Hensynet til universell utforming skal dokumenteres i henhold til den enhver tid 

gjeldende teknisk forskrift. 

f) Kapasitet i ledningsnettet og avstand til brannvannskum skal være etter de 

gjeldende krav. 

 

Ved søknad om rammetillatelser som omfatter ny støyfølsom arealbruk, skal det innenfor 

støysonene foreligge dokumentasjon på ivaretakelse av støykrav og aktuelle støytiltak. 
 

Der kommunen finner det nødvendig kan det kreves ytterligere dokumentasjon.  

For fradeling av tomt, mindre byggetiltak og andre mindre anlegg kan kommunen forenkle 

kravene til dokumentasjon. 

(Pbl § 12-7 nr. 2) 

 

§ 1.1 Bebyggelse og anlegg - boligbebyggelse 

1. Formål  

I område BFK-1 og 2 kan det oppføres bebyggelse for boliger, forretning og kontor med 

tilhørende parkering.  

 

2. Høyder på bygninger. 

I område BFK-1 er gesimshøyder og omriss av etasjer vist på plankartet. Bebyggelsen skal 

være på 4 etasjer (gesims maks cote 89,4), pluss 2 inntrukne etasjer langs Sundgata. (gesims 

maks cote 95,0.) Tverrlamellene (nord/syd-retning) skal være på 4 etasjer og maks 3 etasjer 

mellom lamellene i sør og nord. På tverrlamellene på 4 etasjer kan inntrukne trappe/heistårn 

stikke opp over tak slik at de kan gi tilgang til takterrassene. I område BFK- 2 er maksimale 

tillatte gesimshøyde vist på plankartet. 

 

3. Plassering av ny bebyggelse 
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I området BFK-1 forutsettes eksisterende bygninger fjernet. 

Bebyggelsen skal plasseres langs gatene. Inne i kvartalet kan det også plasseres 

bebyggelse, men da lagt på en slik måte at det dannes to til tre indre gårdsrom. 

Byggene må utformes slik at det er forbindelse mellom gårdsrommene. Parkering skal 

plasseres under terreng og under bebyggelsen og gårdsrommene. Taket/dekket over 

parkeringen kan ligge 1-1,5 m over terreng i Sundgata, - dvs maks ca. cote 76,8, slik at 

boliger i første etasje blir liggende noe høyere enn gatenivå. Ved en eventuell etappevis 

utbygging av kvartalet, skal den delen som ikke er med i første utbyggingstrinn gis en 

tiltalende utforming og holdes i orden slik at det ikke er til sjenanse for omgivelsene. 

Hovedgangatkomst til boligene skal skje fra Storgata og/eller Sundgata, eller via 

gårdsrommene. 

 

I området BFK-2 kan eksisterende bebyggelse, - unntatt den nordre delen, 

ombygges/påbygges. Ny bebyggelse kan plasseres på sørside av nåværende bygning. 

 

4. Grad av utnytting 

I område BFK-2 er maks tillatte bruksareal (BRA) over terreng 4500 m2. 

I området BFK-1 er maks tillatt bruksareal (BRA) over terreng er 18 000 m2. Parkeringsareal 

i kjeller opp til maksimalt 1,5 m over terreng, skal ikke regnes med i BRA. 

(Pbl § 12-7 nr. 1)  

 

 

5. Bil og sykkelparkering 

Parkeringsanlegget skal dekke behovet for boligene og virksomhetene i kvartalet. 

Parkeringsdekning for bil og sykkel skal være som angitt i forslag til kommunal vedtekt for 

indre sone i Hønefoss. Dvs. én bilplass pr bolig uansett BRA. 1 s.3 av 3 sykkelplass pr bolig 

opp til 60 m2 BRA, og 2 sykkelplasser pr bolig større enn 60 m2 BRA.Ved rammesøknad må 

det vises en hensiktsmessig plassering og fordeling av sykkeloppstillingsplassene. 

 

6. Bilatkomst og varelevering 

Området BFK-1 skal ha biladkomst og varelevering fra Sundgata. Plassering av 

atkomstpunkt(er) kan forskyves i forhold til pilsymbol som er vist på plankartet, men ikke 

nærmere kryssene mot Kongens gate og Storgata enn 30 m målt fra kjørebanekant i hhv. 

Kongens gate og Storgata. BFK-2 skal parkeringsdekning skal være som angitt i kommunal 

vedtekt for indre sone i Hønefoss, og skal ha bilatkomst og varelevering fra Schjongs gate. I 

atkomst til eiendommen fra Osloveien tillates kun høyresving inn og høyresving ut. 

 

 

7. Uteoppholdsareal 

Schjongslund ligger i nærhet til planforslaget og vil med dette kunne brukes til leke og 

oppholdsareal for boligene i BFK-2. Det vil i GF-1 være mulig å opparbeide leke og 

oppholdsareal for boligene. Hver bolig skal ha uteareal i form av balkong eller takterrasse og 

disse skal utformes mot Tyristrandgata.  

For boligbebyggelsen skal det settes av min 25 m2 uteoppholdsareal pr bolig. Felles 

uteoppholdsarealet skal anlegges primært i gårdsrommene, som dannes i kvartalet 

og behandles/utformes på en slik måte at gårdsrommene får preg av å være ”hagerom”. 

Minst 10 % av utearealene i gårdsrommene skal være beplantet. (trær, grøntareal ) 

Det skal opparbeides sandlekeplasser med utstyr for barn som en del av fellesarealet, 

men også sittegrupper og fellesanlegg for eldre. I BFK-1 skal også etableres en ballplass, 
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som kan fungere som en kvartalslekeplassfunksjon. Støyskjermede takterrasser kan også 

inngå som en del av felles uteareal. 

 

8. Riving av bygninger 

Alle bygninger i området BFK-1 kan rives. 

 

9. Utforming av ny bebyggelse 

Det skal legges ekstra vekt på god arkitektur og estetisk utforming når det gjelder 

byggets fasade mot sør. Dette er noe som bør vektlegges på grunn av stor eksponering 

mot brua, elva og den sentrale beliggenheten ved innfarten til Hønefoss by. 

 (Pbl § 12-7 nr. 1)  

§ 2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur  
 

§ 2.0 Felles bestemmelser for trafikkområder 

 

1. Formål 

Områdene skal nyttes til formål offentlig trafikkområde, med underformål som angitt på 

plankartet. Kjøring over gangareal kan tillates der det på planen er angitt avkjøring. Plassering 

av avkjørsler er vist på plankartet som prinsipp, og kan derfor forskyves innenfor samme 

atkomstgate dersom dette under den videre detaljprosjektering av virksomhetene på arealene 

viser seg hensiktsmessig. Bredden på areal avsatt til offentlig vegformål i Owrens gate og 

Kongens gate er tilsammen 21,5 m. Innenfor dette arealet kan forholdet mellom breddene på 

fortau, antall kjørefelter og ev. sykkelfelter endres dersom framtidige trafikkplaner, eller 

planer for sykkeltrafikk i Hønefoss sentrum skulle tilsi det. 

(Pbl § 12-7 nr. 1)  

 

2. Tekniske planer 

Anlegg som kommunen skal overta og ha vedlikehold av skal utføres i henhold til planer som 

på forhånd er godkjent av kommunen / Statens vegvesen. 

(Pbl § 12-7 nr. 4)  

 

3. Vegstandard 

Vei med tilhørende avkjørsler og lignende skal være utformet med en standard som det 

fremgår av gjeldende kommunalteknisk vegnorm. Fortau skal ha 30 cm granitt kantstein.  

(Pbl § 12-7 nr. 4)  

 

4. Vegers stigningsforhold 

Veg skal ha stigning maksimalt 10 %. 

(Pbl § 12-7 nr. 4)  

 

5. Avkjøringsforhold 

Avkjørsler er vist på plankartet.  

(Pbl § 12-7 nr. 4)  

 

6. Fartsdemping 

Det kan etableres fartsdempere på alle kjøreveger. 

(Pbl § 12-7 nr. 4)  
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7. Stenging av innkjørsler 

Stengt innkjørsel er merket på plankartet. 

(Pbl § 12-7 nr. 7)  

 

§ 2.1 Veg 

 

1. Formål 

Områdene skal nyttes til samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, med underformål veg. 

(Pbl § 12-7 nr. 1)  

 

2. Eiendomsforhold 

Område veg skal være offentlig, og skal eies og driftes av kommunen. 

(Pbl § 12-7 nr. 14)  

 

 

§ 2.3 Gang/sykkelveg og fortau 

1. Formål 

Område skal nyttes til samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, underformål gang-/ 

sykkelveg og fortau.  

(Pbl § 12-7 nr. 1)  

 

2. Eiendomsforhold 

Område skal være offentlig, og skal eies og driftes av kommunen.  

(Pbl § 12-7 nr. 14)  

 

3. Bruk 

Område samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, underformål gang-/ sykkelveg og fortau 

skal brukes til gang- og sykkeltrafikk.  

Områdene kan nyttes av kjøretøyer for vedlikehold, brann og redning.  

(Pbl § 12-7 nr. 1)  

§ 3. Grønnstruktur 
 

§ 3.1 Friområde (GF-1) 

 

1. Formål 

Områdene GF-1 skal nyttes til formål grønnstruktur, med underformål friområde. Det gamle 

furutreet skal beholdes, men ellers kan området opparbeides på en parkmessig måte. 

Flombautaen skal bevares og allmennheten skal ha tilgang til den. Det er ikke tillatt å drive 

virksomhet som er til hinder for områdets bruk som friområde. 

(Pbl § 12-7 nr. 1)  

 

Bygg og anlegg 

Gangstier og benker tillates opparbeidet i friområdet. Det kan også plasseres lekeapparater. 

Bygninger tillates ikke oppført i friområdet. 
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(Pbl § 12-7 nr. 1,2)  

§ 4. Hensynsoner 
 

§ 4.1 Frisiktsone ved vei 

1. Reguleringsformål 

Områdene med frisiktsone er vist med skravur på plankartet og har betegnelse H140_1. 

(Pbl § 12-7 nr. 1)  

 

2. Høyde 

I frisiktsone skal det være fri sikt i en høyde av 0,5 m over tilstøtende vegers planum. 

§ 4.2 Flomfare 

1. Bruk 

Områdene med flomfare er vist med rød skravur på plankartet og har betegnelse H320_1, og 

skravuren angir 200-års flom.  

Det tillates ikke nye boenheter innenfor område med flomfare slik terrenget er i dag. Skal det 

etableres boenheter innenfor faresonen må det gjøres grundige undersøkelser og tiltak som 

gjør at det ikke lenger kommer under betegnelsen 200 års-flom. 

(Pbl § 12-7 nr. 4)  

 

2. Vilkår 

Vilkår for å etablere virksomhet på område med flomfare, er at flomsikringstiltak 

gjennomføres.  

(Pbl § 12-7 nr. 4)  

 

§ 4.3 Støysoner 

1. Reguleringsformål 

I område BFK-2 er det vist støysoner med skravur på plankartet. Rød sone har betegnelsen 

H210_1 og gul sone H220_1. 

(Pbl § 12-7 nr. 1)  

 

§ 5. Rekkefølgebestemmelser 

1. Utbyggingsavtale og godkjenning av tekniske planer 

Det kan ikke gis igangsettingstillatelse for bygge- og anleggsarbeider på BFK-1-2 før 

det er etablert utbyggingsavtaler/gjennomføringsavtaler mellom utbygger, kommunen 

og vegvesen/fylkeskommune. 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. Dersom 

vegvesen/fylkeskommune skal overta tekniske anlegg, må gjennomføringsavtale og 

godkjenning av tekniske anlegg mellom vegvesen/fylkeskommune og utbygger foreligge før 

det gis igangsettingstillatelse for disse anleggene.  

(Pbl § 12-7 nr. 10)  
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2. Brannvann 

Det kan ikke gis igangsettingstillatelse for bygninger før det er dokumentert at 

brannvannforsyningen tilfredsstiller brannvesenets krav. 

(Pbl § 12-7 nr. 10)  

 

3. VA-anlegg 

Det skal være minimum 4 meters avstand fra kommunens VA-ledninger og signalkabler til 

bygninger og faste konstruksjoner. Hvis bygg/konstruksjoner kommer i konflikt med 

eksisterende VA-anlegg, må disse flyttes. Det kan ikke gis igangsettingstillatelser før disse er 

flyttet og opparbeidet i henhold til utbyggingsavtale med kommunen. 

(Pbl § 12-7 nr. 10)  

 

4. Flomsikring 

Det kan ikke gis igangsettingstillatelse for bygninger før det er dokumentert at alle bygg og 

installasjoner sikres mot 200-årsflommen inkludert en sikkerhetsmargin på 0,5, slik at de ikke 

tar skade av flom opp til kote + 69,7. 

 

Før det blir gitt igangsettingstillatelse for veier og bygninger må det dokumenteres at veier 

fungerer som sikre rømningsveier ved eventuell flom. 

(Pbl § 12-7 nr. 10)  

 

5. Utbygging av regulert offentlig trafikkareal. 

Det forutsettes at det er dokumentert før planvedtak at utbyggingen av BFK-1, byggetrinn 

1 ikke skaper mer trafikk enn trafikkmengden fra tidligere virksomhet i kvartalet, dvs 

en årsdøgntrafikk opp til 412 kjt/døgn. Det kan ikke gis brukstillatelse for BFK-1, byggetrinn 

1 som vist på plankartet før tilliggende fortausareal er opparbeidet. Det kan ikke gis 

brukstillatelse for BFK-1,byggetrinn 2 som vist på plankartet før alt trafikkareal som er vist på 

plankartet er opparbeidet og overlevert i tråd med utbyggingsavtaler/gjennomføringsavtaler 

mellom utbygger, kommunen og vegvesen/fylkeskommune. 

 

6. Uteoppholdsareal. 

Det kan ikke gis brukstillatelse eller ferdigattest for boliger før felles uteoppholdsareal med 

lekeplasser er opparbeidet. Ved etappevis utbygging av kvartalet skal det være opparbeidet 

felles uteoppholdsareal med beplantning til boligene i den enkelte utbyggingsetappe ut i fra 

kravet i pkt. 2.10. 

 

 

 

Til informasjon (ikke en del av planens juridiske bestemmelser): 

 
Kulturminner 

Dersom det fremkommer automatisk fredete kulturminner i forbindelse med anleggsarbeid eller 

annen virksomhet i planområdet, må arbeidet straks stanses og fylkeskommunen varsles, jmf. 

Kulturminneloven § 8.2. 

 



Sist rev. 04.12.2014 

1 
 

 

RINGERIKE KOMMUNE 
Miljø- og arealforvaltning 

 
 
 
 
 
RETTEN TIL Å KLAGE PÅ ENKELTVEDTAK  
 
 
Kommunestyrets endelige vedtak i reguleringssaker kan påklages jf. plan- og bygningsloven 
§ 1-9 og forvaltningsloven kap. VI (§ 28 - § 36) 
  
Klagen sendes til Ringerike kommune, Areal- og byplankontoret, og skal være undertegnet. 
Klagen skal inneholde:  

- Vedtaket du klager på.  
- Begrunnelse for klagen.  
- Endringene du ønsker.  
- Andre opplysninger som kan ha betydning.  

 
Klagen legges fram for behandling i kommunen. Dersom klagen ikke tas til følge oversendes 
saken til fylkesmannen, som har delegert myndighet fra Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet. 
 
Frist 
Fristen for å klage på vedtaket er etter forvaltningsloven § 29 satt til tre uker fra den dagen 
vedtaket er kommet fram til vedkommende part. Dersom klagen blir innsendt for sent, kan 
den bli avvist. Om du har særlig grunn til det, kan du søke om å få forlenget klagefristen. 
 
Saksdokumenter og veiledning  
Du har rett til å se sakens dokumenter (med visse begrensninger). Ta kontakt med Areal- og 
byplankontoret, der du også kan få ytterligere veiledning om framgangsmåten, 
saksbehandlingsregler og andre regler av konkret betydning for dine rettigheter og plikter. 
 
Kostnader ved klagesaken 
Etter § 36 i forvaltningsloven kan en part (klager) tilkjennes dekning for vesentlige kostnader 
for eksempel til advokathjelp når dette har vært nødvendige for å få endret vedtaket til sin 
fordel. Klageinstansen vil i slike tilfeller gjøre deg oppmerksom på retten til dekning.  
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RETTSVIRKNING AV REGULERINGSPLAN  
 
Virkning: plan- og bygningsloven § 12-4 
Vedtatt reguleringsplan er straks bindende for framtidig arealbruk i området.  
Planens virkninger trer i kraft selv om det foreligger klage, med mindre det blir besluttet utsatt 
iverksetting, iht. forvaltningsloven § 42.  
 
Utsatt iverksetting av vedtak: forvaltningsloven § 42 
Kommunen, klageinstans eller annet overordnet organ kan beslutte utsatt iverksetting til 
klagefristen er ute, eller klagen er avgjort. Anmodning om utsatt iverksetting skal avgjøres 
snarest mulig. Er en slik beslutning fattet, får reguleringsplanen først rettsvirkning når 
klagefristen er ute, eller avgjort. Avslag på anmodning skal begrunnes, og begrunnelsen skal gis 
samtidig med avslaget. Det er ikke anledning til å klage på en avgjørelse angående utsatt 
iverksetting. 
 
Begrunnelsen for regelen om utsatt iverksetting er rettssikkerhetshensyn. For klageren vil det 
være av avgjørende betydning at vedtaket ikke blir gjennomført før det er avgjort om klagen 
fører fram. Dersom reguleringsvedtaket ble gjennomført kunne man risikere at medhold i klagen 
blir umulig eller i alle fall vanskelig og kostbart å følge opp.  
 
Erstatning: plan- og bygningsloven § 15-3 
Medfører en reguleringsplan endringer av en tomt som nevnt under § 15-3, første ledd, kan 
det fremmes erstatningskrav. Erstatningskrav må etter § 15-3, annet ledd, være fremmet 
senest tre år etter at reguleringsplanen er kunngjort etter § 12-12, fjerde og femte ledd, eller 
vedtak er gjort kjent etter § 12-12, femte ledd. 
 
Innløsning: plan- og bygningsloven § 15-2 
Grunneier (eller fester) kan kreve at ubebygd eiendom i sin helhet innløst straks når den er 
regulert til bestemte formål og eiendommen ikke kan nyttes på en regningssvarende måte. 
Dette gjelder når eiendommen er regulert til: offentlige trafikkområder, offentlige friområder, 
fellesområder, fornyelsesområder samt til statens, fylkets og kommunens bygninger og grav- 
og urnelunder. 
 
Etter § 15-2, annet ledd, må grunneiers krav om innløsning være satt frem senest tre år etter 
at reguleringsplanen er kunngjort etter § 12-12, fjerde og femte ledd, eller vedtak er gjort 
kjent etter § 12-12, femte ledd. 
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Ringerike kommune - gnr. 280 bnr. 1, Rognerud gård - oppfylling.

                                                       VEDTAK

Klagen tas ikke til følge. Fylkesmannen stadfester Ringerike kommunes vedtak av                  
28. juli 2014.

Fylkesmannens vedtak er endelig og kan ikke påklages, jf. forvaltningsloven § 28 tredje 
ledd.

Fylkesmannen viser til oversendelse av klagesak mottatt her 21. oktober 2014. Fylkesmannen 
beklager at saken ikke er avsluttet tidligere.

Sakens bakgrunn
Saken gjelder pålegg om retting og ileggelse av tvangsmulkt for oppfylling av masser uten 
søknad og tillatelse.

Ringerike kommune ble i 2013 kjent med at det var foretatt oppfylling av masser på 
eiendommen gnr. 280 bnr.1, Rognerud gård. Kommunen fant at dette var av et omfang og 
med en beliggenhet som medførte at det utløste krav om søknad og tillatelse etter plan- og 
bygningsloven.

Ved brev av 11. juni 2014 ble det gitt forhåndsvarsel til grunneier Ann Heidi Bentzen om 
pålegg om retting og ileggelse av tvangsmulkt. Det ble opplyst at det ville bli vurdert fattet 
vedtak om retting og ileggelse av tvangsmulkt, hvis ikke komplett søknad etter plan- og 
bygningsloven § 20-1 er mottatt innen 1. september 2014. Kommunen mottok ingen uttalelse 
til forhåndsvarselet.

Ringerike kommune fattet slikt vedtak 28. juli 2014:

“Med hjemmel i pbl § 32-2 pålegger bygningsmyndigheten Dem som eier av eiendommen 
  gnr. 280 bnr.1 å sørge for komplett søknad om tillatelse etter pbl § 20-1 for terrengarbeider 
  foretatt i 2013 uten nødvendig tillatelse er kommet oss i hende innen 1.9.14.

  Med hjemmel i pbl § 32-5 ilegges en løpende tvangsmulkt på kr. 500,- fra og med 1.9.14.” 
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Vedtaket er påklaget av Ann Heidi Bentzen i brev av 22. august 2014.

Klager anfører at det er gjort saksbehandlingsfeil i denne saken. Det vises til tidligere 
godkjenning om nydyrking for dette området, hvor det fremgår at det skal mottas masser for å 
fylle opp dalen til fremtidig jordbruksareal. Det er også sendt inn ny søknad om nydyrking, 
slik at hele området blir på ca. 49 dekar. Det vises dessuten til innsendt søknad om 
dispensasjon fra plan- og bygningsforskriftene, og at denne søknaden ikke er behandlet.

Kommunen skulle dessuten krevd å få utlevert kontrakten mellom Rognerud gård og 
Norwegian Bioenergy AS for å få bragt på det rene hvem som har ansvaret for at alle 
nødvendige godkjenninger skulle vært på plass før oppstart av arbeidet. Videre vises det til         
sak som er til behandling i Nedre Buskerud Jordskifterett.

Avslutningsvis heter det i klagen:

“Derfor legger jeg disse 2 grunner til grunnlag for klagen:
1. Ringerike kommune skulle ha behandlet dispensasjonssøknaden FØR de sendte 
    saken til politisk behandling.
2. Ringerike kommune skulle ha rettslig krevd kontrakten mellom grunneier og 
    Norwegian bioenergy AS utlevert.”

Klagen ble behandlet av Ringerike kommune v/Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 
i møte 13. oktober 2014 som ikke fant grunnlag for å endre kommunes tidligere vedtak: 

“Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning viser til sin behandling 5.6.14 i sak 63/14, til
  kommunens pålegg om retting og ileggelse av tvangsmulkt 28.7.14, til klage 22.8.14 fra Ann 
  Heidi Bentzen 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 28.7.14, og som er 
    bygget på hovedkomiteens behandling 5.6.14 i sak 63/14, bør endres.

2. Klagen tas ikke til følge. Vedtaket 28.7.14 opprettholdes.” 
    
Fylkesmannen har tatt saken opp til behandling i medhold av plan- og bygningsloven § 1-9,
jf. Kommunal- og regionaldepartementets brev av 28. september 2009 der behandlingen av 
klagesaker under departementets ansvarsområde er delegert til Fylkesmennene. 

Fylkesmannen har mottatt brev av 1. mars 2015 fra advokat Svein-Erik Sveen på vegne av 
Ann Heidi Bentzen. Vedlegg til brev fra advokat Sveen ble ettersendt av Ann Heidi Bentzen 
ved e-post av 14. mars 2015, 16. mars 2015 og 17. mars 2015. 

Fylkesmannen behandlet 12. februar 2015 klage fra Ann Heidi Bentzen på Ringerike 
kommunens vedtak om å avslå søknad om nydyrking av areal etter forskrift om nydyrking 
fastsatt av Landbruksdepartementet (FOR-1997-05-02-423). Fylkesmannen stadfestet 
kommunens vedtak da Fylkesmannen i likhet med kommunen fant at tiltaket faller utenfor 
rammen av hva som kan regnes som nydyrking etter forskriften. 
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Fylkesmannens merknader

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 32-3 kan kommunen gi pålegg om retting ved 
forhold i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av loven.

Klagerett og klagefrist
Klager er part i saken og har dermed adgang til å klage på vedtaket, jf. forvaltningsloven § 28.

Klagen er fremsatt innen klagefristen etter forvaltningsloven § 29.

Planstatus
Eiendommen ligger innenfor et område som i kommuneplanens arealdel, vedtatt av Ringerike 
kommunestyre 30. august 2007, er avsatt til landbruks-, natur- og friluftsområde.

Om adgangen til å treffe pålegg
Det følger av plan- og bygningsloven § 32-1 at kommunen skal forfølge overtredelser av 
bestemmelser gitt i eller i medhold av denne loven. Kommunens vedtak om pålegg om retting 
er hjemlet i plan- og bygningsloven § 32-3 som fastlegger at ved forhold i strid med 
bestemmelser gitt i eller i medhold av denne loven, kan plan- og bygningsmyndighetene gi 
den ansvarlige pålegg om retting av det ulovlige forholdet.

Pålegg etter § 32-3 kan altså rettes mot forhold i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold 
av plan- og bygningslovgivningen. I dette ligger at forhold både i strid med materielle 
bestemmelser og i strid med saksbehandlingsreglene kan håndheves etter § 32-3. Plan- og 
bygningsloven§ 20-1 er en bestemmelse om søknadsplikt, men gir også et forbud mot å 
påbegynne et tiltak før tillatelse er gitt. Er et tiltak som er søknadspliktig etter § 20-1 
påbegynt uten nødvendig tillatelse, vil det foreligge ulovlig forhold etter § 32-3.

Etter plan- og bygningsloven § 20-1 første ledd bokstav k er “vesentlig terrenginngrep” et 
søknadspliktig tiltak. Hva som er vesentlig vil bero på en konkret vurdering i hvert enkelt 
tilfelle. Det er i byggsaksforskriften (SAK 10) § 4-1 gitt unntak fra kravet til byggsaks-
behandling for visse mindre tiltak. Unntakene gir en indikasjon på hvor grensen mot det 
vesentlige skal trekkes.

Byggesaksforskriften § 4-1 bokstav c nr.6 fasetter at mindre fylling eller planering av terreng 
er unntatt fra kravet om byggesaksbehandling. Tiltaket må uansett ikke føre til mer enn 3,0 
meter avvik fra opprinnelig terreng i spredtbygd strøk eller 2, 5 meter avvik fra opprinnelig 
terreng i tettbygd strøk.  Det er altså kun mindre fyllings- og planeringsarbeider som omfattes 
av unntaksbestemmelsen. Det er i veiledning til byggesaksforkriften påpekt at arbeider som 
har et slikt i omfang i areal at de ikke kan betegnes som mindre, vil ikke være omfattet selv 
om de fastsatte grenser for avvik i forhold til opprinnelig terrengnivå ikke er overskredet. Hva 
som anses som mindre i forhold til tiltakets utstrekning vil avhenge av tiltakets karakter og 
innvirkning på omgivelsene.

Etter kommunens vurdering er oppfyllingen som ble gjort i 2013 et vesentlig terrenginngrep 
som utløser krav om søknad og tillatelse etter plan- og bygningsloven § 20-1 bokstav k. 
Kommunen har på bakgrunn av befaring og de dokumenter som foreligger i saken 
(profiltegninger og masseberegninger vedlagt søknad om nydyrking) anslått at det er mer enn                
40.000 m3 masser som er fylt opp i den aktuelle perioden i et område på ca. 9000m2, med en 
fyllingshøyde på over 3 meter. 
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Fylkesmannen viser til ovennevnte og finner i likhet med kommunen at tiltaket utløser 
søknadsplikt etter plan- og bygningsloven. Tiltaket er gjennomført uten tillatelse og det 
foreligger derfor et ulovlig forhold etter plan- og bygningsloven § 32-3. Det vil derfor være 
adgang til å vedta pålegg om retting med krav om søknad for de utførte arbeider. 

Hvem kan gis pålegg - den ansvarlig
De følger av plan- og bygningsloven § 32-2 første ledd at plan- og bygningsmyndighetene
kan gi “den ansvarlige” pålegg om retting av det ulovlige forhold. 
                                                                                                                                                             
Med uttrykket “den ansvarlige” menes personer eller foretak som enten har ansvaret for feil, 
eller som ut fra eierskap, avtale eller liknende, står inne for prosjektet. Dette kan for eksempel 
være eier, rettighetshaver, tiltakshaver, ansvarlig søker og utførende, prosjekterende, 
kontrollerende eller bruker. Det vises her blant annet til Ot.prp. nr. 45 (2007 -2008) side 353 
og Kommunal- og regionaldepartementets rundskriv H-1/10 s. 65.

I en sak som denne hvor tiltak er igangsatt uten søknad, vil tiltakshaver kunne være å anse 
som ansvarlig. Fylkesmannen har ikke merknader til at kommunen har rettet pålegget om å 
sende inn søknad for de utførte arbeider til grunneier som også er ansett å være tiltakshaver. 
Klager har anført at kommunen burde ha undersøkt nærmere om avtalen som var inngått
mellom grunneier og selskapet som skulle utføre arbeidene. Det er imidlertid ikke tvilsomt at 
klager i egenskap av tiltakshaver og grunneier har vært innforstått med de aktuelle tiltakene 
og må da også kunne anses som ansvarlig for at de nødvendige tillatelser er innhentet. Klager 
har også vist til at deler av tiltakene var igangsatt av tidligere grunneiere, men det vil også her 
være et ansvar for nåværende eier at nødvendige tillatelser er gitt. 

Klager har også reist spørsmål ved at kommunen ikke har rettet pålegg om retting mot eiere 
av tilgrensende eiendommer. Fylkesmannen vil bemerke at hvorvidt det på andre tilgrensende 
eiendommer er utført arbeider som krever søknad og tillatelse etter plan- og bygningsloven vil 
være forhold som kommunen må ta stilling til uavhengig av denne saken.

Forskjellsbehandling - Andre saker i Ringerike kommune
Klager har anført at det i denne saken er klar forskjellsbehandling, idet det kun er en 
tiltakshaver som er stanset og gitt pålegg om innsendelse av søknad etter plan- og 
bygningsloven.

Det fremgår av sakens dokumenter at Ringerike kommune i 2012 gjennomførte en 
kartlegging av fyllplasser i 9 områder hvor kommunen hadde kjennskap til at slik arbeider ble 
utført eller var utført tidligere. Eiendommen Rognerud gnr. 28 bnr.1 var en av disse. Det er 
altså foretatt en samlet kartlegging som grunnlag for kommunens videre oppfølgning av slike 
saker. Det vil da være kommunens ansvar å følge opp de opp konkrete sakene, hvor utfallet 
selvsagt kan bli ulikt ut fra de faktiske forhold i den konkrete saken. 

Det vil dessuten være slik at kommunen etter plan- og bygningsloven § 32-1 har plikt til å 
følge opp overtredelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av denne loven. Kommunen kan 
ikke unnlate å følge opp overtredelser i påvente av behandling av andre eventuelle ulovlige 
fyllinger. Det er dessuten gjennomført en kartlegging for hele kommunen og ikke bare 
tilfeldig iverksatt undersøkelser i forhold til denne aktuelle eiendommen.
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Dispensasjonssøknad
Når det gjelder klagers anførsler knyttet til innsendt søknad om dispensasjon, datert 14. mai 
2014, så ble den besvart av Ringerike kommune i brev til klager av 2. september 2014. 

Kommunen fant søknaden etter sitt innhold noe uklar. Kommunen har imidlertid etter 
nærmere telefonkontakt med klager lagt til grunn at søknaden gjaldt dispensasjon fra krav til 
søknad for tiltaket.
                                                                                                                                                    
Ringerike kommune viste i sitt brev til Ann Heidi Bentzen av 2. september 2014 at det 
fremgår av plan- og bygningsloven § 19-2 at det ikke kan dispenseres fra 
saksbehandlingsregler. Kommunen skriver at lovgivningens krav om søknad er en 
saksbehandlingsregel som kommunen følgelig ikke kan dispensere fra. Det orienteres med 
dette om at dispensasjonssøknaden ikke er mulig å innvilge og derfor ikke kan tas til 
behandling. Kommunen avventer dermed fortsatt søknad om terrengoppfylling. Det opplyses 
videre at det ikke er klagerett på denne avgjørelsen. Dette fordi vår tilbakemelding ikke er et 
enkeltvedtak etter forvaltningslovens bestemmelser. 

Fylkesmannen er enig kommunens vurdering av at det ikke er hjemmel for å gi dispensasjon 
fra kravet til søknad etter plan- og bygningsloven § 20-1. Det kan reises spørsmål ved om  
kommunens avgjørelse skulle vært utstyrt med klagerett, men en klage på dette punkt ville 
uansett ikke ført frem og Fylkesmannen finner derfor ikke grunnlag for å ta dette opp til 
videre behandling.

Fylkesmannen har vurdert klagers øvrige anførsler, men har etter en samlet vurdering kommet 
til at disse ikke kan føre frem.

Konklusjon
Fylkesmannen finner etter dette at kommunen har hjemmel for sitt vedtak og har ikke 
merknader til det utviste skjønn.

Etter fullmakt

Rune Fredriksen
seniorrådgiver/fagansvarlig

Ingebjørg Haug

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift

Kopi til:
Ann Heidi Bentzen Veste Ådal 81 3516 Hønefoss
Advokat Svein-Erik 
Sveen

Postboks 36 2901 Fagernes
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Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 

14/599-11 12773/15 GNR 318/445 18.05.2015 

Gnr. 318/445 - Hønefoss bru 5 A - Automatstasjon  

 
Bakgrunn 

Søknad om oppføring av automatstasjon gjelder et areal innenfor reguleringsplan 64 og er regulert til 

parkering. Plasseringen er i tilknytning til et bilvaskeanlegg som enstemmig ble godkjent i 

Hovedkomiteen for miljø og arealforvaltning 31. mars 2008. Godkjennelsen var midlertidig over 5 år. 

Den 12. mars 2013 ble et tilbygg til vaskehallen godkjent på delegert myndighet, og den midlertidige 

godkjenning forlenget med 5 år til 1. juli 2018. 

I mars 2014 tok søkeren kontakt med kommunen med tanke på framtidig innsendelse av søknad om 

rammetillatelse for automatstasjonen. Den 5. juni 2014 ble søknaden innsendt. Den 13. juni 2014 ga 

byggesaksavdelingen foreløpig svar.  Det ble blant annet bedt om søknad om dispensasjon for 

plassering nærmere enn 50 m fra riksveien og søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen 

vedrørende formål. Videre ble det bedt redegjort for trafikale forhold. Det ble bedt om 3D-

visualisering av bensinstasjonen.  

Den 1. juli 2014 ble det søkt om dispensasjoner.  Det ble blant annet viset til at området er benyttet 

til parkering, gatekjøkken og selvbetjent bilvaskeanlegg.  Det ble påpekt at automatstasjonen vil 

komplettere anleggene som er der, og i liten grad bidra til ny generert trafikk.  Varigheten var 

midlertidig, og det ble vist til planer om oppstart av reguleringsplan. Automatstasjonen er en lukket 

enhet som enkelt kan fjernes.  Taket er 7 m x 14 m, og med en konstruksjon som gjør mye mindre av 

seg enn det som man er vant til for bensinstasjoner.   

Saksbehandling rammetillatlelse 

I perioden mellom juli og oktober var det kontakter mellom saksbehandler og søker. Tema var blant 

annet den visuelle virkningen konseptet har med fremtredende farge. Søker aksepterte etter hvert å 

avvike fra konseptet ved at masten på ID-skiltet holdes i en gråtone i stedet for gul, samt at innvendig 

opplyste skilt erstattes med opplyste enkeltstående bokstaver. 

18 naboer ble varslet, deriblant Statens vegvesen som ikke hadde innvendinger annet enn kravet om 

fjerning av anlegget dersom regulering eller omlegging av vei gjorde det nødvendig. Ingen av de 17 



 

 

øvrige naboer hadde merknader. Beklageligvis ble gjenboer Tronrud eiendom as uteglemt i 

varslingen. 

Den 1. desember 2014 ble så rammetillatelse gitt med følgende betingelser: 

 

1. «Følgende foretak med sentral godkjenning gis ansvarsrett i følgende godkjenningsområder: 

Foretakets navn Ansvarsområde Fagområde Tiltaksklasse 

Halvorsen og Reine AS SØK Ansvarlig søker 1 

Hille Melbye Arkitektur AS PRO Overordnet ansvar for 
proskjektering 

1 

 

2.  Erklæringen mellom Statens vegvesen og grunneier må tinglyses og sendes inn til 

Statens vegvesen. 

3.  Maststolpe ved automatstasjonen skal være i samme grånyanse som stolpene på 

automatstasjonen, ikke gul. 

4.  Det skal ikke benyttes innvendig LED-opplyste skiltbokser. Dersom det skal benyttes 

lysende skilt, skal den kun benyttes innvendig belyste enkeltstående bokstaver eller 

bakbelyste enkeltstående bokstaver. Det vil si at Uno X skiltet som er plassert langs 

med takkonstruksjonens gesims må være enten uten lys eller fjernes. 

5.  Automatstasjonen må fjernes dersom eventuelle pågående reguleringsarbeider i 

området krever dette. 

6.  Tillatelsen er kun gjeldende i 10 år. Det må søkes om fornyet tillatelse i god før fristens 

utløp, 01.12.2024, dersom det kan være aktuelt og fortsatt ha Uno X automatstasjon 

på eiendommen. 

7.  Det må gjøres en grundig undersøkelse av eiendommens grunnforhold. 

Punkt 2 må være oppfylt før søknad om igangsettingstillatelse kan innsendes. 

Før igangsettingstillatelse blir gitt, må ansvar for prosjektering og utførelse være komplett, inkludert 

revidert gjennomføringsplan. 

Arbeidet kan ikke settes i gang før igangsettingstillatelse er gitt.» 

Saksbehandling igangsettingstillatelse 

17 april 2015 ble søknad om igangsettingstillatelse mottatt. 

Betingelsenes punkt 2,3,4 og 7 er oppfylt. Punktene 5 og 6 i rammetillatelsen gjelder fortsatt og er 

referert også i igangsettingstillatelsen. Det ble i søknaden gjort en mindre justering på plassering for å 

unngå konflikt med fjernvarme- og høyspenttrasé.  

Igangsettingstillatelse ble så gitt 22 april 2015. 

 



 

 

Orientering om ordførerens henvendelse 9.5.15 om betenkelighet og om Veiledning 97:05. 

Ordføreren er opptatt av om Ringerike kommune kunne hatt grunn til å nekte etableringen. 

Kommunen hadde hatt hjemmel til å si nei til prosjektet ved å avslå søknaden om dispensasjon fra 

formålet i reguleringsplanen. Statens vegvesen hadde hjemmel i veglovas § 29 på grunn av bygging 

nærmere enn 50 m fra hovedveien. Kommunen kunne, dersom den hadde manglet hjemmel, ha 

nedlagt byggeforbud og igangsatt regulering for vurdere om det skulle reguleres forbud mot tiltaket.   

Ing. Sikkerbøl Konsulent er i igangsettingstillatelsen godkjent som ansvarlig for prosjektering og 

utførelse. 

For øvrig er ett av vedleggene til søknad om igangsettingstillatelse er rapport fra Multiconsult AS 

20.3.15. Denne omhandler grunnundersøkelser der drivstofftank og oljeutskiller skal plasseres. 

Multiconsult AS er godkjent som ansvarlig i igangsettingstillatelsen.  

Veiledning 97:05 og spesielt til § 12. 

Kommunens foreløpige vurdering er at det er selve driften av automatstasjonen som kommer under 

regelverk som skal ivareta miljøhensyn. Ved fare for forurensing er det den ansvarlige som skal sørge 

for tiltak som forhindrer at den inntrer, har forurensingen skjedd skal den ansvarlige sørge for tiltak 

for å stanse, fjerne eller begrense virkningen av den.   

Krav til bensinstasjoner omfattes av forurensingsloven § 6 til § 9. I tillegg gjelder «forskrift om 

reduksjon av utslipp av bensindamp» , her er det i f.eks. § 6 regel for lasting av bensin til 

lagringsanlegg ved bensinstasjoner. 

Sikkerheten ved konseptet er beskrevet fra tiltakshaver: 

«Konseptet  
Uno-X Automatstasjon er en ubetjent stasjon som kun selger drivstoff (bensin og diesel) til  
personbiler.  
 
Konseptet er utviklet for etablering på parkeringsplasser for dagligvarebutikker og kjøpesenter, og  
skal være et supplement til vareutvalget/servicetilbudet til eksisterende kunder.  
 
Konseptet består av pumpetak (7 m x 14 m) og 2 pumper  
 
Stasjonen har daglig tilsyn, som i tillegg til kontroll av det tekniske anlegget, sørger for orden og  
renhold.  
 
Generelt om sikkerhet på anlegget.  
Uno-X er et ansvarlig og miljøaktivt selskap, og sikkerheten er ivaretatt gjennom plassering og  
utforming av anlegget.  
 
Drivstoffanlegget består av en nedgravd tank som plasseres under stasjonen. Det er et lukket system  
hvor alle rør mellom tank og pumper ligger i et føringskammer over tanken. Kammeret har  
overvåkning og avløp til oljeutskiller, slik at hvis det skulle oppstå en lekkasje på et drivstoffrør i  
føringskammeret vil det gå en alarm som registreres med en gang.  
 
Drivstofftanken er av stål med doble vegger med trykkovervåkning av mellomrommet. Hvis det skulle  



 

 

bli et hull i en av veggene i tanken vil det gå en alarm som gjør at feilen vil bli oppdaget før det blir en  
lekkasje.  
 
I kjørebanen utenfor pumper og påfylling for tanker, blir det montert betongplater på bakken med  
avrenning til egen oljeutskiller som gjør at spill og søl ikke vil bli ført til grunnen eller  
overvannsnettet. Oljeutskilleren kontrolleres og tømmes regelmessig i henhold til forskriftskrav.  
 
Etter at anlegget er ferdig montert og før det tas i bruk, blir tank og drivstoffrør trykktestet for å sikre  
at alt utstyr og alle koblinger er tette.  
 
Lukt/gass  
Det er et myndighetskrav at bensindamp skal gjenvinnes, dvs. at dampen som dannes samles opp og  
gjenvinnes til bensin igjen. Alle Uno-X stasjonene har gassgjenvinning for oppfylling av tanker med  
tankbil, og på nye Uno-X anlegg er det gassgjenvinning for kundene som fyller bensin på bilen. Det  
gjør at utslippene av bensindamp reduseres med minst 85 prosent (kilde: Miljødirektoratet).  
Kundene vil dermed merke svært lite bensinlukt, og naboer vil ikke kjenne noe til dette.  
 
Eksplosjonsfare  
Tekniske innretninger gjør at det er ingen eksplosjonsfare ved anlegget. Sikkerheten er i varetatt ved  
forskriftskrav til plassering og utforming av anlegget, og informasjon til kundene gjennom skilting ved  
drivstoffpumpene.  
 
Lys  
Det er montert downlights (8 stk. LED lys 80 W) under taket som lyser opp plassen under  
pumpetaket. Områder rundt stasjonen opplyses av eksisterende plass- og gatebelysning. Armaturene  
er utstyrt med bevegelsessensorer som gjør at lyset dempes til 27 W når det ikke er kunder på  
stasjonen. Det er kun de armaturene der kunder står hvor lysstyrken økes til 80 W, og når kunden  
kjører bort fra stasjonen dempes lyset etter 2 min. til 27 W.  
 
På pumpetaket er det en tynn LED lyslist i gesimsen som markerer kanten rundt taket på en diskre  
måte, og som først vil vises når det er mørkt.  
 

Alle lyskilder har en varm gulfarge som er med på å dempe belysningen på stasjonen. «  

 

Tilleggsspørsmål 13 mai 

1) Risikoanalyse 

Viser til ovenstående «Konsept» som beskriver sikkerheten ved anlegget. Med kontinuerlig 

overvåkning av mulige lekkasjer fra indre tank og alarm er dette det sikreste tankanlegg som er 

oppført i Ringerike 

2) Dispensasjon fra reguleringsplan. 

Forut for hovedkomiteens enstemmige godkjenning av vaskesenter 31. mars 2008 i sak 26/08 var 

begrunnelsene til søkeren for å få dispensasjon fra formålet parkeringsplass, blant annet at vask av 

kjøretøy er en naturlig aktivitet innenfor området, at oljeutskiller/sandfang vil gi miljøgunstig 

alternativ i forhold til å vaske bilene hjemme, at det er plass til et slikt anlegg på området og at det får 

enkel inn- og utkjøring uten å komme i konflikt med øvrig ferdsel i området.  



 

 

I sin vurdering til sak 26/08 viste rådmannen blant annet til at området var i bruk til parkering slik 

reguleringsplanen angir, at området var under utvikling og at en 5 år lang midlertidig tillatelse kunne 

være passende.  Rådmannen skrev at saken ble lagt fram til hovedkomiteen for behandling da den 

ble ansett å være av prinsipiell karakter.  Det ble vist til at krav fra Statens vegvesen måtte 

etterkommes og krav i forskriftene til forurensningsloven måtte iverksett.  

I rammetillatelsen for automatstasjon den 1. juni 2014 ble det vist til kompromiss om estetikk og 

belysning. Søkeren hadde i sin begrunnelse for dispensasjon blant annet skrevet at Uno X stasjonen 

ville komplettere anleggene som allerede er der og i stor grad betjene kundene til gatekjøkken, 

butikkarealer og vaskeanlegg. Det ble vist til midlertidighet i 10 år pga planleggingsarbeid og 

utviklingen av Tippen-området.  Administrasjonen støtte begrunnelsen om at stasjonen vil 

komplementere de anleggene som allerede er etablert på eiendommen og omegn, og vaskeanlegget 

ble trukket særlig fram som relevant. Det ble vist til at det er en midlertidig løsning, og at 

administrasjonen ikke kunne se noen klare ulemper. Det ble vist til vegvesenets vilkår om en tinglyst 

erklæring om at vegvesenet kan kreve anlegget fjernet på eiers regning.  

3) Rullering av reguleringsplan 

Reguleringsplaner rulleres ikke med mindre grunneier, annen tiltakshaver eller offentlig myndighet 

setter i verk tiltak som gjør ny regulering nødvendig. 

4) Hastverk 

Søknad om rammetillatelse kom 5. juni 2014 og rammetillatelse ble gitt 1. desember samme år. Det 

er altså nærmere et år fra rammesøknad til igangsettelse.   

 



 

Ringerike kommune 
Areal- og byplankontoret 

 

Postboks 123, 3502 Hønefoss  postmottak@ringerike.kommune.no 

Tlf: 32117400/ Fax: 32 12 50 30  www.ringerike.kommune.no 

 

 

Hans Anton Støen  

Vestre Ådal 23 

3516 HØNEFOSS 

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

14/815-18 12216/15 L12  12.05.2015 

 
Grusuttak gnr/bnr 52/1 og Ringerike vannverk Kilemoen 
Informasjon om status og videre prosesser 

Innledning 

I dette brevet følger en oversikt over saker knytta til grusuttak på gnr/bnr 52/1 og Ringerike 

vannverk Kilemoen. Hensikten med brevet er å orientere om status per i dag, og hvilken 

prosess kommunen videre ser for seg. Viser også til møte 28. april 2015 (referat vedlagt).  

 

1 Reguleringsplan for Ringerike vannverk 

Formålet med planarbeidet er å ivareta drikkevannsikkerhet, som er et overordna hensyn for 

kommunen. Nødvendige restriksjoner vil inngå i reguleringsplanen i form av hensynssoner 

med bestemmelser. Det er imidlertid ikke ønskelig å gå lenger enn det som er helt nødvendig 

når det gjelder restriksjoner i planområdet.  

Rådmannen v/areal- og byplankontoret vil legge fram et planforslag til politisk 1. 

gangsbehandling så fort det lar seg gjøre. Per i dag ser det ut til at dette vil bli i august.  

Grunneiere i planområdet blir varsla når planen blir lagt ut til offentlig ettersyn. Det vil også 

bli avholdt et informasjonsmøte for grunneiere i høringsperioden. Innspill må komme skriftlig.  

Videre framdrift etter offentlig ettersyn avhenger blant annet av høringsuttalelsene som 

kommer inn.  

Det må også gjennomføres arkeologiske undersøkelser i planområdet, jf. kulturminneloven. 

Kommunen har bestilt arkeologiske undersøkelser i inneværende sesong 2015, men bedt om at 

omfang og undersøkelsesmetode vurderes nærmere. Begrunnelsen for dette er hensynet til 

eksisterende drikkevannskilde og at planen også vil innebære restriksjoner knytta til 

terrenginngrep. Sammenligna med dagens situasjon, et uregulert område avsatt til LNF-formål 

i kommuneplanen, vil ferdig regulert område ha strengere restriksjoner. Dersom hele 

planområdet skal undersøkes med tunge gravemaskiner kan også det i seg selv medføre en 

risiko for dagens drikkevannskilde. Dersom undersøkelser ikke blir gjennomført sesongen 

2015 kan ikke planen bli vedtatt før undersøkelser er gjennomført sesongen 2016.  

 

2 Kommunens oppfølging av grustaket 

Midlertidig forbud 

Formannskapet vedtok 17.06.2014 å nedlegge midlertidig forbud mot tiltak på deler av 

gnr/bnr 52/1. Forbudet gjaldt tiltak i de områder der uttak av grus vil kunne forurense 

drikkevannskilden, jf. klausuleringsplan for Ringerike vannverk.  
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Vedtaket ble påklaget av deg som grunneier 20.08.2014, og formannskapet behandlet klagen 

21.10.2014 sak 171/14. Klagen ble ikke tatt til følge, og oversendt til fylkesmannen for videre 

behandling i brev 07.11.2014. 

Fylkesmannen fattet vedtak i klagesaken 26.02.2015. Fylkesmannen tok klagen til følge, og 

opphevet vedtak om midlertidig forbud og sendte saken tilbake til kommunen for ny 

behandling. Fylkesmannen presiserer i sitt brev at det ikke er tatt stilling til om driften er 

lovlig eller ikke, eller om det er skjedd så vesentlige endringer/utvidelser av driften at det må 

behandles som et nytt tiltak. Dette fordi fylkesmannen mente saken ikke var tilstrekkelig 

opplyst på dette området.  

Kommunen har hatt et møte med fylkesmannen og gått gjennom saken. Kommunen ser at ikke 

alle vurderingene som ble gjort i forbindelse med vedtak om midlertidig forbud mot tiltak kom 

godt nok fram i saken. Dette gjelder både saken til formannskapet, og ved klagebehandlingen.  

Status for uttak 

I møtet 28. april opplyste du at det ikke har blitt tatt ut masser etter vedtak om midlertidig 

forbud mot tiltak 17.06.2014. I møtet oppfattet vi at det heller ikke er noen konkrete planer om 

å ta ut vesentlig mengder masser med det første.  

Når det vil bli tatt ut masser avhenger av marked og aktuelle oppdrag i området. Entreprenør 

betaler en fastpris for å ta ut 10 000m
3 

i året. Avtalen innebærer at dersom det dukker opp 

store oppdrag i området, med behov for den aktuelle typen masser, vil det kunne bli tatt ut 

store mengder.  

Konklusjon 

Kommunen mener fortsatt at det var grunnlag for et midlertidig forbud. Kommunen har 

vurdert om det er grunn til å bruke tid på å treffe et nytt vedtak nå, eller om situasjonen er slik 

at dette kan avventes. Ut fra dagens status i uttaket og din redegjørelse for videre drift 

konkluderer kommunen med at et eventuelt nytt vedtak kan avvente.  

Med bakgrunn i ovenstående vil kommunen på nåværende tidspunkt ikke foreta seg noe i 

forhold til drift av grustaket. Det er imidlertid en reell risiko for plutselig vesentlige uttak som 

kan komme i konflikt med drikkevannsikkerhet. Kommunen vil ha en fortløpende vurdering 

av dette, og om nødvendig gjøre tiltak for å stanse drift.  

Det vil bli sendt et eget brev med forhåndsvarsel om dette.  

 

3 Overtredelsesgebyr 

Bakgrunn 

Kommunen fattet vedtak om ileggelse av overtredelsesgebyr 10.11.2014 for å ha tillatt å 

utføre tiltak uten nødvendig tillatelse etter plan- og bygningsloven. Vedtaket ble påklaget 

14.11.2014. Klagen førte til utsatt iverksetting av vedtak om overtredelsesgebyr 18.11.2014.  

Begrunnelsen for utsatt iverksetting var å avvente avklaring i klagesak om midlertidig forbud 

mot tiltak på deler av gnr/bnr 52/1. Klagen ble tatt til følge. Som nevnt tidligere understreket 

imidlertid fylkesmannen at det ikke er tatt stilling til om driften er lovlig eller ikke. 

Slik kommunen forstår det er det enighet om at også etter at lovverket innførte først 

meldeplikt og senere godkjennelsesplikt er det tatt ut store grusmengder, uten at hverken 

melding eller søknad foreligger.  

Konklusjon 

Grunnlaget for overtredelsesgebyr kan fortsatt være til stede, men rådmannen ser at det nå går 

flere prosesser parallelt, og at spørsmål om lovlighet trolig vil bli et tema senere. Med 
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bakgrunn i dette ønsker ikke kommunen å gå videre med overtredelsesgebyr på nåværende 

tidspunkt. Kommunen vil i denne omgang oppheve det gjeldende vedtaket om 

overtredelsesgebyr. Dette vil skje gjennom et delegert vedtak, som varsles i eget brev.   

4 Ønske om kompensasjon fra kommunen 

Når det gjelder ditt varslede krav om dekning av sakskostnader ber vi om at dette sendes 

skriftlig til kommunen slik at kravet kan behandles.  

I den forbindelse viser vi til fylkesmannens vedtak hvor krav om dekning av sakskostnader 

delvis ble tatt til følge, iht. forvaltningsloven § 36 tredje ledd. Kommunen har som følge av 

dette vedtaket dekket en andel av saksomkostningene på kr 12 656,-. Det er kun kostnader 

som påløper etter at vedtaket er fattet som dekkes etter forvaltningsloven § 36.  

Uten å ta stilling til det kravet du eventuelt kommer til å sende kommunen, så påpekes på 

generelt grunnlag at når det gjelder utgifter til utredninger/råd i forbindelse med kommunal 

saksgang knytta til næringsvirksomhet, så er dette utgifter rådmannen anser at en 

næringsdrivende må forvente å ta.  

 

5 Forslag om avtale 

Du har ved flere anledninger, og senest i møte 28. april, foreslått å inngå en avtale med 

kommunen om uttak av grus fram til reguleringsplanen er vedtatt. Du nevnte også flere 

forhold du så som aktuelle å ha med i en slik avtale.  

Kommunen forholder seg til plan- og bygningsloven og den formelle planprosessen, og ønsker 

fortsatt ikke å inngå noen avtale utover dette.  

 

6 Deponi 

I møte 28. april nevnte du mulighetene for deponiområde i nærheten av Støa. Bakgrunnen for 

dette var blant annet muligheten for å levere masser fra grusuttaket til Oslo-området, for så å 

frakte med overskuddsmasser tilbake til Ringerike.  

Som det ble sagt i møtet må dette håndteres i en egen søknadsprosess etter plan- og 

bygningsloven dersom dette blir aktuelt.  

I den forbindelse kan vi nevne at formannskapet 16.09.2014 sak 153/14 vedtok retningslinjer 

for fylling/deponi. Her står det blant annet at det er krav om reguleringsplan for fyllinger med 

volum på mer enn 10 000 m
3
. Retningslinjene vil bli foreslått innarbeida i 

kommuneplanbestemmelsene.  

 

Med hilsen  

  

Grethe Tollefsen  

Leder  

 Guro Skinnes 

 Rådgiver 

 guro.skinnes@ringerike.kommune.no 

  

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 
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Kopi: 

Fylkesmannen i Buskerud 

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning  

Formannskapet 

Advokat Guttorm Jakobsen  

Internt i Ringerike kommune: Jostein Nybråten, Teknisk forvaltning Utbygging 

 

Vedlegg: Referat fra møte 28.04.2015 

 

 



 

Ringerike kommune 
Areal- og byplankontoret 

 
 

 

Møtereferat   
 

SAK/TEMA:  

 GRUSUTTAK KILEMOEN GNR/BNR 52/1 OG RINGERIKE VANNVERK  

 

STED: Støa, Vestre Ådal 23   TID: 28.04.2015, kl. 8-9.  

 

TIL STEDE:   Repr.  
Hans-Anton Støen Grunneier  hans.stoen@gmail.com  

Bodhild Fisknes        "   Bodhild.Fisknes@bld.dep.no 

Jostein Nybråten RK, Teknisk forvaltning Utbygging jostein.nybraten@ringerike.kommune.no  

Dag Reite  RK, Kommuneadvokat dag.reite@ringerike.kommune.no   

Guro Skinnes  RK, Areal- og byplan guro.skinnes@ringerike.kommune.no  

 
RK = Ringerike kommune 

 
Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 

14/815-17 11192/15 L12 28.04.2015 

Nr Dagsorden: 

Målet med møtet var gjensidig informasjon om status, og veien videre.  

Oppfølging 

1 Grusuttak – status for drift i området (gnr/bnr 52/1): 

 Grunneier har en avtale med Hæhre Entreprenør AS, som frivillig 

har avstått fra å ta ut grus etter det ble fatta vedtak om midlertidig 

forbud mot tiltak på deler av eiendommen 17.06.2014, og i 

perioden hvor saken har vært til klagebehandling.  

 Grunneier opplyser at det ikke er ønskelig å provosere, og at det per 

i dag ikke er noen spesielle planer om uttak. Når det vil bli tatt ut 

grus avhenger av om Hæhre får aktuelle oppdrag i området. Det er 

ønskelig at massene brukes til veganlegg, da massenes kvalitet 

egner seg spesielt godt til dette formålet.  

 Hæhre er også interessert i å levere masser i Oslo-området, men 

ønsker da å kunne ta med seg overskuddsmasser tilbake til 

Ringerike. Grunneier nevner i den forbindelse muligheter for et 

deponi i nærheten av Støa. Her er det en ravine etter planering som 

det er ønskelig å fylle igjen. Kommunen opplyser at det i større 

deponisaker vil være krav om behandling etter plan- og 

bygningsloven.  

 Hæhre betaler en fastpris for å ta ut 10 000m
3 
i året. Hvor stort 

volum som tas ut hvert år avhenger av markedet/oppdrag som 

kommer.  

 Det ligger noen hauger med utsorterte masser i området. Disse vil 

trolig bli frakta ut.  

 Grunneier antyder at det gjenstår ca 2,5 millioner m
3 
grus per i dag. 

 Kommunen ønsker å bli orientert når det blir aktuelt med nye 

vesentlige uttak i området.   

 

 



 

2 Fylkesmannens vedtak i klagesaken – RKs vurdering og veien videre 

 Kommunen har hatt et møte med fylkesmannen og gått gjennom 

saken. Kommunen ser at ikke alle vurderingene som ble gjort i 

forbindelse med vedtak om midlertidig forbud mot tiltak kom godt 

nok fram i saken. Dette gjelder både saken til formannskapet, og 

ved klagebehandlingen.  

 Kommunen mener fortsatt at det var grunnlag for et midlertidig 

forbud.  

 Drikkevannssikkerhet er et overordna hensyn for kommunen, som 

må ivaretas. Kommunen presiserer imidlertid at det ikke er ønskelig 

å gå lenger enn det som er helt nødvendig når det gjelder 

restriksjoner.  

 Hvordan kommunen skal følge opp denne saken etter 

fylkesmannens vedtak er foreløpig ikke internt avklart.  

 

 

3 Overtredelsesgebyr 

 Iverksetting av ileggelse av overtredelsesgebyr ble utsatt i sak 

91/14 den 18.11.2014. Dette i påvente av avklaringer i 

fylkesmannens behandling av klagesaken.  

 Kommunen vil i denne omgang oppheve det gjeldende vedtaket om 

overtredelsesgebyr.  

 

 

 

 

 

RK 

4 Reguleringsplan: Status og videre framdrift 

 Planarbeidet har stått stille en periode, og kommunen ønsker nå å 

komme videre i prosessen og få vedtatt en reguleringsplan hvor 

klausuleringssonene blir fastlagt gjennom hensynssoner.  

 Kommunen v/Areal- og byplankontoret vil føre prosessen videre, 

og legge fram et planforslag til politisk 1. gangsbehandling så fort 

det lar seg gjøre. Det gjenstår noen avklaringer, blant annet ift. krav 

om konsekvensutredning.  

 Alle grunneiere i planområdet vil bli varsla når planen blir lagt ut til 

offentlig ettersyn. Det vil også bli avholdt et møte for grunneiere i 

høringsperioden.  

 Grunneier viser til sitt forslag høsten 2014 om å inngå en avtale 

med kommunen om uttak av grus fram til reguleringsplanen er 

vedtatt. Grunneier er fortsatt åpen for å vurdere dette, og nevner 

noen tilleggspunkter som er ønskelig å ha med i en evt. avtale 

(dekning av advokatutgifter og vedlikehold av vei). Kommunen tar 

med seg dette, og vil ta kontakt dersom kommunen ønsker å inngå 

en avtale.  

 

 

 

 

 

 

RK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RK 

5 Ønske om kompensasjon fra kommunen 

 Grunneier viser til tidligere krav om dekning av sakskostnader.  

 Fylkesmannen har fattet vedtak hvor krav om dekning av 

sakskostnader delvis tas til følge (kr 12 656 inkl mva). Dette iht. 

forvaltningsloven § 36 tredje ledd.  

 Det er kun kostnader som påløper etter vedtaket er fatta som dekkes 

etter § 36. Grunneier viser til at en stor del av kostnadene i denne 

saken kom i perioden etter at forhåndsvarsel om det aktuelle 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

vedtaket kom, og fram til vedtaket ble fattet. Med bakgrunn i dette 

ønsker grunneier at kommunen skal dekke en større del av 

omkostningene.  

 Kommunen ber om at grunneier sender kravet skriftlig til 

kommunen, slik at dette kan behandles.  

 

 

 

 

Grunneier 

 

Referent: Guro Skinnes 

telefon: 95 96 84 80  

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 
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Furuhord 2 i

Berørte parter og offentlige høringsorganer Hamar 27.04.2015

Vår saksbehandler:
Line Danielsen

Vår ref.: Deres ref.

Detaljreguleringsplan for Furuholtet 2 i Ringerike kommune.

VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID
I henhold til plan- og bygningslovens $$12-3,12-8 varsles det oppstart av planarbeid for
Furuholtet 2 i Ringerike kommune, Nasjonal plan-ID: 407.
BoligPartner AS utfører planarbeidet på vegne av tiltakshaver Sandvold boliger AS.

Oversiktskart:

r I Oversiktskart - Kilde: Kommunens kartside

ø
s

BoligPartner AS - Hovedkontor
Adresse: Tjuvholmen, Brygga 11, 2317 Hamat
llf:47 7170 00
E-post:

Orc nt:967 524 514 Side 1
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Planområdet ligger på Sokna langs Hallingdalsveien - Rv7, og har et areal pä ca 4.5 daa

Planområdets

Figur 4: Plangrense

Planen omfatter Gnr/bnr 148155 som bebyggelsen planlegges oppført på. Gnr/bnr l48ll77
samt noe av arealet rundt, er inkludert p.g.a. uavklart adkomstløsning.
Foreløpig planavgrensning er vist med sort stiplet linje i kartutsnittet over, men kan bli
innsnevret som en føIge av planprosessen når plassering av adkomst er avklart.

Planen erstatter deler av gjeldene
reguleringsplan for Sokna sentrum - PlanID
44 -Yedtatt 16.04.1963 (erstattet av
kommuneplan i 2007). Planen grenser ellers
til og delvis overlapper gjeldene
reguleringsplan for <Miljøgate Sokna, Rv7
Sokna-Ørgenvika - PlanID 315 - Vedtatt
31.01.2008> og <Furuholtet Sokna - PlanID
44-09 - Vedtatt 30.08.2001). Utsnittet til
høyre viser plangrensen sammen med utsnitt
av nærliggende eksisterende
reguleringsplaner og kommuneplan.

planer, samt kommuneplan.
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Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for oppfløring av konsentrert
småhusbebyggelse, hvor det planlegges oppføring av 2stk 4-mannsboliger på tomt 148/55.
Statens vegvesen har i forbindelse med miljøgateprosjektet benyttet området til midlertidige
kontorbrakker. Disse forutsettes fiernet i nær fremtid. Vann, avløp ogstrøm er i dag lagt opp
til brakkeriggen.

Planarbeidet er vurdert i forhold til forskrift om konsekvensutredninger. Tiltaket det skal
planlegges for faller ikke inn under forskriftens $ 2 - jfr.vedlegg I, som omfatter tiltak som
alltid skalkonsekvensutredes. Det faller heller ikke inn under forskriftens $ 3, jfr. $ 4. Det er
således konkludert med at planarbeidet ikke er omfattet av forskriften.

I tillegg til dette brevet kunngjøres oppstart av planarbeidet i Ringerikets Blad og på Ringerike
kommune sine web-sider; - reguleringsplaner -+ Aktuelt.
Dokumentene er også lagt ut på Servicetorget.

skriftlige synspunkter som har betydning for arbeidene kan sendes
BoligPartner as, Tjuvholmen, Brygga 11,2317 Hamar innen 05.06.2015

De enkelte som kommer med merknader får ikke direkte tilbakemelding. Merknadene tas med og
behandles i saken sammen med øvrige innkomne merknader. Hvordan merknader er blitt behandla i
saken vil fremgå av dokumentene ved politisk 1. gangs behandling av planforslaget. Ved utlegging
til offentlig ettersyn etter politisk behandling vil det bli mulighet for å komme med innspill til det
konkrete planforslaget.

Spørsmål kan rettes til Line l)anielsen, tlf 9181988 61 62365298
e-post: lineirene@mjosplan.

Med vennlig hilsen
BoligPartner AS

v/Line Danielsen(sign)

Bol¡gPartner AS - Hovedkontor
Adresse: Tjuvholmen, Brygga 11, 2317 Hamat
fft:47 71 7O 00
E-post: post(Oboliqoartner.no

Orc m 967 524 514 Side 4



Eiers poststed

3534 SOKNA

3s11 HøNEFOSS

3502 HøNEFOSS

3534 SOKNA

3534 SOKNA

3534 SOKNA

3534 SOKNA

3534 SOKNA

3534 SOKNA

3534 SOKNA

3534 SOKNA

3511 HØNEFOSS

3534 SOKNA

3534 SOKNA

3534 SOKNA

3534 SOKNA

3534 SOKNA

3s16 HøNEFOSS

3s16 HøNEFOSS

postmottak@fmbu.no

oostmoüak@bfk.no
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rs@nve.no

oost@rineeriks-kraft.no
Íirmaoost@hra. no

firmapost@brakar.no

arla ngv@online.no

Eiers gateadresse

Hallingdalsveien 21

v/ Ringbo BBlHvervenmoveien 49

Postboks L23 Sentrum

Hallingdalsveien 23

MIDTMOEN 15 C

MIDTMOEN 1.5 A

MIDTMOEN 15 B

MIDTMOEN 15 B

MIDTMOEN 15 B

MIDTMOEN 13 B

MIDTMOEN 1

v/ Rinsbo BBL,Hvervenmoveien 49

MIDTMOEN 19 B

MIDTMOEN 5

MIDTMOEN 5

MIDTMOEN 7

MIDTMOEN 2

HENSVEIEN 33

HENSVEIEN 33

3007 Drammen

3020 Drammen

4808 Arendal

0301 Oslo

3504 Hønefoss

3520 Jevnaker

3001 Drammen

Eiers adresse

Hallingdalsveien 21-, 3534 SOKNA

v/ Ringbo BBI-Hvervenmoveien 49, 35L1 HøNEFOSS

Postboks 123 Sentrum, 3502 HøNEFOSS

Hallingdalsveien 23, 3534 SOKNA

MIDTMOEN 15 C,3534 SOKNA

MIDTMOEN 15 A, 3534 SOKNA

MIDTMOEN 15 B, 3534 SOKNA

MIDTMOEN 15 B, 3534 SOKNA

MIDTMOEN 15 B, 3534 SOKNA

MIDTMOEN 13 B, 3534 SOKNA

MIDTMOEN 1, 3534 SOKNA

v/ Rinsbo BBL,Hvervenmove¡en 49, 3511 HøNEFOSS

MIDTMOEN 19 B, 3534 SOKNA

MIDTMOEN 5, 3534 SOKNA

MIDTMOEN 5, 3534 SOKNA

MIDTMOEN 7, 3534 SOKNA

MIDTMOEN 2, 3534 SOKNA

HENSVEIEN 33, 3516 HøNEFOSS

HENSVETEN 33, 3516 HøNEFOSS

Postboks L604

Fylkeshuset

Serviceboks 723

Pb 509L Maiorstua

Postboks 522

Musmyrveien 10

Postboks 3

Adressel¡ste t¡l varsling av planarbe¡d for Furholtet 2 - PlanlD 407

Eiers navn

RUSTAD KAFE AS

FURUHOLTET BORETTSLAG

RINGERIKE KOMMUNE

Rustad Eiendom Æ
PEDERSEN IRINA VALERJEVNA

SLETAKER FRøYDIS

TANGEN HANSJøRGEN

TANGEN WENCHE WAHL

TANGEN HANS JøRGEN

ROSKIFTE EGIL

HAVIK JUDITH

FURUHOLTET BORETTSLAG

AAMOTTERJE

AASEN HELGE

KITTILSEN TONE

BEKKEN GRETHE

KVALE THORSTEIN

BANGGREN ANNE GRETHE

BANGGREN TOM

Mynd¡gheter/andre

Fvlkesmannen i Buskerud, kommunal samordningsenhet

Buskerud fylkeskommune, utviklingsavdelingen

Statens veRvesen, reqion sør

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Rinseriks-Kraft As

HRA (Hadeland og Ringerike avfallsselskap)

Bra kar

Sokna Utvikline v/ Astrid Bere Lansvandsbråten



 

Ringerike kommune 
Areal- og byplankontoret  

 

Postboks 123, 3502 Hønefoss  postmottak@ringerike.kommune.no 

Tlf: 32117400/ Fax: 32 12 50 30  www.ringerike.kommune.no 

 

 

Iht. liste  

 

Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

15/2635-1 7150/15   04.05.2015 

 

MINDRE ENDRING AV 0605_301-01 DETALJREGULERING FOR "BYPORTEN" 

MELDING OM DELEGERT VEDTAK 

 

Vi viser til vårt brev av 08.04.2015 med varsel om planendring. 

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-14 er berørte myndigheter og eierne og festerne av 

eiendommer som direkte berøres av vedtaket gitt anledning til å uttale seg.  

Det kom ikke inn merknader til planendringen. 

  

Vedtak 

Saken er behandlet som saksnr  93/15 etter delegert myndighet fra Hovedkomiteen for miljø- 

og arealforvaltning. 

Det er fattet følgende vedtak: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-14 vedtas "mindre endring 0605_313-02, 

detaljregulering for BYPORTEN, i tråd med forslag.  

Endringen gjelder justering av arealet SF-1(gangvei mellom brua og elva) og endring 

av krysningspunkt for gående over Schjongsgate med tilhørende siktlinje, som vist på 

plankart. 

Endringen medfører endring av reguleringsbestemmelsene ved at det i § 1.6 presiseres 

at det i avkjørsel fra BFK-2 mot Osloveien kun tillates høyresving inn og høyresving ut. 

 

 

Vedtaket blir meddelt hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning i første møte. 

 

Klagefrist 

Fristen for å klage på vedtaket er etter forvaltningsloven § 29 satt til: 27.05.2014.  

 

 

Med hilsen 

 

 

Grethe Tollefsen 

Leder 

 

 Lars Lindstøl 

Arealplanlegger 

Lars.lindstol@ringerike.kommune.no 

 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 
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Vedlegg:  

1. Plankart  

2. Reguleringsbestemmelser 

3. Rundskriv om klagerett (4283) 

 

Kopi:  

- Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 
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RINGERIKE KOMMUNE 

Miljø- og arealforvaltning, Areal- og byplankontoret 

 

REGULERINGSBESTEMMELSER  

For reguleringsplan nr. 313-02 “Byporten”  
  

Utarbeidet av Ringerike kommune, Miljø- og arealforvaltning, 30.oktober 2012. 
 

Oppstart av endring av gjeldende plan 12.05.12 

1.gangs behandling i planutvalget 11.06.12, sak 92/12 

Offentlig høring 26.06.12-10.09.12 

2.gangs behandling i planutvalget 04.02.13, sak 18/13 

Formannskapet 12.02.13, sak 22/13 

Vedtatt av kommunestyret 21.02.13, sak 26/13 

 

 

 

 

Endringsliste: 

Nr  endring  dato  saksnr sign 

02 Mindre endring av kart og bestemmelser  04.05.15 93/15 LTL 

     

 

 

Reguleringsformål 
Området som er regulert er innenfor den reguleringsgrense som er vist på plankartet. 

Området reguleres til følgende formål (Pbl § 12-5): 

Reguleringsplanformål 

1. Bebyggelse og anlegg   

Bolig/forretning/kontor       BFK-1-2 

 

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur   

Kjøreveg         Kjøreveg 

Gang-/sykkelveg        G/S-veg/fortau,SF-1 

Annen veggrunn – teknisk anlegg Annen veggrunn – 

teknisk anlegg 

 

3. Grønnstruktur   

Friområde        GF-1 

Hensynssoner 
(Pbl § 12-6) 

 

a1) Frisiktsone        H140_1 

 

 

a2) Støysoner         
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 Rød sone iht. T-1442       H210_1 

 Gul sone iht. T-1442       H220_1 

 

a3) Faresoner 

 Flomfare (200-årsflom)      H320_1 

 

 

De ulike formålene er vist på plankartet. 

 

 

FORMÅLSBESTEMMELSER 

DET ENKELTE FORMÅL MED UNDERFORMÅL 

§ 1. Bebyggelse og anlegg 
 

§ 1.0 Bebyggelse og anlegg - felles bestemmelser 

 

1. Byggegrense 

Bygninger skal plasseres innenfor byggegrense. Byggegrenser er vist på plankartet. 

(Pbl § 12-7 nr. 2) 

 

2. Byggehøyde 

Gesimshøyder er vist på plankartet. Mindre tekniske takoppbygg (heis- og trappetårn, 

rekkverk og lignende.) kan tillates over de angitte kotehøyder.  

(Pbl § 12-7 nr. 1) 

 

3. Utnyttingsgrad 

Maks tillatt bruksareal (BRA) over terreng for området er vist på plankartet. 

(Pbl § 12-7 nr. 1) 

 

5. Parkering 

Parkeringsdekning skal være som angitt i kommunal vedtekt for indre sone i Hønefoss.  

(Pbl § 12-7 nr. 7) 

 

6. Støy og solforhold 

Støyforholdene utendørs skal dokumenteres gjennom en støyfaglig utredning for å sikre 

at beboerne får tilgang til egnete utearealer med tilfredsstillende lydforhold med dagkveld- 

natt lydnivå Lden = 55 dBA eller lavere. For å oppnå tilfredsstillende støynivå på 

uteplasser, skal det om nødvendig settes opp skjermingsvegger, eller utforme 

bygningsmassen slik at den virker som støyskjerm. Det henvises til miljøverndepartementets 

retningslinje T-1442. 

Konkretisering av grenseverdiene gitt i retningslinje T-1442: 

1. Støyforholdene innendørs skal være dokumentert gjennom en støyfaglig 

utredning for å sikre at kravene til innendørs støynivå i teknisk forskrift ikke 

overskrides. 

2. Alle boenheter hvor ett eller flere rom til støyfølsom bruksformål kun har vinduer 

mot støyutsatt side, må disse ha balansert mekanisk ventilasjon.  
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3. Alle boenheter innenfor avvikssonen skal ha en stille side Lden <55 dB og LAmax <70 

dB. 

4. Minimum 50 % av antall rom til støyfølsomme bruksformål i hver boenhet skal ha 

vindu mot stille side. Herunder skal minimum 1 soverom ligge mot stille side. 

5. Vinduer i soverom på støyutsatt side og som samtidig er soleksponert, bør ha 

utvendig solavskjerming. Behov for kjøling må også vurderes. 

 

 

Ved søknad om rammetillatelse skal det dokumenteres via støyfaglig utredning at enhver 

leilighet kan oppfylle de her satte bestemmelser for støy. 

Det kan ikke søkes om rammetillatelse for boliger før det er dokumentert at støy er i tråd med 

støyretningslinje T-1442/2012. 

Støyskjermer og gjerder på takterrasser må trekkes minst 2 m inn fra gesims. 

(Pbl § 12-7 nr. 4) 

 

7. Luftforurensing 

Det skal redegjøres for konsekvenser knyttet til luftforurensing i henhold til 

Miljøverndepartementets retningslinje T-1520 før det søkes rammetillatelse. Boliger i BKF-2 

skal ha mekanisk ventilasjon.  

 

8. Utforming, plassering og høyde på gjerde 

I planområdet kan det oppføres gjerde. Gjerde skal ikke være til hinder for sikt i utkjørsler, 

vegkryss osv. I frisiktsone som er vist på plankart, samt i øvrige kryss og i utkjørsler, kan 

gjerde ha høyde inntil 0,5 m. Gjerde skal plasseres i nabogrense og, kan, bortsett fra i 

frisiktsoner, ha høyde inntil 1,0 m. 

(Pbl § 12-7 nr. 2) 

 

9. Radon 

For ny bebyggelse skal det gjennomføres bygningsmessige tiltak for å redusere inntrenging av 

radongass i samtlige boliger – så fremt det ikke for den enkelte tomt er gjennomført 

radonundersøkelser av byggegrunnen som dokumenterer at dette ikke er nødvendig. 

(Pbl § 12-7 nr. 4) 

 

10. Plassering av bebyggelse  

Bebyggelsen skal som hovedprinsipp plasseres ut mot tilgrensende gatearealer med unntak for 

underordnede ”innhakk” i forbindelse med inngangspartier, hjørner, varelevering og lignende.  

byggegrensene for de nederste etasjene er sammenfallende med formålsgrense for 

byggeområdet. For de øverste etasjene som er inntrukket, er det på plankartet vist 

byggegrenser med angitte maksimalhøyder på bebyggelsen. Mellom bygningene og 

gårdsrommene kan det plasseres støyskjermer, porter og mindre takoverbygg. Mindre 

innbyrdes forskyvninger av tverrlamellene kan foretas for å få til optimal løsning i forhold til 

parkeringsetasje og boligetasjer. Balkonger kan krages inntil 1,2 m over tilliggende fortau 

eller grøntrabatt forutsatt det er min. 4,0 m. fri høyde over fortau. Overliggende etasjer over 

kvartalsavrundingene i hjørnene i Sundgata kan krages ut i hjørnet som en forlengelse av 

fasadene i gatene forutsatt at det er min 4,0 m fri høyde over fortauet. Ny bebyggelse skal 

plasseres slik at trær beholdes i GF-1. 

(Pbl § 12-7 nr. 2) 

 

11. Utforming av bebyggelse 

Ved utformingen av ny bebyggelse skal det legges vekt på at det arkitektoniske 
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utrykk harmonerer med sentrumsbebyggelsen i Hønefoss. Boligbebyggelsen skal deles opp og 

plasseres slik at det dannes indre, ”stille” gårdsrom til rekreasjon, lekeplass og sandlekeplass. 

Fasadene skal deles opp i tydelige sprang og forskyvninger for å dele opp bygningsvolumet 

slik at det tilpasses dimensjonene i området. Materialbruk og farger skal sammen med 

volumoppbygging og sprang i vegg og tak bidra til å nedskalere prosjektet og tilpasse seg 

stedets skala og formspråk.  

(Pbl § 12-7 nr. 1) 

 

 

12. Dokumentasjon ved byggesøknad 

Ved søknad om oppføring av nye boliger innenfor planområdet skal følgende dokumentasjon 

foreligge:  
 

a) Analyse og beskrivelse av nærområdets bebyggelsesstruktur med ny bebyggelse 

innplassert. Bebyggelsens høyder (kote- og målsatt) og utformingen skal vises 

sammen med eksisterende bebyggelse på nabotomter/ i nærområdet. Tiltakets 

innvirkning på naboeiendommer i forhold til sol og miljøbelastninger, herunder 

lokale trafikkforhold skal også belyses i saken. 

b) Disponering av tomten: plassering av bebyggelse, atkomst, parkering, solforhold 

og uteoppholdsareal med vegetasjon.  

c) Analyse og beskrivelse av tiltakets plantegninger, snitt og fasader. 

d) Dokumentasjon som viser at tiltaket ikke kommer i konflikt med automatisk 

fredete kulturminner etter kulturminneloven. 

e) Hensynet til universell utforming skal dokumenteres i henhold til den enhver tid 

gjeldende teknisk forskrift. 

f) Kapasitet i ledningsnettet og avstand til brannvannskum skal være etter de 

gjeldende krav. 

 

Ved søknad om rammetillatelser som omfatter ny støyfølsom arealbruk, skal det innenfor 

støysonene foreligge dokumentasjon på ivaretakelse av støykrav og aktuelle støytiltak. 
 

Der kommunen finner det nødvendig kan det kreves ytterligere dokumentasjon.  

For fradeling av tomt, mindre byggetiltak og andre mindre anlegg kan kommunen forenkle 

kravene til dokumentasjon. 

(Pbl § 12-7 nr. 2) 

 

§ 1.1 Bebyggelse og anlegg - boligbebyggelse 

1. Formål  

I område BFK-1 og 2 kan det oppføres bebyggelse for boliger, forretning og kontor med 

tilhørende parkering.  

 

2. Høyder på bygninger. 

I område BFK-1 er gesimshøyder og omriss av etasjer vist på plankartet. Bebyggelsen skal 

være på 4 etasjer (gesims maks cote 89,4), pluss 2 inntrukne etasjer langs Sundgata. (gesims 

maks cote 95,0.) Tverrlamellene (nord/syd-retning) skal være på 4 etasjer og maks 3 etasjer 

mellom lamellene i sør og nord. På tverrlamellene på 4 etasjer kan inntrukne trappe/heistårn 

stikke opp over tak slik at de kan gi tilgang til takterrassene. I område BFK- 2 er maksimale 

tillatte gesimshøyde vist på plankartet. 

 

3. Plassering av ny bebyggelse 
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I området BFK-1 forutsettes eksisterende bygninger fjernet. 

Bebyggelsen skal plasseres langs gatene. Inne i kvartalet kan det også plasseres 

bebyggelse, men da lagt på en slik måte at det dannes to til tre indre gårdsrom. 

Byggene må utformes slik at det er forbindelse mellom gårdsrommene. Parkering skal 

plasseres under terreng og under bebyggelsen og gårdsrommene. Taket/dekket over 

parkeringen kan ligge 1-1,5 m over terreng i Sundgata, - dvs maks ca. cote 76,8, slik at 

boliger i første etasje blir liggende noe høyere enn gatenivå. Ved en eventuell etappevis 

utbygging av kvartalet, skal den delen som ikke er med i første utbyggingstrinn gis en 

tiltalende utforming og holdes i orden slik at det ikke er til sjenanse for omgivelsene. 

Hovedgangatkomst til boligene skal skje fra Storgata og/eller Sundgata, eller via 

gårdsrommene. 

 

I området BFK-2 kan eksisterende bebyggelse, - unntatt den nordre delen, 

ombygges/påbygges. Ny bebyggelse kan plasseres på sørside av nåværende bygning. 

 

4. Grad av utnytting 

I område BFK-2 er maks tillatte bruksareal (BRA) over terreng 4500 m2. 

I området BFK-1 er maks tillatt bruksareal (BRA) over terreng er 18 000 m2. Parkeringsareal 

i kjeller opp til maksimalt 1,5 m over terreng, skal ikke regnes med i BRA. 

(Pbl § 12-7 nr. 1)  

 

 

5. Bil og sykkelparkering 

Parkeringsanlegget skal dekke behovet for boligene og virksomhetene i kvartalet. 

Parkeringsdekning for bil og sykkel skal være som angitt i forslag til kommunal vedtekt for 

indre sone i Hønefoss. Dvs. én bilplass pr bolig uansett BRA. 1 s.3 av 3 sykkelplass pr bolig 

opp til 60 m2 BRA, og 2 sykkelplasser pr bolig større enn 60 m2 BRA.Ved rammesøknad må 

det vises en hensiktsmessig plassering og fordeling av sykkeloppstillingsplassene. 

 

6. Bilatkomst og varelevering 

Området BFK-1 skal ha biladkomst og varelevering fra Sundgata. Plassering av 

atkomstpunkt(er) kan forskyves i forhold til pilsymbol som er vist på plankartet, men ikke 

nærmere kryssene mot Kongens gate og Storgata enn 30 m målt fra kjørebanekant i hhv. 

Kongens gate og Storgata. BFK-2 skal parkeringsdekning skal være som angitt i kommunal 

vedtekt for indre sone i Hønefoss, og skal ha bilatkomst og varelevering fra Schjongs gate. I 

atkomst til eiendommen fra Osloveien tillates kun høyresving inn og høyresving ut. 

 

 

7. Uteoppholdsareal 

Schjongslund ligger i nærhet til planforslaget og vil med dette kunne brukes til leke og 

oppholdsareal for boligene i BFK-2. Det vil i GF-1 være mulig å opparbeide leke og 

oppholdsareal for boligene. Hver bolig skal ha uteareal i form av balkong eller takterrasse og 

disse skal utformes mot Tyristrandgata.  

For boligbebyggelsen skal det settes av min 25 m2 uteoppholdsareal pr bolig. Felles 

uteoppholdsarealet skal anlegges primært i gårdsrommene, som dannes i kvartalet 

og behandles/utformes på en slik måte at gårdsrommene får preg av å være ”hagerom”. 

Minst 10 % av utearealene i gårdsrommene skal være beplantet. (trær, grøntareal ) 

Det skal opparbeides sandlekeplasser med utstyr for barn som en del av fellesarealet, 

men også sittegrupper og fellesanlegg for eldre. I BFK-1 skal også etableres en ballplass, 
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som kan fungere som en kvartalslekeplassfunksjon. Støyskjermede takterrasser kan også 

inngå som en del av felles uteareal. 

 

8. Riving av bygninger 

Alle bygninger i området BFK-1 kan rives. 

 

9. Utforming av ny bebyggelse 

Det skal legges ekstra vekt på god arkitektur og estetisk utforming når det gjelder 

byggets fasade mot sør. Dette er noe som bør vektlegges på grunn av stor eksponering 

mot brua, elva og den sentrale beliggenheten ved innfarten til Hønefoss by. 

 (Pbl § 12-7 nr. 1)  

§ 2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur  
 

§ 2.0 Felles bestemmelser for trafikkområder 

 

1. Formål 

Områdene skal nyttes til formål offentlig trafikkområde, med underformål som angitt på 

plankartet. Kjøring over gangareal kan tillates der det på planen er angitt avkjøring. Plassering 

av avkjørsler er vist på plankartet som prinsipp, og kan derfor forskyves innenfor samme 

atkomstgate dersom dette under den videre detaljprosjektering av virksomhetene på arealene 

viser seg hensiktsmessig. Bredden på areal avsatt til offentlig vegformål i Owrens gate og 

Kongens gate er tilsammen 21,5 m. Innenfor dette arealet kan forholdet mellom breddene på 

fortau, antall kjørefelter og ev. sykkelfelter endres dersom framtidige trafikkplaner, eller 

planer for sykkeltrafikk i Hønefoss sentrum skulle tilsi det. 

(Pbl § 12-7 nr. 1)  

 

2. Tekniske planer 

Anlegg som kommunen skal overta og ha vedlikehold av skal utføres i henhold til planer som 

på forhånd er godkjent av kommunen / Statens vegvesen. 

(Pbl § 12-7 nr. 4)  

 

3. Vegstandard 

Vei med tilhørende avkjørsler og lignende skal være utformet med en standard som det 

fremgår av gjeldende kommunalteknisk vegnorm. Fortau skal ha 30 cm granitt kantstein.  

(Pbl § 12-7 nr. 4)  

 

4. Vegers stigningsforhold 

Veg skal ha stigning maksimalt 10 %. 

(Pbl § 12-7 nr. 4)  

 

5. Avkjøringsforhold 

Avkjørsler er vist på plankartet.  

(Pbl § 12-7 nr. 4)  

 

6. Fartsdemping 

Det kan etableres fartsdempere på alle kjøreveger. 

(Pbl § 12-7 nr. 4)  
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7. Stenging av innkjørsler 

Stengt innkjørsel er merket på plankartet. 

(Pbl § 12-7 nr. 7)  

 

§ 2.1 Veg 

 

1. Formål 

Områdene skal nyttes til samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, med underformål veg. 

(Pbl § 12-7 nr. 1)  

 

2. Eiendomsforhold 

Område veg skal være offentlig, og skal eies og driftes av kommunen. 

(Pbl § 12-7 nr. 14)  

 

 

§ 2.3 Gang/sykkelveg og fortau 

1. Formål 

Område skal nyttes til samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, underformål gang-/ 

sykkelveg og fortau.  

(Pbl § 12-7 nr. 1)  

 

2. Eiendomsforhold 

Område skal være offentlig, og skal eies og driftes av kommunen.  

(Pbl § 12-7 nr. 14)  

 

3. Bruk 

Område samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, underformål gang-/ sykkelveg og fortau 

skal brukes til gang- og sykkeltrafikk.  

Områdene kan nyttes av kjøretøyer for vedlikehold, brann og redning.  

(Pbl § 12-7 nr. 1)  

§ 3. Grønnstruktur 
 

§ 3.1 Friområde (GF-1) 

 

1. Formål 

Områdene GF-1 skal nyttes til formål grønnstruktur, med underformål friområde. Det gamle 

furutreet skal beholdes, men ellers kan området opparbeides på en parkmessig måte. 

Flombautaen skal bevares og allmennheten skal ha tilgang til den. Det er ikke tillatt å drive 

virksomhet som er til hinder for områdets bruk som friområde. 

(Pbl § 12-7 nr. 1)  

 

Bygg og anlegg 

Gangstier og benker tillates opparbeidet i friområdet. Det kan også plasseres lekeapparater. 

Bygninger tillates ikke oppført i friområdet. 
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(Pbl § 12-7 nr. 1,2)  

§ 4. Hensynsoner 
 

§ 4.1 Frisiktsone ved vei 

1. Reguleringsformål 

Områdene med frisiktsone er vist med skravur på plankartet og har betegnelse H140_1. 

(Pbl § 12-7 nr. 1)  

 

2. Høyde 

I frisiktsone skal det være fri sikt i en høyde av 0,5 m over tilstøtende vegers planum. 

§ 4.2 Flomfare 

1. Bruk 

Områdene med flomfare er vist med rød skravur på plankartet og har betegnelse H320_1, og 

skravuren angir 200-års flom.  

Det tillates ikke nye boenheter innenfor område med flomfare slik terrenget er i dag. Skal det 

etableres boenheter innenfor faresonen må det gjøres grundige undersøkelser og tiltak som 

gjør at det ikke lenger kommer under betegnelsen 200 års-flom. 

(Pbl § 12-7 nr. 4)  

 

2. Vilkår 

Vilkår for å etablere virksomhet på område med flomfare, er at flomsikringstiltak 

gjennomføres.  

(Pbl § 12-7 nr. 4)  

 

§ 4.3 Støysoner 

1. Reguleringsformål 

I område BFK-2 er det vist støysoner med skravur på plankartet. Rød sone har betegnelsen 

H210_1 og gul sone H220_1. 

(Pbl § 12-7 nr. 1)  

 

§ 5. Rekkefølgebestemmelser 

1. Utbyggingsavtale og godkjenning av tekniske planer 

Det kan ikke gis igangsettingstillatelse for bygge- og anleggsarbeider på BFK-1-2 før 

det er etablert utbyggingsavtaler/gjennomføringsavtaler mellom utbygger, kommunen 

og vegvesen/fylkeskommune. 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. Dersom 

vegvesen/fylkeskommune skal overta tekniske anlegg, må gjennomføringsavtale og 

godkjenning av tekniske anlegg mellom vegvesen/fylkeskommune og utbygger foreligge før 

det gis igangsettingstillatelse for disse anleggene.  

(Pbl § 12-7 nr. 10)  
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2. Brannvann 

Det kan ikke gis igangsettingstillatelse for bygninger før det er dokumentert at 

brannvannforsyningen tilfredsstiller brannvesenets krav. 

(Pbl § 12-7 nr. 10)  

 

3. VA-anlegg 

Det skal være minimum 4 meters avstand fra kommunens VA-ledninger og signalkabler til 

bygninger og faste konstruksjoner. Hvis bygg/konstruksjoner kommer i konflikt med 

eksisterende VA-anlegg, må disse flyttes. Det kan ikke gis igangsettingstillatelser før disse er 

flyttet og opparbeidet i henhold til utbyggingsavtale med kommunen. 

(Pbl § 12-7 nr. 10)  

 

4. Flomsikring 

Det kan ikke gis igangsettingstillatelse for bygninger før det er dokumentert at alle bygg og 

installasjoner sikres mot 200-årsflommen inkludert en sikkerhetsmargin på 0,5, slik at de ikke 

tar skade av flom opp til kote + 69,7. 

 

Før det blir gitt igangsettingstillatelse for veier og bygninger må det dokumenteres at veier 

fungerer som sikre rømningsveier ved eventuell flom. 

(Pbl § 12-7 nr. 10)  

 

5. Utbygging av regulert offentlig trafikkareal. 

Det forutsettes at det er dokumentert før planvedtak at utbyggingen av BFK-1, byggetrinn 

1 ikke skaper mer trafikk enn trafikkmengden fra tidligere virksomhet i kvartalet, dvs 

en årsdøgntrafikk opp til 412 kjt/døgn. Det kan ikke gis brukstillatelse for BFK-1, byggetrinn 

1 som vist på plankartet før tilliggende fortausareal er opparbeidet. Det kan ikke gis 

brukstillatelse for BFK-1,byggetrinn 2 som vist på plankartet før alt trafikkareal som er vist på 

plankartet er opparbeidet og overlevert i tråd med utbyggingsavtaler/gjennomføringsavtaler 

mellom utbygger, kommunen og vegvesen/fylkeskommune. 

 

6. Uteoppholdsareal. 

Det kan ikke gis brukstillatelse eller ferdigattest for boliger før felles uteoppholdsareal med 

lekeplasser er opparbeidet. Ved etappevis utbygging av kvartalet skal det være opparbeidet 

felles uteoppholdsareal med beplantning til boligene i den enkelte utbyggingsetappe ut i fra 

kravet i pkt. 2.10. 

 

 

 

Til informasjon (ikke en del av planens juridiske bestemmelser): 

 
Kulturminner 

Dersom det fremkommer automatisk fredete kulturminner i forbindelse med anleggsarbeid eller 

annen virksomhet i planområdet, må arbeidet straks stanses og fylkeskommunen varsles, jmf. 

Kulturminneloven § 8.2. 
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RINGERIKE KOMMUNE 
Miljø- og arealforvaltning 

 
 
 
 
 
RETTEN TIL Å KLAGE PÅ ENKELTVEDTAK  
 
 
Kommunestyrets endelige vedtak i reguleringssaker kan påklages jf. plan- og bygningsloven 
§ 1-9 og forvaltningsloven kap. VI (§ 28 - § 36) 
  
Klagen sendes til Ringerike kommune, Areal- og byplankontoret, og skal være undertegnet. 
Klagen skal inneholde:  

- Vedtaket du klager på.  
- Begrunnelse for klagen.  
- Endringene du ønsker.  
- Andre opplysninger som kan ha betydning.  

 
Klagen legges fram for behandling i kommunen. Dersom klagen ikke tas til følge oversendes 
saken til fylkesmannen, som har delegert myndighet fra Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet. 
 
Frist 
Fristen for å klage på vedtaket er etter forvaltningsloven § 29 satt til tre uker fra den dagen 
vedtaket er kommet fram til vedkommende part. Dersom klagen blir innsendt for sent, kan 
den bli avvist. Om du har særlig grunn til det, kan du søke om å få forlenget klagefristen. 
 
Saksdokumenter og veiledning  
Du har rett til å se sakens dokumenter (med visse begrensninger). Ta kontakt med Areal- og 
byplankontoret, der du også kan få ytterligere veiledning om framgangsmåten, 
saksbehandlingsregler og andre regler av konkret betydning for dine rettigheter og plikter. 
 
Kostnader ved klagesaken 
Etter § 36 i forvaltningsloven kan en part (klager) tilkjennes dekning for vesentlige kostnader 
for eksempel til advokathjelp når dette har vært nødvendige for å få endret vedtaket til sin 
fordel. Klageinstansen vil i slike tilfeller gjøre deg oppmerksom på retten til dekning.  
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RETTSVIRKNING AV REGULERINGSPLAN  
 
Virkning: plan- og bygningsloven § 12-4 
Vedtatt reguleringsplan er straks bindende for framtidig arealbruk i området.  
Planens virkninger trer i kraft selv om det foreligger klage, med mindre det blir besluttet utsatt 
iverksetting, iht. forvaltningsloven § 42.  
 
Utsatt iverksetting av vedtak: forvaltningsloven § 42 
Kommunen, klageinstans eller annet overordnet organ kan beslutte utsatt iverksetting til 
klagefristen er ute, eller klagen er avgjort. Anmodning om utsatt iverksetting skal avgjøres 
snarest mulig. Er en slik beslutning fattet, får reguleringsplanen først rettsvirkning når 
klagefristen er ute, eller avgjort. Avslag på anmodning skal begrunnes, og begrunnelsen skal gis 
samtidig med avslaget. Det er ikke anledning til å klage på en avgjørelse angående utsatt 
iverksetting. 
 
Begrunnelsen for regelen om utsatt iverksetting er rettssikkerhetshensyn. For klageren vil det 
være av avgjørende betydning at vedtaket ikke blir gjennomført før det er avgjort om klagen 
fører fram. Dersom reguleringsvedtaket ble gjennomført kunne man risikere at medhold i klagen 
blir umulig eller i alle fall vanskelig og kostbart å følge opp.  
 
Erstatning: plan- og bygningsloven § 15-3 
Medfører en reguleringsplan endringer av en tomt som nevnt under § 15-3, første ledd, kan 
det fremmes erstatningskrav. Erstatningskrav må etter § 15-3, annet ledd, være fremmet 
senest tre år etter at reguleringsplanen er kunngjort etter § 12-12, fjerde og femte ledd, eller 
vedtak er gjort kjent etter § 12-12, femte ledd. 
 
Innløsning: plan- og bygningsloven § 15-2 
Grunneier (eller fester) kan kreve at ubebygd eiendom i sin helhet innløst straks når den er 
regulert til bestemte formål og eiendommen ikke kan nyttes på en regningssvarende måte. 
Dette gjelder når eiendommen er regulert til: offentlige trafikkområder, offentlige friområder, 
fellesområder, fornyelsesområder samt til statens, fylkets og kommunens bygninger og grav- 
og urnelunder. 
 
Etter § 15-2, annet ledd, må grunneiers krav om innløsning være satt frem senest tre år etter 
at reguleringsplanen er kunngjort etter § 12-12, fjerde og femte ledd, eller vedtak er gjort 
kjent etter § 12-12, femte ledd. 
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Ringerike kommune - gnr. 280 bnr. 1, Rognerud gård - oppfylling.

                                                       VEDTAK

Klagen tas ikke til følge. Fylkesmannen stadfester Ringerike kommunes vedtak av                  
28. juli 2014.

Fylkesmannens vedtak er endelig og kan ikke påklages, jf. forvaltningsloven § 28 tredje 
ledd.

Fylkesmannen viser til oversendelse av klagesak mottatt her 21. oktober 2014. Fylkesmannen 
beklager at saken ikke er avsluttet tidligere.

Sakens bakgrunn
Saken gjelder pålegg om retting og ileggelse av tvangsmulkt for oppfylling av masser uten 
søknad og tillatelse.

Ringerike kommune ble i 2013 kjent med at det var foretatt oppfylling av masser på 
eiendommen gnr. 280 bnr.1, Rognerud gård. Kommunen fant at dette var av et omfang og 
med en beliggenhet som medførte at det utløste krav om søknad og tillatelse etter plan- og 
bygningsloven.

Ved brev av 11. juni 2014 ble det gitt forhåndsvarsel til grunneier Ann Heidi Bentzen om 
pålegg om retting og ileggelse av tvangsmulkt. Det ble opplyst at det ville bli vurdert fattet 
vedtak om retting og ileggelse av tvangsmulkt, hvis ikke komplett søknad etter plan- og 
bygningsloven § 20-1 er mottatt innen 1. september 2014. Kommunen mottok ingen uttalelse 
til forhåndsvarselet.

Ringerike kommune fattet slikt vedtak 28. juli 2014:

“Med hjemmel i pbl § 32-2 pålegger bygningsmyndigheten Dem som eier av eiendommen 
  gnr. 280 bnr.1 å sørge for komplett søknad om tillatelse etter pbl § 20-1 for terrengarbeider 
  foretatt i 2013 uten nødvendig tillatelse er kommet oss i hende innen 1.9.14.

  Med hjemmel i pbl § 32-5 ilegges en løpende tvangsmulkt på kr. 500,- fra og med 1.9.14.” 
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Vedtaket er påklaget av Ann Heidi Bentzen i brev av 22. august 2014.

Klager anfører at det er gjort saksbehandlingsfeil i denne saken. Det vises til tidligere 
godkjenning om nydyrking for dette området, hvor det fremgår at det skal mottas masser for å 
fylle opp dalen til fremtidig jordbruksareal. Det er også sendt inn ny søknad om nydyrking, 
slik at hele området blir på ca. 49 dekar. Det vises dessuten til innsendt søknad om 
dispensasjon fra plan- og bygningsforskriftene, og at denne søknaden ikke er behandlet.

Kommunen skulle dessuten krevd å få utlevert kontrakten mellom Rognerud gård og 
Norwegian Bioenergy AS for å få bragt på det rene hvem som har ansvaret for at alle 
nødvendige godkjenninger skulle vært på plass før oppstart av arbeidet. Videre vises det til         
sak som er til behandling i Nedre Buskerud Jordskifterett.

Avslutningsvis heter det i klagen:

“Derfor legger jeg disse 2 grunner til grunnlag for klagen:
1. Ringerike kommune skulle ha behandlet dispensasjonssøknaden FØR de sendte 
    saken til politisk behandling.
2. Ringerike kommune skulle ha rettslig krevd kontrakten mellom grunneier og 
    Norwegian bioenergy AS utlevert.”

Klagen ble behandlet av Ringerike kommune v/Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 
i møte 13. oktober 2014 som ikke fant grunnlag for å endre kommunes tidligere vedtak: 

“Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning viser til sin behandling 5.6.14 i sak 63/14, til
  kommunens pålegg om retting og ileggelse av tvangsmulkt 28.7.14, til klage 22.8.14 fra Ann 
  Heidi Bentzen 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 28.7.14, og som er 
    bygget på hovedkomiteens behandling 5.6.14 i sak 63/14, bør endres.

2. Klagen tas ikke til følge. Vedtaket 28.7.14 opprettholdes.” 
    
Fylkesmannen har tatt saken opp til behandling i medhold av plan- og bygningsloven § 1-9,
jf. Kommunal- og regionaldepartementets brev av 28. september 2009 der behandlingen av 
klagesaker under departementets ansvarsområde er delegert til Fylkesmennene. 

Fylkesmannen har mottatt brev av 1. mars 2015 fra advokat Svein-Erik Sveen på vegne av 
Ann Heidi Bentzen. Vedlegg til brev fra advokat Sveen ble ettersendt av Ann Heidi Bentzen 
ved e-post av 14. mars 2015, 16. mars 2015 og 17. mars 2015. 

Fylkesmannen behandlet 12. februar 2015 klage fra Ann Heidi Bentzen på Ringerike 
kommunens vedtak om å avslå søknad om nydyrking av areal etter forskrift om nydyrking 
fastsatt av Landbruksdepartementet (FOR-1997-05-02-423). Fylkesmannen stadfestet 
kommunens vedtak da Fylkesmannen i likhet med kommunen fant at tiltaket faller utenfor 
rammen av hva som kan regnes som nydyrking etter forskriften. 
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Fylkesmannens merknader

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 32-3 kan kommunen gi pålegg om retting ved 
forhold i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av loven.

Klagerett og klagefrist
Klager er part i saken og har dermed adgang til å klage på vedtaket, jf. forvaltningsloven § 28.

Klagen er fremsatt innen klagefristen etter forvaltningsloven § 29.

Planstatus
Eiendommen ligger innenfor et område som i kommuneplanens arealdel, vedtatt av Ringerike 
kommunestyre 30. august 2007, er avsatt til landbruks-, natur- og friluftsområde.

Om adgangen til å treffe pålegg
Det følger av plan- og bygningsloven § 32-1 at kommunen skal forfølge overtredelser av 
bestemmelser gitt i eller i medhold av denne loven. Kommunens vedtak om pålegg om retting 
er hjemlet i plan- og bygningsloven § 32-3 som fastlegger at ved forhold i strid med 
bestemmelser gitt i eller i medhold av denne loven, kan plan- og bygningsmyndighetene gi 
den ansvarlige pålegg om retting av det ulovlige forholdet.

Pålegg etter § 32-3 kan altså rettes mot forhold i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold 
av plan- og bygningslovgivningen. I dette ligger at forhold både i strid med materielle 
bestemmelser og i strid med saksbehandlingsreglene kan håndheves etter § 32-3. Plan- og 
bygningsloven§ 20-1 er en bestemmelse om søknadsplikt, men gir også et forbud mot å 
påbegynne et tiltak før tillatelse er gitt. Er et tiltak som er søknadspliktig etter § 20-1 
påbegynt uten nødvendig tillatelse, vil det foreligge ulovlig forhold etter § 32-3.

Etter plan- og bygningsloven § 20-1 første ledd bokstav k er “vesentlig terrenginngrep” et 
søknadspliktig tiltak. Hva som er vesentlig vil bero på en konkret vurdering i hvert enkelt 
tilfelle. Det er i byggsaksforskriften (SAK 10) § 4-1 gitt unntak fra kravet til byggsaks-
behandling for visse mindre tiltak. Unntakene gir en indikasjon på hvor grensen mot det 
vesentlige skal trekkes.

Byggesaksforskriften § 4-1 bokstav c nr.6 fasetter at mindre fylling eller planering av terreng 
er unntatt fra kravet om byggesaksbehandling. Tiltaket må uansett ikke føre til mer enn 3,0 
meter avvik fra opprinnelig terreng i spredtbygd strøk eller 2, 5 meter avvik fra opprinnelig 
terreng i tettbygd strøk.  Det er altså kun mindre fyllings- og planeringsarbeider som omfattes 
av unntaksbestemmelsen. Det er i veiledning til byggesaksforkriften påpekt at arbeider som 
har et slikt i omfang i areal at de ikke kan betegnes som mindre, vil ikke være omfattet selv 
om de fastsatte grenser for avvik i forhold til opprinnelig terrengnivå ikke er overskredet. Hva 
som anses som mindre i forhold til tiltakets utstrekning vil avhenge av tiltakets karakter og 
innvirkning på omgivelsene.

Etter kommunens vurdering er oppfyllingen som ble gjort i 2013 et vesentlig terrenginngrep 
som utløser krav om søknad og tillatelse etter plan- og bygningsloven § 20-1 bokstav k. 
Kommunen har på bakgrunn av befaring og de dokumenter som foreligger i saken 
(profiltegninger og masseberegninger vedlagt søknad om nydyrking) anslått at det er mer enn                
40.000 m3 masser som er fylt opp i den aktuelle perioden i et område på ca. 9000m2, med en 
fyllingshøyde på over 3 meter. 
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Fylkesmannen viser til ovennevnte og finner i likhet med kommunen at tiltaket utløser 
søknadsplikt etter plan- og bygningsloven. Tiltaket er gjennomført uten tillatelse og det 
foreligger derfor et ulovlig forhold etter plan- og bygningsloven § 32-3. Det vil derfor være 
adgang til å vedta pålegg om retting med krav om søknad for de utførte arbeider. 

Hvem kan gis pålegg - den ansvarlig
De følger av plan- og bygningsloven § 32-2 første ledd at plan- og bygningsmyndighetene
kan gi “den ansvarlige” pålegg om retting av det ulovlige forhold. 
                                                                                                                                                             
Med uttrykket “den ansvarlige” menes personer eller foretak som enten har ansvaret for feil, 
eller som ut fra eierskap, avtale eller liknende, står inne for prosjektet. Dette kan for eksempel 
være eier, rettighetshaver, tiltakshaver, ansvarlig søker og utførende, prosjekterende, 
kontrollerende eller bruker. Det vises her blant annet til Ot.prp. nr. 45 (2007 -2008) side 353 
og Kommunal- og regionaldepartementets rundskriv H-1/10 s. 65.

I en sak som denne hvor tiltak er igangsatt uten søknad, vil tiltakshaver kunne være å anse 
som ansvarlig. Fylkesmannen har ikke merknader til at kommunen har rettet pålegget om å 
sende inn søknad for de utførte arbeider til grunneier som også er ansett å være tiltakshaver. 
Klager har anført at kommunen burde ha undersøkt nærmere om avtalen som var inngått
mellom grunneier og selskapet som skulle utføre arbeidene. Det er imidlertid ikke tvilsomt at 
klager i egenskap av tiltakshaver og grunneier har vært innforstått med de aktuelle tiltakene 
og må da også kunne anses som ansvarlig for at de nødvendige tillatelser er innhentet. Klager 
har også vist til at deler av tiltakene var igangsatt av tidligere grunneiere, men det vil også her 
være et ansvar for nåværende eier at nødvendige tillatelser er gitt. 

Klager har også reist spørsmål ved at kommunen ikke har rettet pålegg om retting mot eiere 
av tilgrensende eiendommer. Fylkesmannen vil bemerke at hvorvidt det på andre tilgrensende 
eiendommer er utført arbeider som krever søknad og tillatelse etter plan- og bygningsloven vil 
være forhold som kommunen må ta stilling til uavhengig av denne saken.

Forskjellsbehandling - Andre saker i Ringerike kommune
Klager har anført at det i denne saken er klar forskjellsbehandling, idet det kun er en 
tiltakshaver som er stanset og gitt pålegg om innsendelse av søknad etter plan- og 
bygningsloven.

Det fremgår av sakens dokumenter at Ringerike kommune i 2012 gjennomførte en 
kartlegging av fyllplasser i 9 områder hvor kommunen hadde kjennskap til at slik arbeider ble 
utført eller var utført tidligere. Eiendommen Rognerud gnr. 28 bnr.1 var en av disse. Det er 
altså foretatt en samlet kartlegging som grunnlag for kommunens videre oppfølgning av slike 
saker. Det vil da være kommunens ansvar å følge opp de opp konkrete sakene, hvor utfallet 
selvsagt kan bli ulikt ut fra de faktiske forhold i den konkrete saken. 

Det vil dessuten være slik at kommunen etter plan- og bygningsloven § 32-1 har plikt til å 
følge opp overtredelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av denne loven. Kommunen kan 
ikke unnlate å følge opp overtredelser i påvente av behandling av andre eventuelle ulovlige 
fyllinger. Det er dessuten gjennomført en kartlegging for hele kommunen og ikke bare 
tilfeldig iverksatt undersøkelser i forhold til denne aktuelle eiendommen.
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Dispensasjonssøknad
Når det gjelder klagers anførsler knyttet til innsendt søknad om dispensasjon, datert 14. mai 
2014, så ble den besvart av Ringerike kommune i brev til klager av 2. september 2014. 

Kommunen fant søknaden etter sitt innhold noe uklar. Kommunen har imidlertid etter 
nærmere telefonkontakt med klager lagt til grunn at søknaden gjaldt dispensasjon fra krav til 
søknad for tiltaket.
                                                                                                                                                    
Ringerike kommune viste i sitt brev til Ann Heidi Bentzen av 2. september 2014 at det 
fremgår av plan- og bygningsloven § 19-2 at det ikke kan dispenseres fra 
saksbehandlingsregler. Kommunen skriver at lovgivningens krav om søknad er en 
saksbehandlingsregel som kommunen følgelig ikke kan dispensere fra. Det orienteres med 
dette om at dispensasjonssøknaden ikke er mulig å innvilge og derfor ikke kan tas til 
behandling. Kommunen avventer dermed fortsatt søknad om terrengoppfylling. Det opplyses 
videre at det ikke er klagerett på denne avgjørelsen. Dette fordi vår tilbakemelding ikke er et 
enkeltvedtak etter forvaltningslovens bestemmelser. 

Fylkesmannen er enig kommunens vurdering av at det ikke er hjemmel for å gi dispensasjon 
fra kravet til søknad etter plan- og bygningsloven § 20-1. Det kan reises spørsmål ved om  
kommunens avgjørelse skulle vært utstyrt med klagerett, men en klage på dette punkt ville 
uansett ikke ført frem og Fylkesmannen finner derfor ikke grunnlag for å ta dette opp til 
videre behandling.

Fylkesmannen har vurdert klagers øvrige anførsler, men har etter en samlet vurdering kommet 
til at disse ikke kan føre frem.

Konklusjon
Fylkesmannen finner etter dette at kommunen har hjemmel for sitt vedtak og har ikke 
merknader til det utviste skjønn.

Etter fullmakt

Rune Fredriksen
seniorrådgiver/fagansvarlig

Ingebjørg Haug

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift

Kopi til:
Ann Heidi Bentzen Veste Ådal 81 3516 Hønefoss
Advokat Svein-Erik 
Sveen

Postboks 36 2901 Fagernes



Delegerte vedtak 
 

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

 

Arkivsak Dato Saksnr. Avd/Sek/Saksb. Arkivkode 

 Navn Resultat 

 Innhold 

 

15/3391 22.04.2015 DS BYG 153/15 R/TEK/BERLE

 GNR 374/342 

  

Oppføring av garasje Gnr/bnr 274/342 - Gamle Ådalsvei 40 

 

15/3512 23.04.2015 DS BYG 159/15 R/TEK/BERLE

 GNR 86/773 

Tom Banggren  

Tak over uteplass Gnr/bnr 86/773 - Vælsvannet 

 

15/3870 24.04.2015 DS BYG 162/15 R/TEK/BERLE

 GNR 293/160 

Marek Rzewuski  

Hytte Gnr/bnr 293/160 - Smilihaugen 28 

 

15/2911 24.04.2015 DS BYG 163/15 R/TEK/AEMYH

 GNR 293/137 

  

Oppgradering av eksisterende hytte og bygging av bod Gnr/bnr 293/137 - 

Smilihaugen 38 

 

15/3699 24.04.2015 DS BYG 164/15 R/TEK/AEMYH

 GNR 89/271 

  

Bygging av bolig Gnr/bnr 89/271 - Frydenhaugen 1 

 

15/2792 27.04.2015 DS BYG 166/15 R/TEK/AEMYH

 GNR 255/1 

Hallbjørn Hareide  

Riving av eksisterende og bygging av nytt anneks Gnr/bnr/fnr 255/1/8 - Solli 

 

15/3522 28.04.2015 DS BYG 170/15 R/TEK/BERLE

 GNR 49/148 

Ove Nordseth Karlsen  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 49/148 - Furulundveien 11 

 

15/3502 29.04.2015 DS BYG 172/15 R/TEK/BERLE

 GNR 148/24 

Kjetil Solheim  

Redskapshus - flytte 2 stabur Gnr/bnr 148/24 - Strømsoddveien 157 

 



15/3804 29.04.2015 DS BYG 173/15 R/TEK/AEMYH

 GNR 167/16 

  

Nytt bygg - bolig Gnr/bnr 167/16 - Tranbyveien 11 

 

15/3582 30.04.2015 DS BYG 176/15 R/TEK/BERLE

 GNR 89/176 

Trond Viggo Strømsodd Nyhuus  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 89/176 - Havreslettskogen 95 

 

15/4089 04.05.2015 DS BYG 180/15 R/TEK/BERLE

 GNR 251/214 

Kjell Willand  

Tak over terrasse - Flytting av vegg i stue Gnr/bnr 251/214 - Steinrøysveien 27 

 

15/3772 05.05.2015 DS BYG 184/15 R/TEK/AEMYH

 GNR 87/569 

  

Påbygg - fasadeendring Gnr/bnr 87/569 - Rabbaveien 88 

 

15/3726 06.05.2015 DS BYG 189/15 R/TEK/AEMYH

 GNR 299/1 

  

Installering av flisfyringsanlegg Gnr/bnr 299/1 - Vestre Ådal 613 

 

15/3923 06.05.2015 DS BYG 191/15 R/TEK/AEMYH

 GNR 89/168 

Magnus Larsen  

Bygging av garasje Gnr/bnr 89/168 - Tørrjulfaret 28 

 

15/3972 07.05.2015 DS BYG 193/15 R/TEK/BERLE

 GNR 103/263 

Per-Erik Wikstrøm  

Fasadeendring Gnr/bnr 103/263 - Haugkollen 20 

 

15/4034 08.05.2015 DS BYG 195/15 R/TEK/BERLE

 GNR 55/103 

Svein H Isaksen  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 55/103 - Tors vei 18 

 

15/4184 08.05.2015 DS BYG 196/15 R/TEK/HALA

 GNR 86/123 

  

Oppføring av enebolig og garasje Gnr/bnr 86/123 - Brattveien 3 

 

15/4249 11.05.2015 DS BYG 198/15 R/TEK/BERLE

 GNR 86/217 

Jul Delp  

Bruksendring Gnr/bnr 86/217 - Westheims gate 13 

 



15/3965 11.05.2015 DS BYG 199/15 R/TEK/AEMYH

 GNR 87/181 

  

Ominnredning av underetasje til leileilighet Gnr/bnr 87/181 - Sagaveien 60 

 

15/4304 11.05.2015 DS BYG 200/15 R/TEK/BERLE

 GNR 102/94 

  

Bygging av tilbygg og riving av garasje Gnr/bnr 102/94 - Borgergrenda 43 

 

15/3940 12.05.2015 DS BYG 203/15 R/TEK/MANO

 GNR 43/5 

  

Ombygging og fasadeendring Gnr/bnr 43/5 - Mælingen 136 

 

15/4024 12.05.2015 DS BYG 204/15 R/TEK/AEMYH

 GNR 317/435 

  

Bygging av enebolig og garasje Gnr/bnr 317/435 

 

15/4310 13.05.2015 DS BYG 206/15 R/TEK/BERLE

 GNR 61/4 

  

Bygging av tilbygg til kårbolig Gnr/bnr 61/4 - Heggenveien 

 

15/4123 18.05.2015 DS BYG 209/15 R/TEK/AEMYH

 GNR 50/2 

  

Oppføring av lagerhall Gnr/bnr 50/2 - Follumveien 100 

 

15/3254 18.05.2015 DS BYG 212/15 R/TEK/AEMYH

 GNR 81/57 

Laila Løvhøiden  

Riving av eksisterende hytte og bygging av erstatningshytte Gnr/bnr 81/57 - 

Askveien 260 

 

15/4259 20.05.2015 DS BYG 215/15 R/TEK/AEMYH

 GNR 89/170 

  

Bygging av enebolig Gnr/bnr 89/170 - Tørrjulfaret 7 

 

15/3530 21.05.2015 DS BYG 217/15 R/TEK/BERLE

 GNR 215/294 

Ole Jacob Smerud  

Bygging av garasje og lagerbod Gnr/bnr 251/294 - Steinrøysveien 93 

 

15/3704 26.05.2015 DS BYG 223/15 R/TEK/BERLE

 GNR 130/38 

Kjell J Lad  

Bygging av tilbygg terrasse Gnr/bnr 130/38 - Harehaugveien 120 



 

14/2166 27.05.2015 DS BYG 226/15 R/TEK/BERLE

 GNR 102/180 

  

Gnr.102/180 - Ringkollen - Anneks  

 



SAKSFRAMLEGG 
 

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 

 

 
Arkivsaksnr.: 15/2125-6   Arkiv: GNR 248/1  

 

Deling av eiendom - fradeling av boligtomt - gnr/bnr 248/1 – 

Pjåkerud 

 

Forslag til vedtak: 
 

1. Etter en helhetsvurdering finner hovedkomiteen at hensynene bak bygge- og 

deleforbudet i kommuneplanbestemmelsenes § 2.1 blir vesentlig tilsidesatt. Videre 

anses fordelene ved å gi dispensasjon ikke å være så mye større enn ulempene at 

dispensasjon bør innvilges. 

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

henvisning til kommuneplanbestemmelsenes § 2.1. 

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

4. Søknad om fradeling av tomt til boligformål på ca. 1 900 m² avslås, jf. plan- og 

bygningslovens § 20-1 m, jordlovens § 12. 

 

Til orientering: Når HMA har fattet et vedtak i saken, vil rådmannen oversende sakspapirer 

til søker og samtidig orientere om klageadgang. 

 

 

Sammendrag 
Det søkes om fradeling av en boligtomt på ca 1 900 m² ved Vælerenveien på Pjåkerud, som 

ligger ca. 3 km nordvest for Tyristrand, på eiendommen gnr. 248/1. Fylkesmannen har uttalt 

seg negativt. Søknaden har blitt justert for å imøtegå uttalelse fra Fylkesmannen. 

Tomtestørrelsen har blitt redusert og byggets plassering og utforming har blitt endret for å 

virke mindre ruvende i landskapet. Rådmannen anbefaler at det ikke gis dispensasjon fra 

kommuneplanens bestemmelser om bygge- og deleforbud. 

 

 

Utskrift sendes følgende parter: 

- André J. Stensrud, Vælerenveien 41, 3533 Tyristrand 

- Ole Petter Fossum, Øvre Kindsvei 20, 3533 Tyristrand 

 

 
Beskrivelse av saken 
Det søkes om fradeling av en boligtomt på ca 3 300 m² ved Vælerenveien på Pjåkerud, som 

ligger ca. 3 km nordvest for Tyristrand, på eiendommen gnr. 248/1. Denne tomtestørrelsen 



er senere blitt redusert fra 3 300 m² til 1 900 m², hvorav ca 1 750 m² er hustomt og veiarealet 

er 150 m². 

 

Det omsøkte området ligger i det som i kommuneplanen er avsatt til landbruks-, natur-, og 

friluftsområde (LNF) og tomta lå opprinnelig innenfor 100 metersbelte til ei elv fra Væleren. 

Senere har søknaden blitt justert, slik at tomta er blitt trukket lenger vekk fra vannkanten, 

slik at den akkurat ligger utenfor 100 meters beltet til vann.  

Det er søkt om dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelse § 2.1 om byggeforbud i 

LNF-område og § 5 om byggeforbud i 100-meters belte mot vann og vassdrag. 

 

I følge Gårdskart har eiendommen som boligtomta skal deles fra, et totalareal på 1 997 

dekar, hvorav 196 dekar dyrket mark, 1 756 dekar produktiv skog og 45 dekar annen mark. 

Det omsøkte arealet ligger inntil nordgrensen av skogteigen sør for Vælerenveien. I følge 

Gårdskart består omsøkt areal av middelbonitetsskog. 

 

Søknad om dispensasjon 

I redegjørelsen fra søker (finnes vedlagt, se vedlegg 8) så fremgår det følgende når det 

gjelder vurdering av tomta: 

- Tomta ligger sør for elva, og ligger ikke i nedslagsfeltet til Væleren.  

- Den kommunale veien ligger mellom omsøkt tomt og tilliggende vassdrag. Det er altså 

biltrafikk og aktivitet fra eksisterende bebyggelse innenfor 100 meters beltet.  

- Det er primært et ønske om å plassere bolig og garasje med en avstand på ca. 87 meter fra 

vassdraget. 

- Ifølge søker består tomta av grunnfjell (fjell nesten i dagen) med lav bonitet. 

- Tidligere var det i området stor næringsaktivitet i regi av nikkelverket. I dag ligger det et 

sagbruk og et oppdrettsanlegg for Tyrifjordørret her. Området er for øvrig preget av 

småbruk og en blanding av boliger med et mindre innslag av hytter. Gjennom området går 

også hovedvannledningen til Tyristrand vannverk som forsyner Tyristrand og Nakkerud. 

 

Søkers vurdering av fordeler og ulemper 

- Det er gode solforhold på tomta, og kort avstand til natur- og friluftsområder 

- Tomta ligger i ytterkant av eiendommen den deles fra, og vil ikke hindre fremtidig 

skogsdrift 

- Tomta legger ikke beslag på verdifullt areal 

- Boligbygning vil bli bygget i tømmer som harmonerer med tømmerskogen i området. Det 

planlegges torvtak. Dette vil bidra til at bebyggelsen på tomta vil gli godt inn i omgivelsene. 

- Tomta ligger ca. 800 meter fra nærmeste bussholdeplass, og søker vurderer at veien frem 

til bussholdeplassen er lite trafikkert.  

- Tomta ligger innenfor sykkelavstand til Tyristrand sentrum (ca. 3 km) 

- 100 meters beltet er allerede «punktert» flere steder i området 

 

Siden det ikke er gåavstand til Tyristrand, vil lokaliseringa gjøre at det blir mer bilbruk enn 

om den hadde ligget nærmere Tyristrand sentrum. Dette kan være uheldig i et 

klimaperspektiv. Dette avveies av at det finnes bussholdeplass og skoleskyss, og avstanden 

er ikke til ulempe for skolebarna i et folkehelseperspektiv. 

 

Søker viser til at det på Tyristrand finnes en rekke tjenestetilbud (dagligvare, lege, post i 

butikk, fysioterapeut, frisør mm.) og at det også er mange aktive lag og foreninger. Gjennom 

Ringerike kommune sin behandling av enkeltsaker i Tyristrandkretsen har også kommunen 



bygget opp under Tyristrand som satsingsområde. Det oppfattes at kommunen har vært 

positiv til å gi tillatelse til fradeling/bebyggelse på mer spredtbygde områder, der forholdene 

har ligget til rette for det. På denne måten viser kommunen at de ønsker å bygge opp under 

et mangfold i boligtilbudet som også omfatter områder utenfor de mer urbane områdene. 

 

Søker mener det i dette tilfellet synes å være en overvekt av fordeler og positive forhold til 

den omsøkte tomt.  

 

 

Forholdet til overordnede planer 
Det omsøkte arealet ligger i et område som i kommuneplanen for Ringerike er angitt som 

landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF-område). Etter kommuneplanbestemmelsene § 

2.1 er fradeling til bolig- eller fritidsbebyggelse ikke tillatt. Å dele fra et areal til boligformål 

er ikke å anse som stedbunden næring, selv om dette vil gi salgsinntekter for selgeren.  

 

I den jordfaglige vurderinga for Ringerike er området klassifisert som C-område (område 

med mindre viktige landbruksinteresser). I slike områder vil landbruksinteressene normalt 

kunne ha en mindre viktig betydning i forhold til endret arealbruk, men det skal likevel 

gjøres en vurdering i forhold til landbrukshensyn.  

 

I kommuneplanbestemmelsene § 1.0.2. om utbyggingsrekkefølge fremgår det at utbygging 

ikke kan finne sted før følgende forhold er sikret i henhold til enhver tid gjeldene lover, 

forskrifter og retningslinjer:  

- tekniske anlegg, dvs. veg, vann- og avløpsanlegg, brannvann, strømframføring.  

- trafikksikker atkomst for gående, syklende og kjørende.  

- skolekapasitet og trafikksikker skolevei.  

- lekeareal  

- samfunnssikkerhet herunder; flomfare, skredfare, radon, forurensning i grunn  

- natur og kultur  

- grunnvann  

- universell utforming   

 

Uttalelse fra Fylkesmannen 
Saken er oversendt Fylkesmannen i Buskerud for uttalelse. I brev 27.03.2015 har 

Fylkesmannen uttalt seg. Fylkesmannen fraråder at det gis dispensasjon og begrunner dette 

med følgende: 

 

1. Lokaliseringen er ikke gunstig ut ifra mål om klima- og miljøvennlige transportformer. 

Den omsøkte tomta vil ligge ca. 3 km fra offentlige og private servicefunksjoner og det er 

ikke gang- eller sykkelvei til området. En utbygging her er ikke i tråd med et mål om 

redusert bilavhengighet og utslipp av klimagasser. Fylkesmannen vil anbefale at en 

utbygging her bør avklares gjennom plan og ikke skje ved dispensasjoner. 

 

2. Ivaretakelse av landskapsforhold.  

Ved en eventuell dispensasjon bør kommunen vurdere å redusere tomtestørrelsen til en 

ordinær eneboligtomt. Boligen vil ligge eksponert på en kolle noe som kan gi uheldige 

landskapsvirkninger. I tillegg vil en adkomstvei opp til boligen kunne medføre inngrep i 

delvis bratt terreng.  

 



3. Kommune må unngå vedtak som kan skape uheldig presedens.  

En utstrakt dispensasjonspraksis for nye boliger vil være uheldig i forhold til overordna mål 

om utvikling av et bosettingsmønster som begrenser transportbehov og klimagassutslipp. 

Flere dispensasjoner undergraver den bolig- og tettstedsutviklinga som er fastsatt i 

overordna plan. En dispensasjon vil skape uheldig presedens for bygging til annet enn 

tradisjonelt landbruk i LNF-områdene og for bygging langs vassdrag. 

 

 

Søkers kommentar på Fylkesmannens uttalelse 

I brev av 24.04.2015 har søker gitt en redegjørelse omkring de forholdene som 

Fylkesmannen har tatt opp (se vedlegg 2). Søker gir uttrykk for at de ønske å endre 

prosjektet for å komme uttalelsen i møte. Det er særlig tre forhold som det redegjøres for: 

 

1. Tomtens størrelse bør vurderes redusert 

Kollen er i dag fri for skog, etter avvirkning som ble foretatt for noen år siden. Dette gjør at 

alle tiltak vil eksponeres da det er åpent mellom Vælerenveien og kollen der tiltaket er 

planlagt. Søker ønsker å redusere tomta, snu det planlagte bygget og legge dette lenger mot 

sør og lavere i terrenget. Adkomstveien legges litt mykere i terrenget for å dempe store 

terrengutslag. 

 

Tiltakshaver reduserer tomta fra 3 300 m² til 1 900 m². Tomta vil etter dette utgjøre ca. 

1 750 m² og veiarealet ca. 150 m². 

 

2. Tiltaket vil kunne gi uheldige landskapsvirkning 

Slik bygget er plassert vil det kunne virke dominerende i landskapet. For å bøte på dette vil 

bygningen bli trukket 15 meter sydover, og møneretningen vil bli snudd og legges mer i 

retning nord-syd. Dette vil gjøre at bygget blir liggende langs etter høydedraget, med gavlen  

mot Væleren. Dette vil gjøre bygningen mindre dominerende og gjøre at det tilpasses mer 

landskapet. I tillegg blir også bygget liggende utenfor 100-metersbeltet langs vassdraget, og 

dermed faller søknad om dispensasjon fra kommuneplanens § 5 bort. 

 

3. Ny vei gir store inngrep i bratt terreng  

I ettertid ser søker at den foreslåtte vei vil kunne bli bratt og gi terrengutslag. Det foreslås 

derfor en ny vei med mykere linjeføring og en bedre terrengtilpasning. Veien vil bli noe 

lengre som en følge av dette. Imidlertid vil biloppstillingsplassen kunne bli mellom 1 og 2 

meter under boligens gulvnivå. 

 

Juridiske forhold  
I denne saken krever søknad om deling av eiendom en tillatelse etter to lovverk: jordlov og 

plan- og bygningslov.  

 

 

Jordlov  

 

I Jordlovens § 12, 3. ledd fremgår det at: «Ved avgjerd av om samtykke til deling skal givast, 

skal det leggjast vekt på om delinga legg til rette for ein tenleg og variert bruksstruktur i 

landbruket. I vurderinga inngår mellom anna omsynet til vern av arealressursane, om 

delinga fører til ei driftsmessig god løysing, og om delinga kan føre til drifts- eller 



miljømessige ulemper for landbruket i området. Det kan leggjast vekt på andre omsyn 

dersom dei fell inn under formålet i jordlova.»  

 

 

Plan- og bygningslov  

 

I plan og bygningslovens § 26-1 står det at opprettelse av ny grunneiendom må gjøres på en 

slik måte at det ikke oppstår forhold som strider mot plan- og bygningsloven, tilhørende 

forskrifter eller plan. 

 

Eiendommen ligger i et område hvor det etter kommuneplanen er både bygge- og 

deleforbud, og det aktuelle området grenser nært opp mot 100 meters beltet mot vann, hvor 

det også er byggeforbud. 

Med andre ord må kommunen dispensere fra planens bestemmelser dersom en eiendom skal 

deles eller det er snakk om byggetiltak. 

 

Hva er en dispensasjon? 

Det er en tillatelse til å fravike lov, forskrift, reguleringsplan, eller i dette tilfellet en 

kommuneplanbestemmelse. Kommunen plikter å gjøre en konkret vurdering når vi får 

søknad om dispensasjon. En dispensasjon skal kun gjelde enkelttilfeller. For mange 

dispensasjoner vil kunne medføre en uthuling av bestemmelsene, rett og slett ved at man 

ikke holder seg til planen. 

 

Når kan kommunen gi dispensasjon fra byggeforbudet?  

Kommunen kan gi dispensasjon fra byggeforbudet dersom hensynene bak forbudet eller 

hensynene i lovens formålsbestemmelse ikke blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene 

ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene, jf. plan- og bygningslovens § 19-2. 

Dersom det skal gis dispensasjon må denne begrunnes nøye ut i fra konkrete forhold i den 

aktuelle saken for å unngå at det skapes en uheldig presedens. 
 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 
Så vidt rådmannen kjenner til er det ikke søkt om fradeling av en boligtomt på dette stedet 

tidligere.  

 

 

Alternative løsninger 
Dersom Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning vurderer at det er andre hensyn som 

bør vektlegges sterkere, og det er ønske om å fravike den overordna planen for arealbruken i 

området, kan alternativt vedtak lyde slik:  

 

 
1. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning vurderer det slik at den omsøkte delingen ikke 

er i vesentlig strid med de hensyn Jordloven skal ivareta. Det gis tillatelse til deling av omsøkt 

areal på ca. 1 900 m², jfr. jordlovens § 12. Det forutsettes at eventuelle rettigheter som ligger til 

gnr. 248/1 fortsatt skal tilhøre hovedbølet, og følger ikke med i delingen.  

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

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

gi dispensasjon å være større enn ulempene, slik at det kan dispenseres.  



3. Hovedkomiteen for miljø- og areal er positive til søknaden om fradeling av tomt fra 

landbrukseiendommen gnr. 248/1 med formål boligbebyggelse, og gir dispensasjon fra 

kommuneplanens bestemmelser om bygge- og deleforbud og tillatelse til deling etter plan- og 

bygningslovens §§ 19-2 og 20-1 m  

5. Saken oversendes til rådmannen (v/ byggesaksavdelingen og oppmålingskontoret) for videre 

behandling. 

 

 

(Til orientering: Når HMA har fattet et vedtak i saken, vil rådmannen oversende sakspapirer 

til søker og samtidig orientere om klageadgang.) 
 

 

 

Rådmannens vurdering 
 

Vurdering etter jordloven 

Omsøkt fradeling vil føre til at skogbruksarealer går tapt, og således være negativt i forhold 

til hensynet til arealressursene. Likevel anses arealet som skal benyttes til boligtomt og 

adkomstvei, som så lite at det ikke vil påvirke eiendommens inntektsgrunnlag i særlig grad.  

Fradelinga vil sannsynligvis ikke gi betydelige drifts- eller miljømessige ulemper for 

landbruket i området. 

 

Omsøkt areal ligger på en kolle rett sør for Vælerenveien, og ligger høyere enn 

omkringliggende boliger. Boligtomt med bolig og atkomstvei som etableres som følge av 

fradelinga vil dermed ligge godt synlig i terrenget. I forhold til kulturlandskapet anses 

fradelinga derfor som negativt. 

 

Fra et landbruksmessig ståsted er det generelt uheldig med oppstykking av 

landbrukseiendommer, og etablering av nye boligtomter i LNF-områder bør som hovedregel 

vurderes i forbindelse med kommuneplanrevisjon. 

 

Hvis hensynene nevnt i Jordloven § 12 tredje ledd taler for avslag på delingssøknaden, åpner 

fjerde ledd for at man likevel kan gi tillatelse av hensyn til bosettinga i området. Omsøkt 

areal ligger forholdsvis nære Tyristrand, hvor det i kommuneplanen er avsatt andre områder 

til fremtidige boligområder. Omsøkt fradeling anses derfor ikke å ha vesentlig betydning for 

bosettingen i området, og fjerde ledd tillegges derfor ikke vekt i denne saken. 

 

For at det skal kunne gis godkjenning til deling etter Jordlovens § 12 må det foreligge 

spesifiserte, klare grunner av en slik karakter og tyngde at de kan slå igjennom ovenfor de 

hensyn Jordloven skal ivareta. I denne saken finner rådmannen etter en samlet vurdering 

ikke å anbefale at det gis tillatelse til omsøkte deling. 

 
Vurdering etter plan- og bygningsloven: Dispensasjon fra LNF 
I plan- og bygningslovens § 19-2 står det vilkår som må innfris for at det skal kunne gis 

dispensasjon, dette er: 

1. Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra 

eller hensynene i lovens formålsbestemmelse blir vesentlig tilsidesatt 



2. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en 

samlet vurdering. 
 

En endret plassering av byggene vil gjøre at de kommer rett utenfor 100 metersbeltet til 

vann og vassdrag. Med andre ord er det kun snakk om dispensasjon fra kommuneplanens 

LNF-formål.  

 

I områder som er avsatt til landbruks-, natur- og friluftsområder er det ønske om å ivareta 

muligheter for å kunne utøve nettopp denne aktiviteten, og det er ønske om å unngå tiltak 

som går i strid med dette formålet. 

 

Fradeling vil imidlertid ha en innvirkning på landskapsbildet lokalt. En dispensasjon vil 

medføre en uheldig presedens for lignende saker. I tillegg har Fylkesmannen uttalt seg 

negativt i saken, av hensyn til overordnede klima- og transporthensyn. 

 

Rådmannen kan ikke se at det er noen klare fordeler for allmennheten eller samfunnet at det 

gis dispensasjon for å fradele denne tomten. At søker vil ha en fordel av å kunne få en 

landlig boligtomt med en slik beliggenhet er åpenbar. Imidlertid er dette et behov eller 

fordel som det i utgangspunktet kun bør tillegges vekt dersom ulempene for allmennheten er 

marginale. Tiltaket kommer ikke direkte i konflikt med dyrka mark, og vil således ikke 

vesentlig tilsidesette hensynet til jordbruksdrift i området. Indirekte vil imidlertid en bolig i 

et landbruksområde kunne medføre drifts- og miljømessige ulemper. Imidlertid ligger det 

mange hytter og boliger her, og man kan vel neppe si at en bolig vil medføre vesentlig mere 

ulemper enn det som allerede finnes på stedet. 

 

Søker har også i sin dispensasjonssøknad grundig beskrevet fordeler og ulemper. 

Rådmannen kan etter en helhetsvurdering ikke se at det er en klar overvekt av fordeler, sett 

fra allmennhetens eller samfunnets sted. Lovens intensjon er at det skal være en klar 

overvekt av fordeler. Vi kan ikke se at det er opplagt flere fordeler, følgelig bør det etter 

lovens og hensynet som kommuneplanen skal ivareta ikke gis dispensasjon for fradeling av 

boligtomt.  

 

Rådmannen har valgt å innstille negativt i denne saken. Sett i lys av behandlingen av 

tilsvarende saker tidligere, ønsker rådmannen å komme med noen refleksjoner. Vi ser at 

rådmannen i de fleste tilfeller har negativ innstilling, med alternative forslag til vedtak. I 

mange av sakene har HMA valgt å gå imot rådmannens innstilling, og allikevel gi tillatelse 

til fradeling av bolig. 

 

Denne saken skiller seg fra andre lignende saker ved at det er gjort et veldig grundig 

forarbeid, hvor søker har belyst mange av forholdene omkring etablering av bolig utenfor 

spredtbygde strøk og i LNF-områder. I denne saken foreligger det sjelden god 

dokumentasjon på relevante forhold, som må på plass når det er snakk om etablering av tomt 

utenfor regulerte byggeområder. Etter en negativ tilbakemelding fra Fylkesmannen har 

søker valgt å justere søknadene. Byggets plassering og utforming er justert for å fremstå 

mindre ruvende. I tillegg har også søker valgt å justere på tomtestørrelse og slik sett forsøkt 

å gå Fylkesmannen i møte. Av de sakene rådmannen har vært borti i løpet av de siste årene, 

er nok denne saken en av svært få hvor det kanskje er lettere å være lunken, fremfor helt 

avvisende til å åpne opp for en dispensasjon i et område med byggeforbud. 

 



Av likhetsgrunner og for å unngå usaklig forskjellsbehandling må rådmannen allikevel 

innstille negativt, og anbefale at søknaden ikke innvilges. 
 

 

 

Vedlegg 
1. Oversiktskart 

2. Tiltakshavers vurderinger etter uttalelse fra Fylkesmannen, datert 24.04.2015 

3. Justert situasjonsplan, datert 23.04.2015 

4. Uttalelse fra Fylkesmannen, datert 27.03.2015 

5. Forespørsel om uttalelse, datert 13.03.2015 

6. Søknad om deling, datert 08.02.2015 

7. Situasjonsplan, datert 18.12.2014 

8. Dispensasjonssøknad, datert 08.02.2015 

 

 

 

Lenker 
 

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

foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for 

papirutskrift. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 20.05.2015 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Arne Hellum 

saksbehandler (jordlov): Lisa Helgesson 

saksbehandler (plan- og bygningslov): Heidi Skagnæs 
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Kommentar t¡l fylk6mannds uttalelse

Owrens gt. 18

N - 3510 Hønefoss
arkitektur, planlegging,
utredninger, foto m.m.

Ringerike kommune
Miljø- og arealforvaltning
3510 Hønefoss

Att.: Hans Otto Larsson

Vedr. kommentar til fulkesmannens uttalelse i bvesesak 24811 1512125.

På vegne av tiltakshaver Ole Petter Fossum er undertegnede bedt om å gi en kommentar til
Slkesmannens uttalelse i saken.

Fylkesmannen henviser i sitt svar til at dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelser om
byggeforbud i LNF-formål bare kan gis dersom hensynene bak forbudet og hensynet til
lovens formålsbestemmelser ikke i vesentlig grad blir tilsidesatt. Det vises videre til kommun-
ene skal ivareta landskapshensyn i planleggingen, bl.a. gjennom å oppebære naturens
mangfold gjennom naturmangfoldsloven. Saksbehandlingen må redegjøre for naturmang-
foldslovens $$ 8-12.

Tiltakshavers kommentar :

Arealet rundt omsøkte boligtomt bestar av fiell (en liten kolle i tenenget) med et tynt vege-
tasjonslag. Påstående skog av lav bonitet ble awirket for noen år tilbake. I dag er kollen så å
si fri for trær, og kollen og arealet mellom kollen, Vælerenveien og dyrka mark er åpent. Det
er ikke hverken fra grunneiere i området, fra kommunen eller fylkesmannen fremkommet
opplysninger som skulle tyde på at området omfatter truede eller verdifulle naturtyper. Om-
søkte tiltak kommer derfor ikke i konflikt med slikt naturmangfold. Da kravet etter
naturmangfoldslovens $ 8 er at det skal legges vekt på generasjoners erfaringer, eksisterende
og tilgjengelig kunnskap, anser tiltakshaver dette hensynet for oppfylt.

Fylkesmannens henvisning til rikspolitiske retningslinjer for barns og unges interesser hva
angår tilgiengelighet til ulike lekemuligheter og trygg skolevei, er gjort rede for i søknad om
dispensasjon fra kommuneplan for fradeling av boligtomt, datert 08.02.2015, pkt, 6.

I fulkesmannens brev til kommunen, datert 27.03.2015, fraråder fylkesmannen kommunen å

gi dispensasjon. Man merker seg at fylkesmannen ikke varsler at han vil legge inn klage
dersom kommunen gir dispensasjon. Det er spesielt tre punkter i fylkesmannens brev som
krever utdyping fra tiltakshavers side:

Bankgiro : 2230.10.41660 Org.nr.: 982 062 462 mva



1. omsøkte tomts angitte størrelse bør vurderes redusert,
2. tiltaket vil kunne gi uheldige landskapsvirkning, og
3. ny vei gir store inngrep i bratt terreng.

Undertegnede har værtpäbefaring i området sammen med tiltakshaver, og har sett nærmere
på tiltaket med hensyn til de tre punktene nevnt over. Som det fremgår av fotoet nedenfor, er
hele kollen i dag fri for skog. Det står igjen noe vegetasjon mot øst mot naboeiendommen
248118, og i vest i grense mot 248124, Awirking av kollen ble foretatt for en del ar siden. Det
g¡ør selvfølgelig at alle tiltak vil eksponeres, da det nå er åpent mellom Vælerenveien og
kollen der tiltaket er planlagt.

Kollen sett fra Vælerenveien mot syd.

Befaringen ga som resultat at man vil søke å endre prosjektet giennom å komme fflkes-
mannens vurderinger i møte. Det skjer ved at omsøkte tomt reduseres, at planlagte bygg snus

og legges lenger mot syd og lavere i terrenget og at atkomstveien legges litt mykere i
terrenget for å dempe store terrengutslag. Dette gir samlet følgende svar på fylkesmannens ut-
talelse:

Pkt. 1. Omsøkte tomts angitte størrelse bør vurderes redusert,

Tiltakshavers kommentar:
Som en følge av tiltakshavers svar på punktene 2 og 3, vil nødvendigvis tomten også måtte
endres. Ved å trekke boligen bakover (sydover) fra kollens toppunkt og samtidig legge den på



et lavere platå vest for kollens høyeste topper, må man endre tomtens utstrekning i forhold til
innsendte forslag. Når så garasje/biloppstillingsplasser legges l-2 meter lavere enn boligen av
hensyn til veiens stigningsforhold, må omsøkte tomt forskyves mot syd og mot vest som vist
på ny situasjonsplan D 2. Tiltakshaver reduserer også tomtestønelse fra foreslåtte 3 300 m2 til
1900 m2, hvorav tomten er på 1 7 50 m2 og veiarealet utgjør 150 m'.

Pkt. 2. Tiltaket vil kunne gi uheldige landskapsvirkning

Tiltakshavers kommentar :

Tiltakshaver ser at slik bygget opprinnelig var foreslått, ville det ligge på det høyeste punktet
på kollen, samtidig var bygget planlagt på tvers av kollen. Dette ville føre til at bygget ville
virke dominerende i landskapet. For å dempe virkningen av en slik dominerende plass

foreslås bygningen nå trukket 15 meter sydover samtidig som møneretningen snus og legges
mer i retning nord-syd. Dermed blir nybygget liggende langs etter høydedraget, slik at gavlen
kommer mot Vælerenveien, og ikke langfasaden slik det først var planlagt. Både giennom å
trekke bygget lengre mot syd og ved å legge det lavere i terrenget, reduseres den dominerende
virkningen og bygget tilpasses mer til landskapet. At bygget nå trekkes 15 meter sydover gjør
at det blir liggende utenfor l0O-meterbeltet langs vassdraget. Derved faller søknad om
dispensasjon fra kommuneplanens $ 5 bort.

Kollen sett fra vest Toppunktet A gulv bolig
B gulv garasje

Pkt. 3. Ny vei gir store inngrep i bratt terreng.

Tiltakshavers kommentar
En ser i etterkant at den foreslåtte vei kan bli noe bratt og at den således gir uheldige
terrengutslag. For å komme fylkesmannen i møte på dette punkt er ny foreslått veitrase gitt en

mykere linjeføring og en bedre terrengtilpasning med det til følge at veien blir noe lengre.

Samtidig vil man legge biloppstillingsplassen mellom I og2 meter under boligens gulvnivå,
noe som også giøre terrenginngrepet mindre, da veien må overvinne tilsvarende mindre høyde



i terrenget. Resultatet er at veien blir slakere og terrenginngrepene der i gjennom minimale
Synlig veiskraning skal tildekkes og beplantes.

Alt i alt har man søkt å etterkomme Slkesmannens innvendinger i saken, og håper giennom
disse endringene at kommunen vil se velvillig på nytt revidert planforslag,D 2. Skulle det
være noe som er uklart, står undertegnede til tjeneste. Jeg nås på telefon; 41 62 52 48 eller på
e-mail : j an. solgard@online.no.

Hønefoss 24. april2015

Med hilsen

Ansvarlig søker

Vedlegg: Situasjonsplan D 2, målestokk 1:2 000
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Ringerike kommune
Postboks 123 Sentrum
3502  Hønefoss

Uttalelse til søknad om dispensasjon fra kommuneplan for fradeling av bo-
ligtomt på Pjåkerud i Ringerike kommune 

Ringerike kommune har oversendt en søknad om fradeling av boligtomt med adkomst-
vei på Pjåkerud nordvest for Tyristrand. Tiltakene krever dispensasjon fra kommune-
planens LNF-formål og byggeforbudet langs vassdrag. Fylkesmannen anser at lokalise-
ringen ikke vil være gunstig ut fra mål om klima- og miljøvennlige transportformer. 
Videre må det legges vekt på ivaretakelse av landskapsforhold. Plan- og bygningslovens 
vilkår for å kunne gi dispensasjon må følges opp, og kommunen må unngå vedtak som 
kan skape uheldig presedens. Vi fraråder kommunen å gi dispensasjon.

Bakgrunn

Vi viser til brev av 13. mars 2015 med søknad om fradeling av boligtomt på ca. 3,3 daa ved 
Vælerenveien på Pjåkerud, omlag 3 km nordvest for Tyristrand, gnr. 248 bnr. 1 i Ringerike 
kommune. Søknaden omfatter også etablering av en adkomstvei på ca. 100 meter.

Tiltakene krever dispensasjon fra kommuneplanens LNF-formål og kommuneplanens be-
stemmelser om byggeforbud langs vassdrag. Kommunen kan bare gi dispensasjon fra bygge-
forbudet 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 offent-
lige hensyn som planen skal ivareta og de formål og hensyn som plan- og bygningsloven fast-
setter. En eventuell dispensasjon må kunne begrunnes nøye ut fra konkrete forhold i den aktu-
elle saken for å unngå at det skapes en uheldig presedens. 

Det går fram av § 19-2 at statlige og regionale rammer og mål skal veie særlig tungt ved vur-
deringa av om det skal gis dispensasjon fra plan. Boligtomtas lokalisering må vurderes ut fra 
Statlige planretningslinjer for bolig- areal- og transportplanlegging fastsatt 26. september 
2014. Vi viser også til nasjonale klimamål og Statlig planretningslinje for klima- og energi-
planlegging. I plan- og bygningsloven § 3-1 punkt g stilles det krav om at planleggingen skal 
ta klimahensyn gjennom løsninger for transport. 

St. meld. nr. 26 (2006-2007) Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand gir føringer for 
ivaretakelse av vassdragsbelter og vassdragslandskap. Vi viser også til Nasjonale forvent-
ninger til regional og kommunal planlegging der det står at kommunene skal vektlegge all-
menne interesser langs vassdrag. I Nasjonale forventninger står det videre at kommunene skal 
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ivareta landskapshensyn i planleggingen. Vi viser også til Den europeiske landskapskonven-
sjonen.

Naturmangfold må ivaretas i tråd med naturmangfoldlovens bestemmelser. Det må som en del 
av saksbehandlingen redegjøres for hvordan prinsippene i §§ 8-12 i naturmangfoldloven er 
vurdert og fulgt opp. 

Tilgjengeligheten til ulike lekemuligheter og trygg skolevei må vurderes og vektlegges i tråd 
med rikspolitiske retningslinjer for barn og unges interesser. 

Kommunen må ut fra dette foreta en konkret vurdering av søknaden der det legges vekt på 
ovennevnte føringer og plan- og bygningslovens krav til å kunne gi en dispensasjon.

Fylkesmannens vurderinger

Den omsøkte boligtomta vil ligge ca. 3 km fra offentlige og private servicefunksjoner, og det 
er ikke gang- og sykkelvei i området. Fylkesmannen ber kommunen planlegge for et utbyg-
gingsmønster i tråd med mål om redusert bilavhengighet og utslipp av klimagasser. 

I Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging står det at 
utbyggingsmønster og transportsystem må samordnes for å oppnå effektive løsninger, og slik 
at transportbehovet kan begrenses og det legges til rette for klima- og miljøvennlige transport-
former. I områder med lite utbyggingspress, og hvor lokale myndigheter vurderer det som 
nødvendig for å øke attraktiviteten for bosetting, kan det likevel planlegges for et mer diffe-
rensiert bosettingsmønster. Fylkesmannen anser imidlertid at slik utbygging bør være avklart 
gjennom plan og ikke skje ved dispensasjoner. 

Det framgår at det aktuelle arealet består av skog med lav bonitet. Adkomstveien vil heller 
ikke komme i konflikt med dyrka mark.

Ved en eventuell dispensasjon bør kommunen vurdere å redusere tomtestørrelsen til en ordi-
nær eneboligtomt. 

Veien og det meste av boligtomta vil ligge innenfor byggeforbudssonen langs elva. Tiltakene 
ligger imidlertid på oversiden av Vælerenveien i forhold til elva og vil derfor ikke redusere 
allmennhetens muligheter for ferdsel langs elva. Inngrepene kan likevel virke inn på vass-
dragslandskapet og opplevelsesverdier knyttet til vassdraget. Dette er forhold kommunen må 
vurdere spesielt. Ut fra kartgrunnlaget vil boligen få en eksponert beliggenhet på en kolle, noe 
som vil kunne gi uheldige landskapsvirkninger. Den nye veien vil også medføre inngrep i 
delvis bratt terreng. Vi ber om at kommunen legger vekt på å vurdere og ivareta landskaps-
messige forhold i saken. 

En utstrakt dispensasjonspraksis for nye boliger vil være uheldig i forhold til overordnete mål 
om utvikling av et bosettingsmønster som begrenser transportbehov og klimagassutslipp. Fle-
re dispensasjoner vil også gradvis kunne undergrave den bolig- og tettstedsutviklingen som er 
fastsatt i overordnet plan. En dispensasjon i tråd med søknaden vil kunne skape en uheldig 
presedens for bygging til annet enn tradisjonelt landbruk i LNF-områdene og for bygging 
langs vassdrag.
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På denne bakgrunnen vil Fylkesmannen fraråde kommunen å gi dispensasjon. 

Med hilsen

Anders J. Horgen
kst. avdelingsdirektør

Lise Økland

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 region sør Serviceboks 723 4808 Arendal
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Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

15/2125-2 7038/15 GNR 248/1  13.03.2015 

 
GNR/BNR 248/1 – PJÅKERUD- FRADELING AVBOLIGTOMT-                          

OVERSENDELSE TIL FYLKESMANNEN FOR UTTALELSE 

 

Vi har 25.02.2015 fra Andre Johan Stensrud mottatt søknad datert 08.02.2014 om fradeling av 

tomt og søknad om dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsenes § 2.1. 

 

Eiendommen ligger i det som i kommuneplanen for Ringerike kommune, vedtatt 30.08.2007, 

er definert som LNF-område. 

I følge bestemmelsene er det ikke tillatt å oppføre ny bolig- eller fritidsbebyggelse. Forbudet 

gjelder også utvidelse av slik bebyggelse samt fradeling til slikt formål jfr. 

kommuneplanbestemmelsenes § 2.1. 

 

Det er i dette området Andre Johan Stensrud fra sin landbrukseiendom søker om fradeling av 

boligtomt på ca. 3300 m², for oppføring av bolighus med garasje. 

Til informasjon så har vi tatt et overslag over omkringliggende eiendommer innenfor en radius 

på ca. 600 meter fra arealenes som søkes fradelt, og her ligger det i dag ca. 5 våningshus, 16 

boliger og 4 hytter. 

 

Slike saker for nye boliger/boligtomter, med søknad om dispensasjon fra 

kommuneplanbestemmelsen § 2.1 sitt bygge- /deleforbud, blir behandlet i Hovedkomiteen for 

miljø –og areal (HMA) hvor administrasjonen i de fleste tilfeller innstiller negativt. I flere 

saker har HMA allikevel valgt å gi dispensasjon og sakene er blitt oversendes til 

fylkesmannen i etterkant, noe som blir feil da saker i slike tilfeller skal utsettes og sendes 

berørt myndighet før kommunen eventuelt dispenserer. 

Vi velger derfor å oversende søknaden til fylkesmannen for uttalelse før vi lager saksfremlegg 

og sender saken til politisk behandling. 

 

Fylkesmannens uttalelse vil kunne få betydning for hva rådmannen vil innstille i saken og for 

hva rådmannen vil utrede av mulig alternativt vedtak for HMA.  Vi viser for øvrig til at 

søknaden vurderes å være relativt godt dokumentert og begrunnet. 

 

 

Med hilsen 

Arne Hellum 

Avdelingsleder byggesak 
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Saksbehandler: Hans Otto Larsson 

E-post: hans.otto.larsson@ringerike.kommune.no 

Telefon: 32117478 

 

 

 

 

Kopi: Arne Johan Stensrud, Vælerenveien 41, 3533 Tyristrand 

 

Vedlegg: 

Søknad om deling side: 3-4 

Søknad om dispensasjon: side 5-12 

Situasjonsplan side: 13 

Utsnitt av kommuneplanens arealdel side: 14-15 

Kommuneplanbestemmelsen side:16-27 
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STENSRUD ANDRE JOHAN, VÆLERENVEIEN 41,
Gnr/bnr/fnr 24811-0
Adresse Vælerenveien 41, 3533 TYRISTRAND, med flere
Areal, beregnet 1996742.5
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Søload om dispssasjon

SøKNAD OM DISPENSASJON

Det sgkes med dette om dispensasjon fra:

Kommuneplanens bestemmelser
Reguleringsplan
Bebyggelsesplan

Plan- og bygningsloven
Teknisk forskrift
Vegloven
Annet:

Det sgkes om dispensasjonen fra fglgende bestemmelse/forskrift, for å bygge

Begrunnelse for å s@ke dispensasjon er (angi evt. fordeler/ulemper dispensasjonen medfprer)
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ruAn uA meru SøKE DISPENSASJoN oG HVoRDAN?

Når et bygge- eller anleggstiltak ikke er i samsvar med reguleringsbestemmelser,
bebyggelsesplan, kommuneplanens bestemmelser eller lover, vedtekter eller forskrifter, er det
behov for å søke om dispensasjon (tillatelse til å bygge noe som i utgangspunktet ikke er tillatt).

De forskjellige områdene i kommunen har ofte forskjellige bestemmelser, så man må finne ut hva
bestemmelsene er for den eiendommen man skal bygge på, og om det er nødvendig å søke om
dispensasjon. Kommunen gir informasjon om hvilke bestemmelser som kommunen har i de
enkelte områder. Dette kan for eksempel være kommuneplanens bestemmelser,
reguleringsbestemmeler, bebyggelsesplan eller parkeringsforskrift .

Lover og forskrifter som Plan- og bygningslov, tekniske forskrifter til Plan- og bygningsloven,
veiledning til Plan- og bygningslov, veglov og annet lowêk, finnes på:

www.lovdata.no (gj eldende lover)
www.be.no (byggeregler)

Dispensasjonssøknaden kan legges ved byggesaken til kommunen, eller dispensasjonssøknaden
kan leveres alene, og bli behandlet før byggesaken blir innsendt (Husk at nabovarsling må utføres,
og at det må fremgå av varselet at det søkes om dispensasjon).

Kommunen har ikke anledning til å gi dispensasjon (behandle en dispensasjon/gi tillatelse)
dersom det ikke foreligger reell (skriftlig) søknad om dette. Dispensasjon etter Plan- og
bygningsloven $$ l9-l - l9-4, kan gis dersom fordelene er klart større enn ulempene og i
kommunens saksbehandling legges det særlig vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse,
miljø, sikkerhet og tilgi engeli ghet.

Hv o r da n s k øl dí sp e n s asj o n s s ø k n a de n utfo r m es ?

- Et brev der man selv (eller ansvarlig søker i søknadssaker) skriver hvilken
lov/forskrift/bestemmelse det søkes om dispensasjon fra. (Se forslag til oppsett på
baksiden, som kan nyftes i stedet for brev).

- Besktiver hva som skal gjøres som bryter med
be stemmel sene/l ovene/vedtektene/forskrift ene.

- I søknaden må fordelene ved dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet
vurdering.

- Opplyser hvilken eiendom det gjelder.
- Tiltakshaver eller ansvarlig søker underskriver.
- Legger ved bekreftelse på at naboer er varslet (for eksempel "Gjenpart av nabovarsel"-

blankett).

Nøbovarsling ôg søknad om díspensasjon
Når man må søke om dispensasjon, så M,{ det fremgå av nabovarselet også. Det kan skrives på
skjemaet "Nabovarsel" i r1¡brikken "Beskriv nærrnere hva nabovarselet gjeldef' atman søker om
dispensasjon og hvilke bestemmelserlloverlvedtekter/forskrifter det gjelder. Eller man kan merke
av for at det ligger ved en kopi av brevet/dispensasjonssøknaden (sammen med kopi av tegninger
og kart som også skal følge nabovarselet).

Tìdsfrßtfor kommunen tíl å behandle saken
For dispensasjonssaker som gjelder bestemmelser i arealplaner gjelder ikke fristene. For andre
dispensasjoner i byggesaker gjelder 12 ukers frist for kommunen

Gebyrfor behøndlìng
I følge kommunens betalingsregulativ tas det gebyr for hver dispensasjon som skal behandles.

9
Søknad sendes:
Rin ge rike komm u ne, Mil¡ø- og a rea lforva ltn in g en,
Postboks 123 Sentrum, 3502 Hønefoss.
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Dispensasjon for fradeling av bolitomt ved

Vælerenveien på Tyristrand gbn r. 248/L
(pbl. kap. 19)

Søknaden leses sommen med vedlagte kortutsnitt som er hentet fro kommunens kartsystem. Avstonder

som er v¡ktige for søknoden er oppgitt pù kartet med omtrentlig nøyaktighet.

t Gnurururrrn/nrrvrRENT

Eier/rekvirent er: Andre Johan Stensrud, Vælerenveien 41, 2533 Tyristrand.

Forutsatt at nødvendige dispensasjoner og tillatelse etter jordloven kan innvilges, søker eier av Pjåkerud

gbnr.248/L om fradeling av boligtomt på ca. 3.300 m2 og rekvirerer oppmåling for samme. Se vedlogt

utfylt søknødsskjema.

2 K.lØp¡n AV ToMTA/TI LTAKSHAVER/ByGGH ERRE

KjØper av tomta og byggherre/tiltakshaver er: Ole Petter Fossum, Øvre Kindvei 20. 3533 Tyristrand

3 SØrruno¡N GJELDER

Det søkes om dispensasjon i samsvar med plan- og bygningsloven kapittel L9, for fradeling av boligtomt i

LNF- område på Tyristrand i Ringerike kommune. SØknaden om dispensasjon omfatter følgende:

a) Dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsenes 5 2.1 om fradeling til boligtomt og oppføring

av bolighus og garasje i LNF-område.

b) Dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsenes 5 5 om 100-metersbeltet fra elv (vassdrag) ito
alternativer:

1) Primært 6nske og søknad for:
o Bolighus og frittliggende garasje med korteste avstand på 87 meter fra

vassdraget.

¡ Atkomstvei med avkjøring fra den kommunale veien Vælerenveien.

2) Sekundært 6nske og sØknad for:
o Atkomstvei med avkjøring fra den kommunafe veien Vælerenveien.

I dette tilfellet, som er sekundært ønske og søknad, forutsettes bolighus og garasje

plassert 100 meter fra vassdrag og følgelig ikke i strid med L00-metersbeltet.

1.
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4 Ve r (nxovsr), vANNFoRSvNTNG oG AVLøe

Vei og atkomst tiltomta:

a) Vælerenveien er kommunal, og fradelt tomt forutsettes tilknyttet denne. Den kommunale veien

ligger nedstrøms omsøkte tomt, mellom omsøkte tomt og vassdrag, og ca.17 meter fra

vassdraget.

b) Det må anlegges en privat atkomst i ca. 100 meters lengde fra Vælerenveien og frem til tomta.

c) Den private atkomsten vil starte på og krysse et hjørne av eiendommen gbnr 248/24 som eies av

Erik Veien. Erik Veien vil gi den nye boligtomta (Ole Petter Fossum) bruksrett for denne delen av

atkomstveien. Denne l6sningen vil gi hovedbølet gbnr 248/7 (Andre J. Stensrud) atkomst til

Vælerenveien også i dette området. Tinglyst avtale om dette vil bli etablert som ledd i

fradelings- og godkjenningsprosessen.

d) Atkomsten vil så gå videre over 2481L. Bruksrett for den nye boligtomta (Ole Petter Fossum) vil

bli etablert i tinglyst avtale som ledd i fradelings- og godkjenningsprosessen.

Vannforsyning:

e) Tomta vil bli knyttet til godkjent vannforsyning ved Tyristrand Vannverk A/1. Vannverkets

hovedledning går gjennom området.

f) Dimensjonering av ledninger til eiendommen vil bl.a. følge eventuelle kommunale krav til
brannvern.

Avløp:

g) Det vil bli sendt inn egen sØknad om utsl¡ppstillatelse og godkjenning av avløpsanlegg. Søknaden

vil inneholde resultatet fra grunnprgver med analyser og dimensjonering av anlegget med

tilførselsledninger.

h) Det er gode grunnforhold for infiltrasjon av avløp i grunnen på naboeiendommen gbnr 248/24

(Erik Veien). Dokumentasjon for dette er utarbeidet av firma Fossum AS og vil følge søknad om

utslippstillatelse.

i) Tillatelse til å anlegge infiltrasjonsanlegg og tilførselsledninger på naboeiendommene og

rettigheter til drift og vedlikehold vi bli etablert med tinglyst avtale.

5 VUnoTnlNG AV TOMTA - OMGIVELSENE OG LOKAISAMFUNNET

Tomta og lOO-metersbeltet

Omsøkte tomt ligger sør for elva som løper ut fra Væleren. Tomta ligger følgelig ikke i nedslagsfeltet til
Væleren.

Den kommunale veien Vælerenveien ligger mellom omsøkte tomt og tilliggende vassdrag (elva ut fra

Væleren). Det er altså allerede biltrafikk og aktivitet fra eksisterende bebyggelse innenfor 100-meters

beltet.

2
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Tomta ligger delvis innenfor og delvis utenfor 100- metersbeltet til nærmeste vassdrag. Dette er også

oversiktsbildet for flere eksisterende bolig-, hytte og næringseiendommer i området.

Primært ønske om plassering av bolighuset og garasjen vil kreve dispensasjon fra bestemmelsen om

min. 100 meter avstand til vassdrag. Ut fra kartmålinger og grove terrengbetraktninger, synes det

naturlig å plassere bolighuset og frittliggende garasje ca. 87 meter fra vassdraget. Dersom dispensasjon

blir innvilget og tomta kan fradeles, vil detaljplanleggingen med arkitekttegninger vurdere nærmere

plasseringen av bolighuset og frittliggende garasje innenfor ramma av dispensasjonen.

For tilfellet kop. 3 b) 2) (se ovenfor om sekundært ønske og søkndil forutsettes bolighus og gorosje

plossert L00 fro vossdrag og ÍØlgelig ikke i strid med L00-metersbeltet. Dette alternativet vurderes som

det minst gunstige, med bl.a. kort avstand tiltilliggende oreol for skogsdrift pâ gbnr. 248/L. Det er en

fordel med større buffersone mot skogbruksoktivitet enn det som blir mulig i det sekundære olternotivet.

Tomta og forholdet til skogsdrift itilliggende LNF-område

Omsøkte tomt ligger i ytterkant av et sammenhengende LNF-område med skog, tilhørende Pjåkerud

gåud Qa8/Ll.

Arealet mellom omsøkte tomt og elva (vassdraget) er også LNF-område og tilhører boligeiendommen

248/L8.

Tomta ligger sør for Vælerenveien med stigende terreng sørover. Bebyggelsen er tenkt plassert på øvre

del av tomta. Vælerenveien ligger altså mellom omsøkte tomt og nærmeste vassdrag.

Største delen av tomta består av grunnfjell (fjell nesten i dagen) med lav bonitet.

Tomta ligger i et område som ikke vil være til hinder for skogsdrifta på eiendommen den utskilles fra, og

det antas at tomta vil passe godt sammen med gjeldende status for den tilgrensende naboeiendommen

248/L8.

Andre opplysninger om tomta og omgivelsene t¡l tomta

Omsøkte tomt og eksisterende eiendommer og bebyggelse, ligger i et område preget av tidligere stor

næringsaktivitet i regi av nikkelverket. Ca. 200 meter oppstrøms (vest-sørvest) var det stor industriell

aktivitet med mange bygg og anlegg tilhørende nikkelverket. Der ligger nå et sagbruk og et

oppdrettsanlegg for Tyrifjordørret. Elles preges området av småbruk og en blanding av boliger med et

mindre innslag av hytter. Gjennom dette området går også hovedvannledningen til Tyristrand Vannverk

AL som forsyner Tyristrand og Nakkerud.

Tomta faller bra inn i omgivelser mellom eksisterende bebyggelse langs Vælerenveien.

6 Fono¡IrR oG ULEMPER

lokaliseringen og tomtevalget:

Tomta ligger i et område med etablert og godt bomiljø som kan tilby fine og gode

oppvekstforhold. Det er gode solforhold på tomta. Det er kort gåavstand tíl store natur og

friluftsområder, som innbyr til fysisk aktivitet.

a

3
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. Tomta ligger i ytterkant av eiendommen den fradeles fra, og vil ikke hindre fremtidig skogsdrift.

o Tomta vil ikke legge beslag på spesielt verdifull skogsareal.

¡ Boligen vil bli bygget ¡ tømmer som harmonerer godt med tømmerskogen i området. Tak med

torvtekke vil bidra til at bebyggelsen på tomta vil gli godt inn i omgivelsene.

. Tomta ligger i gåavstand fra nærmeste bussholdeplass (800 meter) for skolebussen, i krysset

Vælerenveien/Pjåkaveien. Vælerenveien er lite trafikkert på denne strekningen, følgelig er det

en relativt trygg vei å gå.

o Tomta ligger innenfor sykkelavstand (3 km) til Tyristrand sentrum.

o 100-metersbeltet er allerede <punktert> flere steder i nærheten med sannsynligvis

dominerende aktivitet fra Vælerenveien.

Aweining mellom fordeler og ulemper

Det er en ulempe at det ikke er kort gåavstand til Tyristrand sentrum. Slik sett bidrar lokaliseringen til
noe mer bilbruk enn om den hadde ligget nærmere Tyristrand sentrum, noe som er negativt i et

klimaperspektiv. Siden det går skolebuss bare 800 meter unna tomta, er imidlertid ikke dette noe

problem for barna som skal tilfra skolen, følgelig er ikke avstanden til ulempe for skolebarna i et

fol kehelseperspektiv.

I andre sammenhenger er det såpass mange boliger i området at samarbeid om fellestransporter til
trening, speideren, ungdomsklubben på Klokkergården og andre fellesaktivitet for barn og unge er

mulig.

Vælerenveien er my brukt av bygdefolket som skal til og fra Holleia og vannet Væleren, som er et
populært utfartssted. Sett i en slik sammenheng vil omsøkte tomt ligge gunstig til.

Omsøkte tomt vil sannsynligvis gi et svært lite negativt bidrag til vassdragshensynene, sammenlignet

med den samlede aktiviteten i området fra eksisterende etableringer.

Kommunens politikk for lokalsamfunnet Tyristrand - og lokal utvikling

Tyristrand er utpekt som satsingsområde i kommunen. Lokalsamfunnet har oppfattet disse signalene og

aktivt engasjert seg i denne satsingen. Bl.a. er det i senere år opprettet landsbyforening, historielag og

ungdomsklubb. Disse sammen med andre lag og foreninger jobber aktivt for å t¡lby aktiviteter i eget

lokalmiljø. Dette sammen med at Tyristrand har det meste av nødvend¡ge daglige tilbud (dagf igvare,

lege, post i butiklç fysioterapeut, frisør m.m.) gjør at innbyggerne ikke må reise langt for å få dette. Gode

lokale tilbud gir et viktig positivt bidrag i et klimaperspektiv. Etablering i gode bomiljøer gir positive

bidrag i et folkehelseperspektiv.

Ringerike kommune har også gjennom behandling av enkeltsaker i Tyristrand kretsen bygget opp under

Tyristrand som satsingsområde. Bl. a. oppfattes det at kommunen har vært positiv til å gi tillatelse til
fradeling/bebyggelse på tomter også i mer spredt bebygde områder, der forholdene har ligget til rette

for det. Også på denne måten viser kommunen at de ønsker å bygge opp under et mangfold i

boligtilbudet som også omfatter områder utenfor de mer urbane områdene.

Samlet sett synes det å være overvekt av fordeler og positive forhold til omsøkte tomt.

4
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7 TIIT TSHAVERS oPPFøLGING VED POSITIW DISPENSASJONSVEDTAK

Ved positivt vedtak på denne søknaden vil tiltakshaver, ved hjelp av kvalifisert søker, sende inn

byggesøknad der alle nødvendige forhold/deltiltak i prosjektet blir planlagt. ForelØpig ser vi at dette vil

omfatte:

Avløpsanlegg med infiltrasjonsområdet kartfestet og dimensjonert, herunder søknad om

utslippstillatelse med nØdvendige grunnprøver og analyser. I tillegg supplerende sØknad, om

nødvendig, for anleggets plassering i forhold til vassdrag o.l.

Atkomstve¡ med tilkopling til den kommunale veien Vælerenveien, herunder profil og tiltak i

traseen.

I denne sØknaden er disse anleggene tegnet inn på kartet etter befaring i terrenget og kvalifiserte

anslag. Dette er uført av tiltakshaver Ole Petter Fossum som er anleggsmaskinfører, og ÍngeniØr Arne S.

Sørland.

8 V¡ouee

1) Situasjonsplani M 1:2000.

2l Kartutsnitt med inntegnet omtrentlige avstander, plassering av bygg og anlegg.

3) Søknad om deling av eiendom. Rekvisisjon av oppmålingsforretning.

4l Kvittering for nabovarsel

5) Foreløpig skriftlig erklæring fra Erik Yeien (248/241 om tillatelse til:

- Veirett over eiendommen, gjeldende for ny boligtomt (Ole Petter Fossum) og gbnr

248/L (Andre J. Stensrud).

- A anlegg og vedlikeholde infiltrasjonsanlegg m/tilførselsledninger for avløp på

eiendommen gbnr. 248/24.

- A anlegge og vedlikeholde vannledning på eiendomme n248/24, fra Tyristrand Vannverk

AL sin ledning og t¡l grensen med gbnr 248/L.

Erklæringene vil blì korrekt utformet og tinglyst som ledd ifrodelings- og byggesaksprosessen.

6) Foreløpig skriftlig erklæring fra Andre Johan Stensrud (248/Il om tillatelse:

- For ny boligtomt (Ole Petter Fossum) til å anlegg og vedlikeholde vann- og

avløpsledni nger over eiendomme n 2481 I.
- Til veirett over eiendommen, gjeldende for ny boligtomt (Ole Petter Fossum).

Erklæringene vil bli korrekt utformet og tinglyst som ledd ifradelings- og byggesoksprosessen.

Tyristrand 8. februar 2015

a

a

çr/
Andre Johan Stensrud

G runneier QaB / \ / rekvi rent/selger

Ole Petter Fossum

Kjø pe r/ti I ta ks h ave r/bygg he rre
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SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 15/2765-3   Arkiv: GNR 80/13  

 

Deling av eiendom  

Gnr/bnr 80/13 Stranden 

 

Forslag til vedtak: 
 

1. Det gjøres unntak fra plankravet i kommuneplanbestemmelsenes § 1.0.1 og gis 

tillatelse til deling av eiendommen gnr. 80/13 og et areal på ca. 6 900 m², jfr. plan- 

og bygningslovens §§ 20-1 m, 26-1, 27-1, 27-2, 27-4. 

2. Arealet er i kommuneplanen avsatt til byggeområde for offentlige bygninger, og 

dette vedtaket er ingen endring av formålet.  

3. Det må i samråd med søker avklares hvordan adkomst til gjenværende eiendom skal 

sikres. 

4. Rådmannen gis myndighet til å viderebehandle saken i tråd med dette vedtaket. 

5. I forbindelse med kommuneplanens arealdel er det ønske om at det også foretas en 

vurdering av hvorvidt dette området bør avsettes til annet formål eller om dagens 

arealbruksformål skal opprettholdes. 

 

Utskrift sendes: 
Ringerike kommune, teknisk forvaltning 

Martin Johnsrud og Bjørgunn Johnsrud Moljord, Aklangveien 12, 3519 Hønefoss 3  

Runar og Astrid Nymoen, Aklangveien 16, 3519 Hønefoss  

Gunn og Torkild Johnsrud, Aklangveien 8, 3519 Hønefoss  

Hans Ødegaard, Ødegården 4, 3519 Hønefoss  

Ask utvikling v/Anders Lerberg Kopstad, Avstikkeren 151, 3519 Hønefoss 

 

 

Sammendrag 
 

Ringerike kommune ønsker å dele fra et område på ca. 6 900 m² ved Stranden skole. Naboer 

og Ask utvikling ber om at eiendommen ikke deles før etterbruken er avklart. Eiendommen 

og det omsøkte arealet ligger i et område som ifølge kommuneplanen er avsatt til offentlige 

formål. Med dagens arealbruksformål kan området kun nyttes til offentlige/allmennyttige 

formål. Rådmannen anbefaler at det gis tillatelse til deling, da det ikke foreligger forhold 

som tilsier at tillatelse til deling ikke bør gis.  

 

 



Bakgrunn 

 
Ringerike kommune v/teknisk forvaltning har søkt om fradeling av to områder på 

eiendommen gnr. 80/13 (tidligere Stranden skole):  

- Ca. 750 m² som i dag er gang- og sykkelveg/busslomme og som skal deles fra og 

legges til øvrig gangveisystem i området (gnr. 3046/1)  

- Ca. 6 900 m² som består av to skolebygg, uteareal mellom disse byggene og 

biloppstillingsplassen mot Aklangveien.  

 

Arealet som omfatter G/S-veg og busslomme blir behandlet i egen sak (15/3295). 

Fradelingen av dette arealet vil kunne sikre avklarte rettsforhold knyttet til fremtidig drift og 

vedlikehold vegen og busslomma. Det er gitt tillatelse til fradeling av dette arealet i delegert 

vedtak som er fattet 14.04.2015.  

 

I denne saken er det spørsmålet omkring deling av den største parsellen, på 6 900 m² som 

det skal tas stilling til. Og rollen som kommunen er ment å utøve i denne saken er å være 

myndighet innenfor plan- og bygningsloven. 

 
Beskrivelse av saken 
  

Eiendommen gnr. 80/13 består ifølge kart av 15 495 m². Dersom eiendommen deles i to, vil 

disse parsellene ha et areal på ca. 6 900 m² (to skolebygg, uteareal mellom disse byggene og 

biloppstillingsplassen mot Aklangveien) og ca. 7 850 m² (tidligere lekeplass/grøntområde) 

 

Eiendommen og det omsøkte arealet ligger i et område som ifølge kommuneplanen er avsatt 

til offentlige formål. Arealer som er avsatt til offentlige formål kan nyttes som park, 

lekearealer, veg og kan huse ulike former for formålsbygg slik som skole, barnehage og 

institusjoner mm. Dvs. ulike former for allmennyttige og offentlige formål. 

 

Naboer og Ask utvikling har kommet med merknader til nabovarslingen. Det fremgår av 

innspillene fra Ask utvikling og naboene (eiendommene gnr. 78/16, 78/75, 78/44 og 80/12) 

at eiendommen gnr. 80/13 Stranden er en viktig brikke for Ask sentrumsnære bolig- og 

samfunnsutvikling. Videre at en oppdeling av eiendommen ikke bør skje uten intensjon om 

omregulering eller sikring av potensialet. Det bes om at eiendommen selges som en enhet 

med de retningslinjene som er gjeldende for eiendommen i dag. Det er i brevet fra Ask 

utvikling tatt opp forhold omkring kommuneplanens bestemmelser og retningslinjer om 

utbyggingsrekkefølge og lekeareal for barn og unge (§§ 1.1.3 og 1.0.2). Ask utvikling viser 

til at de har utarbeidet en helhetlig plan med ambisjoner om å nytte hele eiendommens areal, 

da blant annet med funksjonelt og attraktivt fritids- og aktivitetstilbud. Og at Ask utvikling 

jobber for at hele bygda skal ha glede av eiendommen gnr. 80/13 og at barna som skal vokse 

opp på Ask, skal ha et rikt område å boltre seg på.  

 

Ringerike kommune har i brev 14.04.2015 skrevet til naboene og redegjort for 

saksbehandlingen. Med bakgrunn i dette har vi bedt de kan vurdere å trekke sine 

nabomerknader i lys om redegjørelsen, eller om de ønsker å komme med ytterligere 

kommentarer. I skrivende stund kan vi ikke se at naboer har trukket sine nabomerknader, ei 

har vi mottatt ytterligere merknader. 

 



 

Forholdet til overordnede planer – hva kan tomta brukes til? 

«Skoletomta» (både dagens eiendom, som da eventuelt deles i to) kan i utgangspunktet ikke 

tas i bruk til annet enn offentlig/allmennyttig formål. Dersom arealet skal nyttes til annet 

formål krever dette at området avsettes til annet formål i kommuneplanen og/eller at det 

utarbeides en reguleringsplan for området, eller (for mindre tiltak) at det gis dispensasjon fra 

kommuneplan. Det er de samme krav som stilles til forslagsstiller, uavhengig av om 

grunneier er en privatperson, et foretak eller offentlig virksomhet (kommune eller stat). 

Kommuneplanbestemmelsene gjelder både slik eiendommen er i dag, og etter en eventuell 

oppdeling. 

 

Dersom det er ønske om endring av arealbruken i området, må dette i utgangspunktet gå 

veien om kommuneplan, før det evt. kan utarbeides reguleringsplan/byggesak (slikt sendes 

på høring/nabovarsles).   

 

Tidligere behandlinger og vedtak 
Det har ikke vært noen tidligere behandlinger i forhold til søknaden om deling. Dog har 

kommunen som grunneier hatt noen tanker om videre bruk av Stranden skole gnr, 80/13, og 

saken ble drøftet i kommunestyret i desember 2014.  

 

I kommunestyret i sak 151/14 er det fattet vedtak om at Stranden skole gnr. 80/13 skal 

legges ut for salg på det åpne markedet og at eiendommen kan selges helt eller delvis. Før 

endelig avtale om salg gjøres, skal kommunestyret ta stilling til tilbud(ene) for å kunne ta 

endelig beslutning.  

 

Alternative løsninger 
Dersom hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning ønsker å utsette behandling av 

søknaden, f.eks. i påvente av at de ønsker redegjørelse fra søker om planlagt etterbruk av 

Stranden, kan det fatte følgende vedtak: 

1. Saken utsettes. 

2. Vi ber om rådmannen innhenter en redegjørelse for planlagt etterbruk av området 

før HMA tar stilling til om det kan gis tillatelse til deling av eiendommen gnr. 80/13 

og et areal på ca. 6 900 m². 

3. Når redegjørelse foreligger vil HMA ta saken opp til behandling. 

 

 

Rådmannens vurdering 
Vi forstår det slik at Ask utvikling og naboer er opptatt av etterbruken av området Stranden 

skole. Dette er engasjement og ideer som kan komme til nytte i fremtidig utvikling av Ask. 

Allikevel kan rådmannen ikke se at dette er relevant i forhold til det søknaden omhandler, 

fradeling og etablering av en ny matrikkelenhet. 

 

Grunneier, i dette tilfellet Ringerike kommune, har et ønske om å dele eiendommen. Etter 

hva vi forstår er ikke etterbruken avklart i skrivende stund.  

 

Fra tid til annen kommer naboer/andre med merknader når det er snakk om byggetiltak eller 

deling av eiendom. Forhold som kan være relevante å hensynta, kan f.eks. være: høyde på 

bygg, innsyn/ skygge på naboeiendom, avstand til nabogrense, eller om naboeiendom har 



rettigheter (f.eks. en vei eller adkomst) i et område som skal bygges/deles fra). Altså snakker 

vi om direkte eller indirekte ulemper på naboeiendom. I denne konkrete saken kan ikke 

rådmannen se at det foreligger forhold som er direkte til ulempe for nabo eller gjenboer. 

De forhold som naboer og Ask utvikling tar opp i sin merknad går på fremtidig bruk av 

området. Det er forhold som går langt utenfor det myndighetsområdet som kommunens 

byggesaksavdeling er ment å skulle håndtere i denne saken.  

 

Når Ringerike kommune skal ta stilling til denne delesøknaden er spørsmålet om deling kan 

tillates eller ei. I denne konkrete saken er det f.eks. ikke aktuelt å ta stilling til hva eventuell 

fremtidig etterbruk av området kan være.  

 

Rådmannen vurderer at det er aktuelt å foreta en vurdering av etterbruken av denne 

kommunale eiendommen i forbindelse med rullering av kommuneplanen. Kommuneplanens 

samfunnsdel ble nylig vedtatt i kommunestyret, og vi er nå i gang med arealdelen. Da er det 

aktuelt å se alle de kommunale eiendommene i sammenheng, og bl.a. vurdere om det er 

arealformål som bør endres. F.eks. kan det være aktuelt å vurdere hvorvidt den omsøkte 

parsellen på ca. 6 900 m² bør endres fra offentlig/allmennyttig til grønt/friområde. Dette er 

imidlertid spørsmål som rådmannen ønsker å vurdere samlet for alle kommunale 

eiendommer. 

 

Den omsøkte delingen strider ikke mot gjeldende kommuneplanbestemmelser for 

offentlige/allmennyttige formål i kommuneplanen. I motsetning til f.eks. landbruks-, natur- 

og friluftsområder hvor det er forbud mot deling som ikke er ledd i stedbunden næring. 

Imidlertid har kommuneplanbestemmelsene et generelt plankrav i fellesbestemmelse for alle 

byggeområder § 1.0.1. Et slikt plankrav krever normalt at et område reguleres før det gis 

tillatelse til bl.a. deling, dog kan kommunen velge å gjøre unntak. I plan- og bygningslovens 

§ 26 om opprettelse og endring av eiendom fremgår det i siste ledd at opprettelse eller 

endring ikke må gjøres slik at det dannes tomter som er uegnet til bebyggelse på grunn av 

sin størrelse, form eller plassering.  

 

Dersom det gis tillatelse til å dele eiendommen og opprette to selvstendige enheter, vil disse 

ha en størrelse på ca 6900 m² og ca. 7 800 m². Dette er størrelser og en avgrensning som vil 

være egnet til å bli utviklet videre. Slik rådmannen ser det vil omsøkt deling ikke være til 

hinder for en eventuell senere utarbeidelse av reguleringsplan/utvikling av området, og vil 

anbefale at det gjøres unntak fra kommuneplanens bestemmelser om plankrav. 

 

Av det innsendte forslag til deling er det snakk om å dele fra den bebygde delen av 

eiendommen. Det er på innsendte kart ikke vist hvordan adkomst til resteiendommen skal 

skje. Rådmannen mener at dette spørsmålet bør avklares i samråd med søker. Altså hvorvidt 

adkomst til det nye området skal skje som en tinglyst heftelse på den nye matrikkelenheten, 

eller hvorvidt det bør foretas en justering av avgrensning/arrondering av området for å sikre 

eget adkomstareal for resteiendommen. 

 

Rådmannen vil anbefale at det gis tillatelse til deling, da det ikke foreligger forhold som 

tilsier at tillatelse til deling ikke bør gis.  

 

 

Vedlegg 
1. Brev fra Ringerike kommune, datert 14.04.2015 



2. Innspill fra naboer og Ask utvikling 

3. Søknad om deling, med redegjørelse  

4. Kart som viser omsøkt område 

5. Tillatelse til deling (tilleggsareal til gangvei på ca. 750 m²), datert 14.04.2015 

 
 

 

 

 Ringerike kommune, 05.05.2015 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

kommunalsjef samfunn: Asle Aker  

avdelingsleder byggesak: Arne Hellum 

saksbehandler: Heidi Skagnæs 

 

 



 

Ringerike kommune 
Miljø- og arealforvaltning 

 

Postboks 123, 3502 Hønefoss  postmottak@ringerike.kommune.no 

Tlf: 32117400/ Fax: 32 12 50 30  www.ringerike.kommune.no 

 

 

Martin Johnsrud og Bjørgunn Johnsrud Moljord 

Runar og Astrid Nymoen 

Gunn og Torkild Johnsrud 

Hans Ødegaard  

Ask utvikling v/Anders Lerberg Kopstad 

 

  

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

15/2765-2 9661/15 GNR 80/13  14.04.2015 

 
Nabomerknader: Vedrørende innspill til søknad om deling av eiendom 
Gnr. 80/13 Stranden 
 

 

Viser til deres innspill vedrørende deling av eiendommen gnr. 80/13 Stranden skole. Ask 

utvikling og naboer (eiendommene gnr. 78/16, 78/75, 78/44 og 80/12) har tatt opp forhold 

knyttet til bruken av gnr. 80/13 og reiser spørsmål omkring en evt. omregulering av 

eiendommen.  

 

Dette er saken 

Ringerike kommune v/teknisk forvaltning har søkt om fradeling av to områder på 

eiendommen gnr. 80/13 (tidligere Stranden skole): 

- Ca. 750 m² som i dag er gang- og sykkelveg/busslomme og som skal deles fra og 

legges til øvrig gangveisystem i området (gnr. 3046/1) 

- Ca. 6 900 m² som består av to skolebygg, uteareal mellom disse byggene og 

biloppstillingsplassen mot Aklangen. 

 

Arealet som omfatter G/S-veg og busslomme blir behandlet i egen sak (15/3295). Fradelingen 

av dette arealet vil kunne sikre avklarte rettsforhold knyttet til fremtidig drift og vedlikehold 

vegen og busslomma. Dette arealet synes imidlertid ikke å være sentral i de forholdene som 

naboer og Ask utvikling tar opp i sine innspill. 

 

Dagens arealformål 

Eiendommen og det omsøkte arealet ligger i et område som ifølge kommuneplanen er avsatt 

til offentlige formål. Arealer som er avsatt til offentlige formål kan nyttes som park, 

lekearealer, veg og kan huse ulike former for formålsbygg slik som skole, barnehage og 

institusjoner mm. Dvs. ulike former for allmennyttige og offentlige formål. 

 

«Skoletomta» kan i utgangspunktet ikke tas i bruk til annet enn offentlig/allmennyttig formål.  

 

Dersom arealet skal nyttes til annet formål krever dette at området avsettes til annet formål i 

kommuneplanen og/eller at det utarbeides en reguleringsplan for området, eller (for mindre 

tiltak) at det gis dispensasjon fra kommuneplan. 

 

Det er de samme krav som stilles til forslagsstiller, uavhengig av om grunneier er en 
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privatperson, et foretak eller offentlig virksomhet (kommune eller stat). Dersom det er ønske 

om endring av arealbruken i området må dette i utgangspunktet gå veien om kommuneplan, 

før det evt. kan utarbeides reguleringsplan/byggesak (slikt sendes på høring/nabovarsles). 

  

Innspill fra Ask utvikling og naboer 

Det fremgår av innspillene fra Ask utvikling og naboene (eiendommene gnr. 78/16, 78/75, 

78/44 og 80/12) at eiendommen gnr. 80/13 Stranden er en viktig brikke for Ask sentrumsnære 

bolig- og samfunnsutvikling. Videre at en oppdeling av eiendommen ikke bør skje uten 

intensjon om omregulering eller sikring av potensialet. Det bes om at eiendommen selges som 

en enhet med de retningslinjene som er gjeldende for eiendommen i dag. 

 

Det er i brevet fra Ask utvikling tatt opp forhold omkring kommuneplanens bestemmelser og 

retningslinjer om utbyggingsrekkefølge og lekeareal for barn og unge (§§ 1.1.3 og 1.0.2).  

 

Ask utvikling viser til at de har utarbeidet en helhetlig plan med ambisjoner om å nytte hele 

eiendommens areal, da blant annet med funksjonelt og attraktivt fritids- og aktivitetstilbud. Og 

at Ask utvikling jobber for at hele bygda skal ha glede av eiendommen gnr. 80/13 og at barna 

som skal vokse opp på Ask skal ha et rikt område å boltre seg på. 

 

Vi forstår det slik at Ask utvikling og naboer er opptatt av etterbruken av området Stranden 

skole. Dette er engasjement og ideer som kan komme til nytte i fremtidig utvikling av Ask. 

 

Vår videre behandling i saken 

Når byggesaksavdelinga i Ringerike skal behandle søknaden om deling etter plan- og 

bygningsloven tar vi ikke stilling til hva en eventuell fremtidig etterbruk av området er, kun 

hvorvidt omsøkt deling kan tillates eller ei. 

 

Hvis dere ut ifra redegjørelsen over finner å kunne trekke nabomerknadene til delesøknaden er 

det fint om vi kan få beskjed om dette. Dersom dere skulle ha ønske om å komme med 

ytterligere merknader før vi behandler saken ber vi om at disse er oss i hende innen mandag 

27. april 2015. Vi tar sikte på å behandle delesøknaden etter dette. 

 

 

Med hilsen  

 

 

 

Arne Hellum 

avdelingsleder byggesak 

 

  

 Heidi Skagnæs 

 saksbehandler 

 

 heidi.skagnaes@ringerike.kommune.no  

  

  

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

Naboer: 

Martin Johnsrud og Bjørgunn Johnsrud Moljord, Aklangveien 12, 3519 Hønefoss 
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Runar og Astrid Nymoen, Aklangveien 16, 3519 Hønefoss 

Gunn og Torkild Johnsrud, Aklangveien 8, 3519 Hønefoss 

Hans Ødegaard, Ødegården 4, 3519 Hønefoss  

Ask utvikling v/Anders Lerberg Kopstad, Avstikkeren 151, 3519 Hønefoss 

 

Kopi: 

Ringerike kommune, Teknisk forvaltning, 3502 HØNEFOSS 
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Vedlegg til søknad om deling av Stranden skole.

På det utsendte nabovarslet i forbindelse med søknad om deling av Stranden skole er det

innkommet to innsigelser fra naboer, disse er fra: Hans Ødegåtrd og felles brev fra M&B
Johnsrud, R&A Nymoen og G&T Johnsrud. Innsigelsene vedlegges. Videre har Ask
Utvikling SA levert innspill til deling av Stranden skole, dette vedlegges. Statens vegvesen

har kommentar av grensen mot gangvei. De etterspør kart som viser avstått areal til gang-

/sykkelvei som ble anlagt for ca. 30 år siden. Dette kartet er sendt SVV. Dette kartet er

vedlagt denne søknaden sammen med brevet fra SVV.

Samtlige innsigelser og innspill går ut på at skoletomten ikke ønskes delt. (Det er ikke avgjort

at det er Ask Utvikling som blir kjøper).

Teknisk forvaltning, som er kommunens eiendomsbesitter, må forholde seg til
kommunestyrevedtaket.

Teknisk forvaltning, | 6.03.201 5

v
frdÊ KnI,,?ir,/?!.,15\lE
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Ringerike kommune
Ei endomsforvaltningen
Postboks 123
3502 HØNEFOSS

Innspill til deling av eiendom gnr. 80/13 Stranden skole.

Eiendom gnr. 80/13 er etter vårt syn en svært viktig brikke for Ask
sentrumsnære bolig- og samfunnsutvikling. Vi ser viktigheten av å ha en
helhetlig plan for en så sentral eiendom, og vi stiller oss undrende til oppdeling
av en slÍk eiendom uten intensjon om omregulering eller sikring av potensialet.
Vi ser at eiendommen bør selges som en enhet med de kommunale retningslinjer
som er gjeldende for eiendommen i dag.

Viser til gjeldende kommuneplan S 1.0.2 Utbyggingsrekkefølge. Derav fremgår
det at før videre utbygging på Ask skal trafikale forhold være utbedret for
trafikksikre og tilstrekkelige på- avkjøringer.

Med hensyn til dette krav kan vi ikke se at oppdeling av gjeldende eiendom vil
medvirke til noen form for vekst så lenge kravene om tilstrekkelig trafikale
veitiltak ikke er innfridd. A få en god utnyttelsen av en delt eiendom anser vi som
vanskelig.

Eiendommen som nå skal omsøkes delt, er i kommuneplanen definert med
formål allmenn nytte/offentlig område. Den hadde frem til våren 20L4 funksjon
som skole, og hele området har vært vel anvendt til barnas beste. Dersom
området skal endre formål viser vi til Kommuneplanbestemmelse S 1.1.3

Lekeareal. Vi viser også til Temaveileder " Barn og unge og planlegging etter
plan- og bygningsloven" kap.2.L samt "Rikspolitiske retningslinjer for barn og
unges interesser i planleggingen" og dets veiledning. Av disse dokumenter
fremgår det bl.a. følgende:

I nærmiljøet skal det finnes arealer hvor barn kan utfolde seg og skape sitt eget lekemiljø.
Dette forutsetter blant annet at arealene:

a

a

er store nok og egner seg for lek og opphold

gir muligheter for ulike typer lek på ulike
årstider

kan brukes av ulike aldersgrupper, og gir
muligheter for samhandling mellom barn,
unge og voksne.

Ved omdisponering av arealer som i planer er avsqtt til fellesareal eller friområde som er i
bruk eller er egnet for lek, skal det skaffes fullverdig erstatning. Erstatning skal også
skaffes ved utbygging eller omdisponering av uregulert areal som barn bruker som
Iekeareal, eller dersom omdisponering av areal egnetfor lekfører til at de hensyn som
er nevnt i punkt b ovenfor, for å møte dagens eller framtidens behov ikke blir oppfylt.

a



Sj ekkl iste i fo rho I d til kr av et o m fuIIv e r dig er statning s are aI :

7. Er det omdisponerte arealet avsatt til fellesareal eller friområde i tidligere planer?
2. Er det omdisponerte arealet i faktísk bruk av barn og/eller unge i dag?
3. Har det omdisponerte areal vært í faktisk bruk av barn og unge tidligere?
4. Er det omdisponerte areal egnetfor lek - i dag eller ifremtiden?

Dersom spørsmåI 7-4 besvares med JA, så har barna krav på andre, like gode arealer dvs

fullv e rd ig e rstatning s a re al.

5. Er det omdisponerte areal tidligere uregulert?
6. Brukes det av barn som lekeareal i dag?
7. Har det vært i bruk av barn tidligere?
B. Egner det seg som lekeareal i dag eller i fremtiden?

Dersom spørsmål 5-B besvares med JA, så har barna krav på fullverdig erstatningsareal.

9. Fører omdisponeringen til at nærmiljøet taper arealer hvor barn kan utfolde seg og
skape sitt eget lekemiljø (jfr RPR pkt 5b)

Dersom spørsmål 9 besvares med JA, så har barna krav på fullverdig erstatningsareal.

Kommunen skal ha kunnskap om barn og unges nærmiljø og tilgjengelige arealerfor
utendørs fysisk aktivitet og opphold. Det en samtidig en forutsetning at kommunen er
kjent med hvilke arealer som benyttes av barn og unge, enten de er regulert tíI dette eller
ikke.

For å oppnå målene om sikre og trygge og sunne oppvekstmiljø for barn og unge og at de
har muligheter for daglig fysisk aktivitet og friluftsliv, er det viktig å sikre orealer som

faktisk nyttes eller som kan nyttes til slik aktivitetviktig.

Ask utvikling SA jobber nå for at hele bygda igjen skal ha glede av eiendom gnr.
B0 /L3 og at barna som skal vokse opp på Ask, eller ha tilknytning til fremtidige
tilbud ved gnr. 80 /L3, skal ha et rikt område å boltre seg på. Ask utvikling SA har
utarbeidet en helhetlig plan med ambisjoner om å benytte hele eiendommens
areal, da blant annet med funksjonelt og attraktivt fritids- og aktivitetstilbud.

Ä skulle dele denne eiendommen kan vi ikke anse som hensiktsmessig og vi
Ønsker dermed at eiendommen beholder sitt opprinnelige areal på 15 495 m2.

Vennlig hilsen

Ask utvikling SA



)

Ringerike kommune
Ei endomsforvaltningen
Postboks 123
3502 HøNEFOSS

Innspill til nabovarsel om delin&av eiendom gnr. 80/13 Stranden skole.

Elendom gnr 80/13 er etter vårt syn en brikke i utvikling av Ask senEumsnære
bolig- og samfunnsuWikling. Vi ser viktigheten av å ha en helhetllg plan for en så

sentral eiendom, og vi stiller oss undrende dl oppdeling av en slik eiendom uten
intensjon om omregulering eller sikring av potensialet Vi ser at eiendommen
bør selges som en enhet med de kommunale rebringslinier som er gieldende for
eiendommen i dag.

Viser til gieldende kommuneplan S 1.0.2 Utbyggingsrekkefølge. Derav fremgår
det at før videre utbygging på Ask skal traffkale forhold være utbedret for
trafiklsikre og tilstrekkelige på- av$øringer.

Med hensyn dl dette lcav kan vi ikke se at oppdellng av gf eldende eiendom vil
medvirke til noen form for vekst så lenge kravene om tÍlstrekkelig trafikale
veitiltak ikke er innfrídd" A få noen utnyttelsen av en slik eiendom separat anser
vi somvanskelig.

Eiendommen som nå skal omsøkes delt er i kommuneplanen definert med
formål allmenn nytte/offentlig område. Den hadde frem til våren 2014 funksjon
som skole, og hele området har vært vel anvendt til barnas beste. Vi kan ikke se

at kommunens planavdelingvil liunne gi klarsignal om endring av eiendommens
formål så lenge det ikke er kommet til noen enlghet omlcing tilrettelegging for
veksL

Ask uwikling iobber nå for at hele bygda igf en skal ha glede av eiendommen og at
barna som skal vokse opp på Ash ellerha dl}crytningtil fremtidþ tilbud ved
gnr 80/13, skal ha et rlkt område å boltre seg på. Ask uMkling har utarbeidet en
helhetltgplan med ambisjonerom å benytte hele eiendommens areal, da blant
annet med funksjonelt og attraktivt fritids- og aküvitetsülbud.

A slruile dele denne eiendommen kan vi som naboer ikke anse som
hensiktsmessig ogvi tnsker dermed å fremme lnnsigelse mot et sll}t
delingsvedtak

Vennlighilsen

Martinfohnsrud& fohnsrud Moliord, Aklanryeien 12

,Øoøt¿
Runar & N¡rrnoen, Aklangveien 1 6

Gunn & Torkild Iohnsrud, Aklangveien I
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Ringerike kommune
E i endom s fo rvaltningen
Postboks 123
3502 HøNEFOSS

Eiendom gnr 80/13 er etter värt syn en brikke i uwikling av Ask sentrumsnære bolig- og
samfunnsutvikling. Vi ser viktigheten av å ha en helhetlig plan for en så sentral eiendom, og vi
stiller oss undrende til oppdeling av en slik eiendom uten intensjon om omregulering eller
sikring av potensialet. Vi ser at eiendommen bør selges som en enhet med de kommunale
retningslinjer som er gjeldende for eiendommen i dag.

Viser til gjeldende kommuneplan S L.0.2 Utbyggingsrekkefølge. Derav fremgår det at før videre
utbygging på Ask skal trafikale forhold være utbedret for trafikksikre og tilstrekkelige på-
avkjøringer.

Med hensyn til dette krav kan vi ikke se at oppdeling av gjeldende eiendom vil medvirke til noen
form for vekst så lenge kravene om tilstrekkelig trafikale veitiltak ikke er innfridd. A, få noen
utnyttelsen av en slik eiendom separat anser vi som vanskelig.

Eiendommen som nå skal omsøkes delt er i kommuneplanen definert med formål allmenn
nytte/offentlig område. Den hadde frem til våren 2OL4 funksjon som skole, og hele området har
vært vel anvendt til barnas beste. Vi kan ikke se at kommunens planavdeling vil kunne gi
klarsignal om endring av eiendommens formål så lenge det ikke er kommet til noen enighet
omkring tilrettelegging for vekst.

Ask utvikling jobber nå for at hele bygda igjen skal ha glede av eiendommen og at barna som skal
vokse opp på Ask, eller ha tilknytning til fremtidige tilbud ved gnr 8O/I3, skal ha et rikt område
å boltre seg på. Ask utvikling har utarbeidet en helhetlig plan med ambisjoner om å benytte hele
eiendommens areal, da blant annet med funksjonelt og attraktivt fritids- og aktivitetstilbud.

^Å skulle dele denne eiendommen kan vi som naboer ikke anse som hensiktsmessig ogvi ønsker
dermed å fremme innsigelse mot et slikt delingsvedtak.

Ven

a
âz*/øn

1_



Statens vegvesen

Kommentar til nabovarsel gbnr.80/13 Stranden skole i Ringerike
kommune - fradeling

Vi har mottatt varsel vedrørende deling av ovennevnte eiendom beliggende langs Rv35

Vi vil for ordens skyld nevne at vegvesenet både kommer inn som grunneier/nabo, og som
forvaltningsmyndighet med hensyn til avkjørsler og eventuell dispensasjon fra byggelinje.
Denne uttalelse gjelder bare naboskapet. Det er således hensynet til vegens eiendomsgrense

som er grunnlag for våre bemerkninger.

Når det gjelder fradelingen og tomtas avgrensning mot veg, har vi foreløpig ikke sett nærmere
på vegvesenets eiendomsgrense mot den aktuelle eiendom, men vi er kjent med at det skal
foreligge oppmåling og kart som viser avstått areal til gang-sykkelveien som ble bygd for vel
30 år siden. Oppmålingen ble úført av kommunen som også utredet grunnerstatningen.

Etter det vi kan se av veibilder kan det være naturlig å forholde seg til flettverksgjerde mot
veien som eiendomsgrense. Dette kravet er nødvendig av hensyn til drift og vedlikehold av

vegen.

Vi ber om å få tilsendt utskrift av kommunens delingsvedtak så snart det foreligger

Eiendomsseksjonen
Med hilsen

Ringerike kommune
Postboks 123 Sentrum
3502 HØNEFOSS
Att: Torunn Kaspersen

Behandlende enhet:

Region sør

Leif Arne Aannestad
overingeniør

Postadresse

Statens vegvesen

Region sør

Postboks 723 Stoa

4808 Arendal

Saksbeha ndler/innvalgsn r:

Leif A Aannestad - 32214409

Telefon: 02030

Telefaks: 37 01 98 01

f irmapost-sor@vegvesen. no

Org.nr: 97.1032081

Vår referanse:

201 s/01 8082-002

Kontorad resse

Tollbugata 2

Deres referanse: Vår dato:

24.02.20rs

Fakturaadresse

Statens vegvesen

Landsdekkende regnskap

981 5 Vadsø

Telefon:

Telefaks:

l-{ft,,**^@

3044 DRAMMEN
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Dokid: 1 50261 03 (15127õ5-1)
Søload om delinq av eiendom

ruNG8zuKE KOMMUNE. . Laget âv Torkjcll Dãhl

Plb-l2

RINGERIKE KOMMUNE
Miljø- og arealforvaltning

Søknad om deling av eiendom
Rekvisisjon av oppmålingsforretning
jfr. Matrikkelloven av 01.01.2010 med tilhørende fo¡skrifter og $$20-1m\,26-1,27-1 og27-2
plan- og bygningsloven som trådte i kraft 01.07.10 samt forckrifter om begrensning av forurensning

Besøks adressse Telefon

EiEr-dr,*
Effi

9

Til

Ringerike Kommune, Miljø- og arealforvaltning

PB 123 Sentrum

3502 HØNEFOSS Tlf. nr. 321174 00

Angår

bruksnavn eller gatenavn nr mmer

13

rike kommun

ummer ca

80

e-postR her

e-postuk ent

Søknad oml
rekvisisjon
av

A
B

c
D

E

F

G

deling av eiendom med oppmåling, arealca
oppmåling over grunneiendom, areal ca.

oppmåling over festegrunn, areal ca.
grensejustering, areal ca.
grensepåvisning etter målebrev
Uteareal til eierseksjon

X 6900
stk.

m'

Registrering av uregistrert jordsameie

m2.

m', grensepunkter antall ca.

m2.

antall grensepunkter

m'.

E Selvstendig bruksenhet ! Tillesssarealtil:
Gnr/bnr

Pansellen(e)

ska

benyttes

t

Nærmere
opplysnin-
ger som må

framlegges
av søkeren

! aotisnus

! rritiostrus

! lndustri/Bergverk

tr

! Offenttlg virksomhet

! LandbruUfiske

! Naturvern

n Offenfig friluftsområde

! otfentlis ves

f] Annet kommunikasjonsareal/tekn. anlegg

Delinq ihht ! Reguleringsplan E Bebyggelsesplan n Godkienttomtedelingsplan I Privatforslag

Søknad om

dispensasjon

if. Pbt

¡ ! forskrift ! vedtekt ! kommuneplan ! reguleringsplan lbebyggelsesplan

S 19. fra bestemmelser i:

plan- og bygningslov

I niks./rykesves ! Kommunalveg ! Privatveg

! Ny avkjørselfra ofientlig veg ! UViOet Uruf av eksisterende avkjønel

Atkomst

pbl S 66.1

vegloven $$

4043
! nvkjøringstillatelse gitt ! Adkomst sikret ifølge vedlagte dokument

I offentlig vannverk ! Privat fellesvannverk. Tilknyttningstillatelse vedlegges.Vann-

forsyning

pbl $ 65 ! Annet:

Avløp

pbl$ 66.2

I Offentligavløpsanlegg

! Utslippstillatelse sitt ! Søknad om utslippstillatelse vedlegges ! Avløp sikret ifølge vedlagte dokument

lo""'u
Privat enkeltanlegg

Privat fellesanlegg

13 inngang 1 7400
Telefax

13



Panell skal rit: og adresse på ev. kjøper/fester:

Aktuelle
vedlegg

X Situasjonskart

Gjenpart av nabovarsel (blankett NBR 5155)

Søknad om dispenasjon (fr. plan- og bygningslovens S 19)

Andre vedlegg

X

X

Dersom Matrikulering med utsatt oppmålingsforr. ønskes, sett X her: tr

Matrikulering med utsatt utstedes r kontra n.evt.nglyst

nt for sendes:

herkommune Teknisk forvaltni
nr

Det søkes fradelinq i h.h.t. kommunestvrevedtak i sak 151114. Dette vedleqqes.

Iê 1\Õó ¿eJ J

Matrikuleri med utsatt Matrikkelloven 6 andre ledd forckriften

For delingssaker g¡ør vi oppmerksom på at det i de fleste saker beregnes gebyr for behandling
av både landbrukskontoret (jordloven), byggesakskontoret (plan- og bygningsloven) og
oppmålingskontoret (matrikkelloven).

Underskrift

Besøks adressse Te efon Te efax

Storgata 13 lnngang fra 1 1

Klik her for
betalings-

satser

Endret 23 01 12 M¡ljø- og arealforualtningen



Utskrift Side 1 av 1

SITUASJONSPLAN
FOR RINGERIKE KOMMUNE

Dato 6/2-20t5 Målestokk 1:1000

Eier
Gnrlbnrlfnr
Adresse
Areal, beregnet
Formål

Utnyttelse
Regplan nr.

Plannavn

Godkjent
Kommuneplanformål

80/13-0
Aklangveien 2, 3519 HøNEFOSS

15495

Dok¡d: 150261'l I (15t2765-1)
Situasjonsplan

EIhEI

Hffi

a

kole

,

7

L2

80/s

a aJ

a

Andre bygg ------ Usikker eiendomsgrense

Trafikkareal Vannledning

Overuannsledning

Spillvannsledning

Felles avløpsledning

Situasjonsplanen kan ikke være eldre enn 1 år.

Tiltakshaver I
Dato Sign

Revideringsdato Sign

Revideringsdato Sign

http.lkarttingerike.kommune.no/Content/printDynaleg.asp?LefF564723.983179028... 06.02.2015



 

Ringerike kommune 
Miljø- og arealforvaltning 

 

Postboks 123, 3502 Hønefoss  postmottak@ringerike.kommune.no 

Tlf: 32117400/ Fax: 32 12 50 30  www.ringerike.kommune.no 

 

 

Ringerike kommune  

Teknisk forvaltning 

 

3502 HØNEFOSS 

 

Delegasjonssak nr. 137/15 

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

15/3295-3 9619/15 GNR 80/13  14.04.2015 

 

Tillatelse til deling - tillegg til gangvei (ca. 750 kvm)  

Gnr. 80/13 Stranden 

 

Det vises til søknad mottatt 30.03.2015. Det er søkt om fradeling av to områder på 

eiendommen gnr. 80/13 (tidligere Stranden skole): 

- Ca. 750 m² som tilleggsareal til gangvei (sak 15/3295) 

- Ca. 6 900 m² som selvstendig bruksenhet (sak 15/2765) 

 

I denne saken er det altså kun arealet som er gang- og sykkelveg (ca. 750 kvm.) som vil bli 

behandlet.  

 

Det omsøkte arealet er i dag i bruk som G/S-veg og som busslomme. Det er ønske om å dele 

fra dette arealet, slik at dette ikke ligger som en del av eiendommen gnr. 80/13. Dette vil 

kunne sikre avklarte rettsforhold knyttet til fremtidig drift og vedlikehold av arealet. Omsøkt 

areal på ca. 750 m² skal legges til gnr. 3046/1 (som består av flere teiger som til sammen 

utgjør G/S-veg fra Ask til Hønefoss). 

 

Eiendommen og det omsøkte arealet ligger i et område som ifølge kommuneplanen er avsatt 

til offentlige formål. Arealer som er avsatt til offentlige formål kan nyttes som park, 

lekearealer, veg og kan huse ulike former for formålsbygg slik som skole, barnehage og 

institusjoner mm. Dvs. ulike former for allmennyttige og offentlige formål.  

 

Det er foretatt nabovarsling, og det har kommet 4 innspill til omsøkt delingen. Ask utvikling 

og naboer (eiendommene gnr. 78/16, 78/75, 78/44 og 80/12) har tatt opp forhold knyttet til 

bruken av gnr. 80/13 og reiser spørsmål omkring en evt. omregulering av eiendommen. Dette 

er forhold som hører hjemme i saken 15/2765, som omhandler selve skoletomta, og som ikke 

berører denne saken. Forholdene som tas opp av naboer og Ask utvikling vil derfor bli vurdert 

som en del av saksbehandlinga i 15/2765. 

 

Statens vegvesen har kommentert og etterlyst kart fra oppmålingen som ble foretatt da gang- 

og sykkelvegen ble anlagt for ca. 30 år siden. Vegvesenet sier at det vil være naturlig å trekke 

grensen i eksisterende flettverksgjerde, og at dette vil ivareta hensynet knyttet til drift og 

vedlikehold av vegen. Videre at de ønsker å være orientert om vedtak i saken. Søker, 

Ringerike kommune v/Teknisk forvaltning, har opplyst om at de har oversendt etterspurt 

dokumentasjonen. 
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Vedtak: 

I medhold av delegert myndighet, jfr. kommunens delegasjonsreglement vedtatt i Ringerike 

kommunestyre 20. juni 2013, godkjennes søknaden om deling i henhold til plan- og 

bygningslovens §§ 20-1 m, 26-1, 27-1, 27-2 og 27-4 på følgende betingelser: 

 

1. Arealet skal være som vist på innsendte kartgrunnlag, ca. 750 m
2
. 

2. Nødvendige rettigheter med hensyn til vei, vann og avløp må sikres og tinglyses.  

Dokumentasjon vedrørende disse forhold forutsettes å kunne tas inn i skjøtet/sikres ved 

kartforretningen. 

 

Giro (til Teknisk forvaltning i Ringerike kommune) ettersendes for innbetaling av gebyr for 

saksbehandling: kr 6 600,- (Det vil påløpe et ytterligere gebyr ved kart- og delingsforretningen 

senere. (Betalingsreglementet i Ringerike kommune fastsetter de enkelte gebyrer og avgifter. 

Betalingsreglementet for 2015 ble vedtatt av kommunestyret 27.11.2014).  

 

Forholdet må være ordnet innen 3 år etter at tillatelsen er gitt. Etter det faller tillatelsen bort, 

jfr. plan- og bygningslovens § 21-9. 

 

Saken oversendes Oppmålingskontoret i Ringerike kommune for videre behandling. 

 

Se vedlagte orientering om klageadgang. 

 

 

 

Med hilsen 

 

Arne Hellum 

avdelingsleder byggesak 

                   Heidi Skagnæs 

        saksbehandler 

 

heidi.skagnaes@ringerike.kommune.no  

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

 

 

Kopi til:  

Ringerike kommune, Kart- og oppmåling (vedlagt kart) 

Ringerike kommune, Eiendomskattekontoret (vedlagt kart)  

Statens vegvesen, Region sør, 4808 ARENDAL 
Martin Johnsrud og Bjørgunn Johnsrud Moljord, Aklangveien 12, 3519 Hønefoss 

Runar og Astrid Nymoen, Aklangveien 16, 3519 Hønefoss  

Gunn og Torkild Johnsrud, Aklangveien 8, 3519 Hønefoss  

Hans Ødegaard, Ødegården 4, 3519 Hønefoss  

Ask utvikling v/Anders Lerberg Kopstad, Avstikkeren 151, 3519 Hønefoss 



SAKSFRAMLEGG 

 
  

 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 

 

 
Arkivsaksnr.: 15/4078-1   Arkiv: L32  

 

Nytt adressenavn -  Øya ved Elsrud  

 

Forslag til vedtak: 
 

1. Storøyveien 

 

 

Det skal tildeles adressenavn på vei til bolighus og hytter ved Øya ved Elsrud i Ådalen.  

 

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

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

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

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

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

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

  

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

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

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

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

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

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

død før navnet tas i bruk i en adresse. 

 

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

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

 bør prøve å videreføre lokale tradisjonelle stedsnavn  

 navnet bør passe på stedet  

 navnet skal ikke virke støtende eller komisk  

 det skal legges vekt på variasjon og mangfold  

 navnet bør være lett å skrive, lese og uttale  

 navn på nålevende personer skal i utgangspunktet ikke brukes  

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

men skal ikke være et førstevalg  

 



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

og følge gjeldende rettskrivingsprinsipp. 

 

Beskrivelse av saken 
I brev datert 17.03.2015 (15/2794-1) ba Oppmålingsavdelingen om tilbakemelding på 

adressenavn på veien. Frist for tilbakemelding ble satt til 17. april 2015. Brevet ble sendt til 

eierne av eiendommer som har atkomst til veien samt Øvre Ådal historielag.  

 

Ole Erik Elsrud (15/2794-2), Magne Rundhaug (15/2794-3) og Anne Kristin Rundhaug 

(15/2794-4) foreslår alle adressenavnet Storøyveien.   

 

Forslagene ble sendt til Stedsnavntjenesten for Østlandet og Agderfylkene til uttale 

(15/2794-10). Stedsnavntjenesten sin rolle er i henhold til Lov om stadnavn å gi rettledning 

og råd om skrivemåten av navnene i tillegg til at de også kan gi råd om valg av adressenavn. 

I epost vedlagt brev datert 24.04.2015 (15/2794-11) skriver de at de ikke har merknader til 

navneforslaget Storøyveien. 

 

Rådmannen går inn for at veien får navnet Storøyveien. 

 

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

18.05.1990.  

 

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

å komme med forslag til veinavn. Det blir også sendt brev til Øvre Ådal historielag.  

 

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

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

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

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

navnevedtak til SSR, jf. stedsnavnloven § 12.  

 

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

uttalelser fra grunneiere og stedsnavntjenesten.  

 

Vedlegg 
 Kartbilag påtegnet Storøyveien (vedlegg 1) 

 

 Brev fra Ringerike kommune til grunneiere og historielag (15/2794-1) (*) 

 E-post fra Ole Erik Elsrud (15/2794-2) (*) 

 E-post fra Magne Rundhaug (15/2794-3) (*) 

 E-post fra Anne Kristin Rundhaug (15/2794-4) (*) 

 E-post fra Ringerike kommune til Stedsnavntjenesten (15/2794-10)(*) 



 Epost med vedlagt brev fra Stedsnavntjenesten for Østlandet og Agderfylkene 

(15/2794-11) (*) 

 

 

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

oppgitt journalnummer. Kontakt servicetorget ved behov for papirutskrift. 

 

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

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

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

skrivemåten som kan påklages. Klagen skal grunngis. 

 

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

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

 

 

 

 Ringerike kommune, 29.04.2015 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

virksomhetsleder: Heidi Skagnæs 

 

saksbehandler: Trond Olav Vassdal 
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SAKSFRAMLEGG 

 

 

 
  

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 14/1391-3   Arkiv: GNR 318/271  

 

Gnr/bnr. 318/271 - Thornes gt. 8 – Bruksendring fra enebolig til 

2-mannsbolig 

 

Forslag til vedtak: 
 

 

Det vises til søknad om dispensasjon vedrørende bruksendring fra enebolig til 2-mannsbolig 

og til rådmannens saksframlegg: 

 

 

1. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning er negativ til at det gis dispensasjon 

fra reguleringsbestemmelsen § 1.1, pkt. 1. Dispensasjonen kan føre til negativ 

presedens i området, og på den måten undergrave reguleringsplanens intensjon. 

Ulempene ved å gi dispensasjon anses å være større enn fordelene.  

2. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2, avslås søknaden om dispensasjon fra 

reguleringsbestemmelsenes § 1.1, pkt. 1. 

3. Se orientering om klageadgang. 

 

 

Utskrift sendes 

 
Draupner Arkitektur & Plan, Owrens gt. 18, 3510 HØNEFOSS 

Sang Ho, Roald Amundsen gt. 2, 3510 HØNEFOSS 

 

 

 

 

 

 

Sammendrag 



 
Kommunen har mottatt en søknad om bruksendring fra enebolig til 2-mannsbolig samt 

fasadeendringer på eiendom med gårds- og bruksnummer 318/271, i Thornes gate på 

Løkka/Schjongslunden. Boligen befinner seg i felt BBF-20 i hensynssone H570_2, bevaring 

av kulturmiljø. Feltet er regulert til enebolig. Det søkes derfor om dispensasjon fra 

reguleringsbestemmelsene § 1.1, pkt. 1, vedrørende antall boenheter. 

 

Tiltaket omfatter ikke utvidelse av eksisterende bebyggelse, men innvendig rehabilitering til 

2 boenheter. Bolighuset ønskes horisontaldelt, med en leilighet på hvert plan.  
Rådmannen har innstilt negativ, grunnet at dispensasjon fra reguleringsbestemmelsenes § 

1.1, pkt. 1 kan gi negativ presedens i området, og på den måten undergrave 

reguleringsplanens intensjon. Områdets miljø anses å være bevaringsverdig og tiltaket kan 

gi negativ presedens. Rådmannen har også foreslått 2 alternative vedtak, hvor nr. 1 er 

godkjenning av dispensasjon, og nr. 2 er at det tas til vurdering om det bør gjøres en 

reguleringsendring.  

 

 

Innledning / bakgrunn 

  
Kommunen mottok søknad om bruksendring fra enebolig til 2-mannsbolig samt 

fasadeendringer i Thornes gate på Løkka/Schjongslunden den 19.09.2014. Boligen befinner 

seg i felt BBF-20, dette feltet er regulert til enebolig. Det søkes derfor om dispensasjon fra 

reguleringsbestemmelsene § 1.1, pkt. 1, vedrørende antall boenheter.  

 

Det ble avholdt et internt møte i kommunen angående viderebehandling av saken 

09.10.2014. På møtet ble det diskutert alternative behandlingsformer, blant annet om saken 

burde behandles som en mindre endring av reguleringsplanen. I tillegg ble det diskutert 

usikkerhet rundt adkomstveien over friarealet, og hvorvidt grunneier har veirett over 

friarealet. Det ble 19.10.2014 sendt ut et foreløpig svar til ansvarlig søker med spørsmål om 

tilleggsdokumentasjon angående veirett over friareal, og synspunkter på ønsket 

behandlingsform. Vi mottok tilleggsdokumentasjon i saken 10.02.2015. 

 

Beskrivelse av saken 

 
Eksisterende bebyggelse 

Bolighuset er oppført i 1927. Arkitekt og byggmester var Christian Petersen. Bygningen er 

registrert med høy verneverdi av ekspert Jo Sellæg, stilart er vurdert å være 1920-talls 

klassisme. Det er opplyst om at eksisterende bolighus har en samlet boflate (bruksareal) på 

ca. 160 m². Søker har opplyst om at eksisterende tilbygg er fra 1967, og at dette tilbygget 

har en grunnflate på ca. 2,2 x 3,6 m. Eiendommen har et totalt areal på ca. 681,8 m².  

 
Tiltaket 

Tiltaket omfatter ikke utvidelse av eksisterende bebyggelse, men innvendig rehabilitering til 

2 boenheter. Det er ønskelig å horisontaldele bygningen, med en leilighet på hvert plan. 

Hver boenhet vil ha et bruksareal på ca. 80 m². Leilighetene skal ha entre, kjøkken, stue, 2 

soverom og bad/WC. Hver leilighet skal ha en liten bod i kjelleren på ca. 6 m².  Det skal 

bygges nytt trapperom i forbindelse med inndelingen, slik at begge leilighetene får tilkomst 



til kjeller. Innvendig intern trapp, erstattes da med ny, utvendig trapp. Denne skal legges på 

utsiden av bygget, og skal erstatte tilbygget fra 1967.  

 

I tillegg til nytt utvendig trapperom, skal det også omgjøres et vindu i 1.etasje til terrassedør 

og omgjøring av dør til vindu på nordsiden. 

 

 

Utomhusplan, utnyttingsgrad og tilkomst til eiendom 

Søker har sendt inn forslag til utomhusplan (se vedlegg nr. 3 ). Eiendommen har en 

utnyttingsgrad på 30 % bebygd areal (BYA). Med det nye forslaget, med tilbygg og 1 ekstra 

parkering på 18 m², er utnyttingsgraden beregnet til å være ca. 20,2 % BYA. 

 

 

I utomhusplanforslaget utarbeidet av ansvarlig søker, er det vist tilkomst til eiendommen fra  

Thornes gate i sør, og fra Kahrs gate/Kvernberggata i nordvest, over friarealet som eies av 

Ringerike kommune. Som nevnt, har kommunen har etterspurt ansvarlig søker om det 

foreligger veirett for grunneier av Thornes gate 8, til å benytte seg av adkomst over 

friarealet. Det er opplyst om at det ikke foreligger noen veirett, men at adkomsten over 

friarealet har vært benyttet over lang tid. Forrige eier benyttet også den adkomsten, og det er 

opplyst om at dette har vært eiendommens eneste adkomst, inn til det ble etablert en garasje 

mot Thornes gt. en gang i 1960-årene. Det befinner seg også en port i adkomsten fra 

nordvest. Ansvarlig søker mener at dette forholdet synes å ha vært en enighet mellom 

partene, og at man derfor kan si at eiendommen har hevd på veirett, etter å ha benyttet denne 

i over 90 år.  

 

 

Søkers begrunnelse for dispensasjon 

 

- Ved å dele opp eksisterende bygning i to boligenheter vil man kunne foreta de nødvendige    

  oppussingsarbeidene som er nødvendig for å ta vare på bygningen som en miljøfaktor i et   

   verneverdig område. 

 

- Man organiserer to boenheter innenfor en bygning. Det blir ingen utvidelse av 

bygningsmasse, utenom ekstra carport. Trappebygget skal erstatte eksisterende tilbygg. 

 

-Søker er oppmerksom på at tiltaket kan skape presedens, men det påpekes at det kun ligger 

to bolighus i felt BBF 20 og samtidig verneområdet H570_1-4, syd for det kommunale 

friområdet H 560_1, og det er nemlig angjeldende bolighus og nabohuset Thornes. Gt. 10 

(eiendom 318/273). Søker mener tiltaket i høyden kun kan skape presedens for nabohuset. 

Dersom begge disse store bygningene gjøres om til fire mindre boenheter, vil dette være 

ønsket fortetting i sentrale bystrøk, selv om bevaringshensynet skulle veie tyngre enn mål 

om fortetting.  

 

-Det påpekes svakheter ved nåværende reguleringsbestemmelser hva angår definisjon av 

eneboligområde. Det står ingenting om hvordan man definerer eneboligbebyggelsen i 

reguleringsbestemmelsene, søker mener dette kan være 1 boligenhet med bileilighet inntil 

65 m², eller 1 boligenhet med en eller 2 hybelleiligheter.  

 

- Denne leilighetstypen er ettertraktet i leiemarkedet.  



 

Forholdet til overordnede planer 

 
Eiendommen er omfattet av reguleringsplan nr. 120-03, Løkka og Schjongstangen. Den 

befinner seg i felt BBF 20 og i hensynssone H570_2, sone med bevaring kulturmiljø. Felt 

BBF 20 er regulert til eneboliger.  

 

Hensikten med hensynssone H570, bevaring kulturmiljø, er å bevare områdets 

kulturhistoriske, arkitektoniske og miljømessige verdier, satt i sammenheng med 

omkringliggende miljø.  

 

 

Behov for informasjon og høringer 

 
Dispensasjonen anses å være av lokal karakter. Det er derfor ikke innhentet uttalelse fra 

fylkesmannen i Buskerud.  

  

Alternative løsninger 
 

Alternativ 1) 

 
Det vises til søknad om dispensasjon vedrørende bruksendring fra enebolig til 2-mannsbolig 

og til rådmannens saksframlegg: 

 

1. Hovedkomiteen for miljø og arealforvaltning er positiv til søknaden om dispensasjon 

fra reguleringsbestemmelsenes § 1.1, pkt.1.  Fordelene ved å gi dispensasjon anses å 

være klart større enn ulempene. Det vektlegges at eksisterende bygningsmasse ikke 

utvides i særlig grad, og en slik fortetting anses derfor som positiv. Det er en 

overvekt av eneboliger i dette området, og det bør derfor kunne åpnes opp for en 2-

mannsbolig til.  

2. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2, godkjennes søknaden om 

dispensasjon fra reguleringsbestemmelsen § 1.1, pkt. 1. 

3. Viderebehandling av søknaden delegeres videre til rådmannen 

4. Se orientering om klageadgang. 

 

Begrunnelse 

 

HMA kan velge å vektlegge disse punktene; 

 

- Tiltaket kan vurderes slik at det i dette tilfellet blir en bruksendring fra enebolig til 2-

mannsbolig, uten noe særlig utvidelse av eksisterende bygningsmasse.  En slik 

fortetting er å ettertrakte, da den ikke vil redusere lys og luft for naboeiendommer i 

særlig grad. 

 

- Det kan vurderes dit hen at ønske om fortetting i sentrum bør vektlegges i sterk grad, 

og at økning av 1 boenhet i området, alene, ikke vil ha stor betydning for 

bygningsmiljøet. Det er bare en eventuell presedensvirkning som kan føre til en 

endring av miljøet, og betydelig økt biltrafikk i området.  



 

- Reguleringsplanen kan vurderes å ha en uklar definisjon av «enebolig», og at det 

tross alt kan tillates hybel med intern adkomst mellom hovedhus og hybelen, fordi en 

hybel i et slikt tilfelle ikke vil defineres som en egen boenhet. 

Tillatelse til en hybel vil da nødvendigvis ikke medføre en dispensasjon fra planen. 
 

- Det kan legges vekt på at 3-romsleiligheter på denne størrelsen er, slik søker 

påpeker, en ettertraktet leilighetstype på leiemarkedet.  

 

- Det kan legges vekt på at til tross for 1 ekstra parkering/carport, vil eiendommens 

utnyttingsgrad fortsatt være relativt lav, da det er tillatt med 30 % BYA, og det nye 

forslaget får en utnyttingsgrad på 20,2 % BYA.  

 

 

 

Alternativ 2) 

 
Det vises til søknad om dispensasjon vedrørende bruksendring fra enebolig til 2-mannsbolig 

og til rådmannens saksframlegg: 

 

1. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning mener at det bør vurderes å foreta en 

mindre reguleringsendring/reguleringsendring, i stedet for at det gis dispensasjon fra 

reguleringsbestemmelsenes § 1.1, pkt. 1. Det bør da vurderes å regulere hele feltet 

BB20 til 2-mannsboliger og eventuelt andre eneboligfelt innenfor reguleringsplanen. 

HMA ønsker å tilrettelegge for flere 2-mannsboliger på Løkka/Schjongstangen, da 

det bør etterstrebes fortetting i slike sentrumsnære strøk.  

 

2. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2, avslås søknaden om dispensasjon. 
 

3. Søkeren kan vurdere å søke om en endring av reguleringsplanen.  
 

4. Se orientering om klageadgang.  

 

 

Begrunnelse 

 

HMA kan velge å vektlegge disse punktene; 

 

- HMA kan vurdere det slik at det er et framtidig behov for fortetting i sentrum. Løkka 

anses som relativt stort område med eneboliger, og det bør derfor kunne åpnes opp 

for å vurdere om denne eiendommen/ eventuelt hele feltet BBF20, kan reguleres om 

til et felt for 2-mannsboliger. Endring av andre eneboligfeltet innenfor samme 

reguleringsplan kan og eventuelt vurderes.  

 

- Det kan vurderes slik at en reguleringsendring vil gi mindre uklar presedensvirkning 

og større forutsigbarhet for feltet BBF20.  



 

 

Rådmannens vurdering 

 
Vurdering av dispensasjonen 

  

I planbeskrivelsen for Løkka/Schjongstangen, står det følgende;  

 

«Løkka og Schjongstangen er et sentrumsnært boligområde og i plansammenheng ønsker 

man å tilstrebe fortetting i Hønefoss. På Løkka veier imidlertid hensynet til det 

bevaringsverdige bygningsmiljøet tyngre enn hensynet til målet om fortetting i sentrum.» 

 
I reguleringsbestemmelsenes § 1.1. pkt. 1, er felt BB20 avsatt til eneboliger. Dersom antall 

2-mannsboliger i området øker, kan dette tilsidesette hensynet bak reguleringsplanen. 

Rådmannen vurderer at en endring av denne bygningen til 2-mannsbolig, kan gi negativ 

presedens i felt BB20, men også andre felt innenfor bevaringsfeltet H570_1-4 som er 

regulert til enebolig. En økning av antall boligområder i området vil øke trafikken, og kan 

endre en av Løkkas kvaliteter, som er at det på tross av å være så sentrumsnært, er et rolig 

og fredelig villastrøk, med generelt lite trafikk i nordlige deler av området som også har 

mange felt innenfor hensynsonen bevaring. Sørlige del av Løkka er allerede blitt belastet 

med trafikkøkning på grunn av flerbrukshallen på Schjongslunden. Det bør derfor tas 

hensyn til at ytterligere økt trafikk vil være en negativ belastning for området.  

 

Til tross for at eksisterende bygningsmasse ikke utvides i dette tilfellet, vil flere 

rehabiliteringer fra enebolig til 2-mannsboliger føre til økt behov for carporter/garasjer, og 

på den måten føre til tettere bygningsmiljø.  

 

Vurdering av definisjon av enebolig 

 

Søker påpeker svakheter ved reguleringsplanen, ved at det ikke er definert hva som menes 

med «enebolig». I veilederen «grad av utnytting» utgitt av kommunal og 

moderniseringsdepartementet står det følgende om boligtyper; 

 

«Byggteknisk  forskrift (TEK10) har ingen definisjoner av boligtyper. Bestemmelser til 

kommuneplan eller reguleringsplan kan stille krav til boligtyper. Planen bør gi en definisjon 

av de begreper som benyttes, for å unngå tolkningstvil.  

 

Følgende begreper og definisjoner kan eventuelt benyttes: 

 

-Enebolig: Frittliggende bygning som er beregnet på en husstand. Begrep som enebolig i 

rekke eller sammenbygde eneboliger bør ikke benyttes.» 

 

Rådmannen vurderer det slik at med «enebolig», menes frittliggende bygning som er 

beregnet på en husstand. Det står i § 1.1. pkt 1., for eksempel ikke enebolig 

m/sekundærleilighet, noe det kunne ha stått dersom det var åpnet for mer enn 1 boenhet. 

Det er likevel slik at en «hybel» ikke regnes som en egen boenhet, dersom det finnes en 

intern adkomst mellom hybelen og hovedhuset. En enebolig kan derfor ha en «hybel» (eller 

«utleieenhet»), og fortsatt regnes som en enebolig. En 2-mannsbolig kan også ha en hybel 

med intern gjennomgang, uten at dette regnes som en 3. boenhet.  



 
Vurdering av hensyn til vern 

Tilbygget fra 1967 er oppført 40 år senere enn resten av bolighuset, og rådmannen kan ikke 

se at dette tilbygget ikke kan tillates rives. Det nye tilbygget, anses å være godt tilpasset når 

det gjelder form og materialvalg.  

 

Det er vist forslag til plassering av carport på utomhusplanen. Rådmannen forutsetter at 

dette er kun et forslag til hvordan man kan løse situasjonen, og at det vil søkes om carport 

ved et senere tidspunkt dersom det skulle bli aktuelt. Det må da settes krav til utforming av 

carport.  

 

Rådmannen vil påpeke at til hensynet til vern av områdets miljømessige karakter, også må 

vektlegges, da rådmannen mener, som nevnt, at en eventuell presedensvirkning kan endre 

miljøet. 

 

Vurdering av adkomstsituasjon/veirett 

Rådmannen viser til omtalen av veirett, og at det ikke er opp til kommunen og endelig å 

avgjøre om tilstrekkelig veirett foreligger. Kommunen er derfor ingen garantist for at det 

ikke kan oppstå problemer ved en eventuell framtidig diskusjon om veirett. Veirett kan 

avklares gjennom regulering.  

 

 

Konklusjon  

Rådmannen fraråder å gi dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsenes § 1.1, pkt. 1. Dette 

er på grunnlag av at dispensasjonen kan gi negativ presedens i området, og hensynet bak 

reguleringsplanen vil da tilsidesettes. I følge planbeskrivelsen, skal det bevaringsverdige 

bygningsmiljøet skal på Løkka veie tyngre enn hensynet til målet om fortetting i sentrum.  

Med «bygningsmiljøet» menes områdets kulturhistoriske, arkitektoniske og miljømessige 

verdier i sammenheng med omkringliggende miljø. Til tross for det positive med at tiltaket 

omfatter 2 boenheter innenfor samme bygningskropp som i dag, vil en ekstra boenhet kunne 

føre til negativ presedens i området, og over tid, endre miljøet med eksempelvis økt trafikk 

og økt tetthet.   

 
Rådmannen viser for øvrig til de investeringer som er gjort og gjøres med infrastrukturen i 

området, med fortau, skilting, rundkjøringer etc., og at dette er med på å vise at 

reguleringsplanen ikke legger opp til en slik fortetting. 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg 

 
1. Situasjonsplan 1:1000 

2. Situasjonsplan 1:500 

3. Utomhusplan 

4. Følgebrev fra ansvarlig søker 



5. Bilde av eksisterende bygning 

6. Tegninger av bygget (nytt forslag) 

7. Tilbakemelding på foreløpig svar 

8. Reguleringsbestemmelser 

9. Reguleringsplan 

10. Planbeskrivelse 

 

 

 

 

 
 

 

 Ringerike kommune, 03.05.2015 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 
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N - 3510 Hønefoss
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utredninger, foto m.m.

Ringerike kommune
Miljø- og arealforvaltning
3510 Hønefoss

Att.: Marie Irene Norberg

Vedr. tiilegs til søknad om enrJrins fra enebolie til tomannsbolig, samt endring
av fasader for eiendommen Thornes st. 8. Hønefoss..

I brev fra kommunen datert i9.I0.2014, sakl4l1'391-i, ber kommunen om tilbakemeiding på

to punkter; l) om behandlingsmåten og 2) om atkomstsituasjonen.

l. Behandlingsmåten
På et møte i kommunen den 09.10.2014, ble det diskutert mulige fremgangsmåtel derure

saken kan behandles på, da man mente en slik omgjøring kunne skape presedens for andre

eneboligfelt i området. Alternative behandlingsmåter var:

A. Salien behandles som dispensasjon, som omsøkt.

B. Saken behandles som mindre endring av reguleringsplanen.
C. Saken som en endring av reguleringsplanen, samtidig med endring av definisjon av

enebolig.

Til punkt A saken'oehandles som omsøkt, men den vil da gå til politisk behandling. Poiitik-
eme vil ikke behandle søknaden som den er, men vil fä seg forelagt to alternativer slik at de

kan behanclle det alternativet sofir ol'mest hensiktsmessig,

Vår kommentar:
Vi er oppmerksom på at tiltaket kan skape presedens. Men på en annen side ligger det kun to
store bolighus i feit BBF 20 og sarntidig i venteområdet Ftr 570_l-4, syd for det konununale

friområdet H 560_1; nemlig angjeldende bolighus og nabohuset Thomes gt. 10 (3181273).Det
kan i høyden da skape presedens for nabohuset, Om så begge disse store bygningene gjøres

orn tiltomannsboliger, vil dette for så vidt være en ønsket fortetting i et sentralt bystrøk, Men
foreløpig foreligger kun denne søi<nad om slik endring, og dispensasjoner skal jo være unntak
og ikke regel. Siik vi ser det bøt dapolitikerne behan<Íle angjeldende søknad som dispensa-

sjon fra gjeldende plan, eller altemativt endre reguleringsplanen ved å giøre eiendommene

Thornes gt, 8 og l0 om til tomarursboliger.

Det eksisterende bolighus har en samlet boflate på ca. 160 m', i tillegg kommer full kjeller og

loft. Ved å dele opp eksisterende bygning i to boligenheter vil man kunne få to mindre. full-
verdige boenheter på rundt 80 m2 rned entre, kjøkken, stue, to soveront og bad/w.c. I tillegg



vil liver ieilighet ha egen bod i kjelleren på ca. 6 m2. Det er en leilighetstype som er meget
etterspurt i markedet.

Vi mener at det bør være mulig ä g¡øre dette store huset om til to mindre boenheter, Ca byg-
ningen, ved å gjennomiøre dette forslaget, ikke blir større. Man organiserer to boenheter
innefor det eksisterende "skallet". Del vil være dumt å måtte ta bort et rom fra leiiigheteni 2.

etasje for å gjøre den om til bileilighet, slik at den etter regelverket blir "lovlig".
af: -^-^-- ^-^ ^^l-^-- l^--- L-l-^-^ll^- ^LL--. -lL 

^v r lrrçtrçI' ¡i¿1r(Ëil uØr uçIt¿1llulçs çu.çI alt. -ê\.

2. Atkomstsituasjonen.
Bolighuset på eiendommen er oppførti 1927.I1929 overtok Gudbrand Grylling eiendomm-
en, og den hal vært i frmilien Gryliings eie fi'em til 1. Juli 2014. Da overtok nåværende eier.
I hele denne tiden har atkomsten til eiendommen via porten mot nord (mot byen), over deler
av det kommunale arealet og frem til Kongens gate. Gjennom undersøkelser og spørsmål til
tidli.qere eier har man ikke kunne finne noen veirett via ytterkant av friområdet, annet at det

har vært en stilltiende avtale tidligere eiere og kommunen. Dette har også vært eiendommens
eneste atkomst inntil man etablerte en garasje mot Thomes gate en gang i i96û-årene, og en

port i forbindelse med denne. Muligens er garasjen bygget samtidig med at bygningen fikk et

ri-iiti¡ire till:ygg i 1967. Det soni s-y-nes kiart er at eieftdommens foun tydelig viser at atkomst
var mot nord, der også porten er den dag i dag. I dag må man kunne si at eiendommen har
hevd på veirett over det kommunale arealet, etter nærmere 90 år. Dette forholdet synes det å
ha vært enighet om mellom partene, ogbør nå kunne reguleres etter avtale med kommunen.

Hønefoss 03.12.2014.

Med hilsen

)

søker
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RINGERIKE KOMMUNE 

Miljø- og arealforvaltning, Areal- og byplankontoret 

 
REGULERINGSBESTEMMELSER  

For reguleringsplan nr. 120-3 “Løkka og Schjongstangen”  
 
Utarbeidet av Ringerike kommune, Miljø- og arealforvaltning, 18. juli 2011. 
 
Oppstart i HMA 23.05.06, sak 60/05 
1.gangs behandling i planutvalget 12.02.07, sak 23/07  
Offentlig høring 17.02.07 – 19.03.07 
Begrenset høring mars-april 2011 
2.gangs behandling i planutvalget 22.08.11, sak 96/11 
Formannskapet 23.08.11, sak 136/11 
Vedtatt av kommunestyret 01.09.11, sak 117/11 
Varsel om mindre endring 23.10.12, sak 6/12 
Mindre endring vedtatt 12.12.12, sak 8/12 
Mindre endring vedtatt 10.04.14, sak 3/14 
 
Endringsliste: 
Nr  endring  dato  sign 
01 Veigeometri i Tyristrandgate   
02 Fortau Dronningens gate 10.04.14 IF 
 

 

Reguleringsformål 
Området som er regulert er innenfor den reguleringsgrense som er vist på plankartet. 
Området reguleres til følgende formål (Pbl § 12-5): 

Reguleringsplanformål 
1. Bebyggelse og anlegg   

Boligbebyggelse - frittliggende småhusbebyggelse   BBF-1-38 
 (Ene- og tomannsboliger) 
Boligbebyggelse – konsentrert blokkbebyggelse   BBB-1-14 
 (Fire- og seksmannsboliger) 
Garasjeanlegg for bolig-/fritidsbebyggelse    BGA-1 
Øvrige kommunaltekniske anlegg     BØK-1-3 
Uteoppholdsareal       BU-1-2 
Lekeplass        BL-1 
Bolig/kontor        B/K-1 
 

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur   
Kjøreveg         SK-1-4 
Fortau         SF-1-17 
Gang-/sykkelveg        SGS-1-3 
 

3. Grønnstruktur   
Turveg         GT-1-2 
Friområde        GF-1-3 
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Hensynssoner 
(Pbl § 12-6) 
 
a1) Frisiktsone        H140_1-6 
 
 
a2) Støysoner         
 Rød sone iht. T-1442       H210_1-3 
 Gul sone iht. T-1442       H220_1 
 
a3) Faresoner 
 Flomfare (200-årsflom)      H320_1-2  
 
c) Sone med angitte særlige hensyn 

Bevaring naturmiljø       H560_1 
Bevaring kulturmiljø       H570_1-4 

 
De ulike formålene er vist på plankartet. 
 
 

FORMÅLSBESTEMMELSER 
DET ENKELTE FORMÅL MED UNDERFORMÅL 

§ 1. Bebyggelse og anlegg 
 

§ 1.0 Bebyggelse og anlegg - felles bestemmelser 
 
1. Byggegrense 
Bygninger skal plasseres innenfor byggegrense. Byggegrenser er vist på plankartet. 
(Pbl § 12-7 nr. 2) 
 
2. Byggehøyde 
Maksimal byggehøyde for gesims er 8,0 m og for møne 9,0 m over gjennomsnittlig 
terrengnivå.  
 (Pbl § 12-7 nr. 1) 
 
3. Utnyttingsgrad 
Maksimal utnyttingsgrad beregnes i %-BYA (bebygd areal), og er 30 %, inkludert garasje. 
 (Pbl § 12-7 nr. 1) 
 
4. Garasje 
Garasjen kan ha areal inntil 40 m² BYA inkl. bod, og maks 1 etasje. Garasjen skal plasseres 
innenfor byggegrensen. 
For garasje er maksimal byggehøyde 3,5 m for gesims og 5,0 for møne, over gjennomsnittlig 
terrengnivå. Garasjen skal være tilpasset bolighuset på tomta mht. materialvalg, form og 
farge. 
(Pbl § 12-7 nr. 1) 
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5. Parkering 
Parkeringsdekning skal være som angitt i kommunal vedtekt. 
(Pbl § 12-7 nr. 7) 
 
6. Støy og solforhold 

a) Alle rom for støyfølsom bruk (soverom og/ eller stue) skal ha vindu i fasade med 
støynivå i tråd med grenseverdiene i retningslinje T-1442. 

b) Byggeområdet med tilhørende uteoppholdsarealer skal sikres akseptable støyforhold i 
tråd med gjeldende grenseverdier (jf. MD’s retningslinjer T-1442). Dersom støynivået 
blir høyere enn grenseverdier, må utbygger sørge for at nødvendige støytiltak 
gjennomføres.  

c) Støyforholdene for utearealer, veranda/ balkonger bør sikres ved å sette opp gjerder el. 
lignende.  

d) Nødvendige støytiltak for nye boligenheter skal være ferdigstilt før de nye boligene 
kan tas i bruk. 

e) Det fastsettes forbud mot etablering mot nye boligenheter i rød støysone. 
 
(Pbl § 12-7 nr. 4) 
 
7. Utforming, plassering og høyde på gjerde 
I planområdet kan det oppføres gjerde. Gjerde skal ikke være til hinder for sikt i utkjørsler, 
vegkryss osv. I frisiktsone som er vist på plankart, samt i øvrige kryss og i utkjørsler, kan 
gjerde ha høyde inntil 0,5 m. Gjerde skal plasseres i nabogrense og, kan, bortsett fra i 
frisiktsoner, ha høyde inntil 1,0 m. 
(Pbl § 12-7 nr. 2) 
 
8. Radon 
For ny bebyggelse skal det gjennomføres bygningsmessige tiltak for å redusere inntrenging av 
radongass i samtlige boliger – så fremt det ikke for den enkelte tomt er gjennomført 
radonundersøkelser av byggegrunnen som dokumenterer at dette ikke er nødvendig. 
(Pbl § 12-7 nr. 4) 
 
9. Plassering av bebyggelse  
Nærområdets dominerende bebyggelsesstruktur og terreng skal være retningsgivende for 
plassering og gruppering av ny bebyggelse og ved fradeling av tomter. Ny bebyggelse 
innenfor etablert bebyggelsesstruktur skal videreføre denne. Ved vurdering av dominerende 
bebyggelsesstruktur skal det legges vesentlig vekt på eksisterende bebyggelses avstand til vei 
og bygningers plassering i forhold til hverandre. Der bebyggelsen i nærområdet har enhetlig 
avstand til vei skal denne avstanden videreføres. Ny bebyggelse skal ta godt hensyn til 
eksisterende terreng både på byggetomten og mot nabotomtene. Terrenginngrep for å oppnå 
høyere utnyttelse eller annen plassering av bygninger enn tomtens eksisterende topografi 
legger til rette for, tillates ikke. Ny bebyggelse skal plasseres slik at større trær kan beholdes. 
(Pbl § 12-7 nr. 2) 
 
10. Utforming av bebyggelse 
Nye tiltak skal på en harmonisk måte opprettholde nærområdets bygningsmessige og 
byplanmessige karakter. Nye tiltak skal sikre kvalitet i utformingen både i forhold til 
eksisterende bebyggelse i nærområdet og i det nye tiltaket. Ved etablering av ny bebyggelse 
eller endring av eksisterende bebyggelse skal nye bygninger ha en størrelse/volum tilsvarende 
nærområdets eksisterende bebyggelse. Nye bygninger, eller andre tiltak, skal gjennom sin 
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høyde, lengde, grunnflate, takform og materialbruk samspille med eksisterende bygninger og 
terreng i nærområdet. I områder med i hovedsak ensartet bebyggelse skal kravet til tilpasning 
til eksisterende bebyggelse tillegges særlig vekt.  
(Pbl § 12-7 nr. 1) 
 
 
11. Fradeling 
Fradeling av boligtomter kan tillates dersom forholdene ligger til rette for det blant annet med 
hensyn til terrengforhold, naboforhold, tomtestørrelse og teknisk infrastruktur.  
(Pbl § 12-7 nr. 1) 
 
12. Dokumentasjon ved byggesøknad 
Ved søknad om oppføring av nye boliger innenfor planområdet skal følgende dokumentasjon 
foreligge:  
 

a) Analyse og beskrivelse av nærområdets bebyggelsesstruktur med ny bebyggelse 
innplassert. Bebyggelsens høyder (kote- og målsatt) og utformingen skal vises 
sammen med eksisterende bebyggelse på nabotomter/ i nærområdet. Tiltakets 
innvirkning på naboeiendommer i forhold til sol og miljøbelastninger, herunder 
lokale trafikkforhold skal også belyses i saken. 

b) Disponering av tomten: plassering av bebyggelse, atkomst, parkering, solforhold 
og uteoppholdsareal med vegetasjon.  

c) Analyse og beskrivelse av tiltakets plantegninger, snitt og fasader. 
d) Dokumentasjon som viser at tiltaket ikke kommer i konflikt med automatisk 

fredete kulturminner etter kulturminneloven. 
e) Hensynet til universell utforming skal dokumenteres i henhold til den enhver tid 

gjeldende teknisk forskrift. 
f) Kapasitet i ledningsnettet og avstand til brannvannskum skal være etter de 

gjeldende krav. 
 
Ved søknad om rammetillatelser som omfatter ny støyfølsom arealbruk, skal det innenfor 
støysonene foreligge dokumentasjon på ivaretakelse av støykrav og aktuelle støytiltak. 

 

Der kommunen finner det nødvendig kan det kreves ytterligere dokumentasjon.  

For fradeling av tomt, mindre byggetiltak og andre mindre anlegg kan kommunen forenkle 
kravene til dokumentasjon. 
(Pbl § 12-7 nr. 2) 
 

§ 1.1 Bebyggelse og anlegg - boligbebyggelse 

1. Formål  
 
I område BBF-1-38 kan det oppføres frittliggende småhusbebyggelse:  

- I områdene BBF-1-2-3-5-6-8-9-12-13-14-15-16-17-18-19-20-22-24-26-28-31-33-34-
37 kan det oppføres eneboliger 

- I områdene BBF-4-7-10-11-21-23-29-30-32-36-38-39-40 kan det oppføres 
tomannsboliger. 

- I områdene BBF-25-27-35 tillattes det oppført enebolig og/eller tomannsbolig. 
 
I område BBB-1-14 kan det oppføres blokkbebyggelse, i form av firemannsboliger eller 
seksmannsboliger. 
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(Pbl § 12-7 nr. 1)  
 
2. Ny bebyggelse 
- I område BBF-25 og BBF-27 (Eiendommen gnr/bnr 318/247, bestående av to felt) tillattes 
det oppført enebolig og/eller tomannsbolig, til sammen maks 6 boenheter per felt. 
Dersom det bygges en eller flere tomannsboliger, skal det opparbeides en sandlekeplass 
innenfor hver av feltene BBF-25 og BBF-27.  
- I område BBF-35 (Eiendommene gnr/bnr 318/277, 278) tillattes det oppført enebolig 
og/eller tomannsbolig, til sammen maks 4 boenheter, og maks 2 boenheter per eiendom. 
 

§ 1.2 Bebyggelse og anlegg – garasjeanlegg for bolig-/fritidsbebyggelse 
 
1. Formål 
Område BGA-1 skal nyttes til felles garasjeanlegg for boligbebyggelse i området.  
(Pbl § 12-7 nr. 1)  
 
2. Eiendomsforhold 
De eiendommene som benytter fellesgarasjene skal være medeiere. 
(Pbl § 12-7 nr. 14)  
 

§ 1.3 Bebyggelse og anlegg – øvrige kommunaltekniske anlegg 
 
1. Formål 
Områdene BØK-1-3 skal nyttes til kommunaltekniske anlegg.  
(Pbl § 12-7 nr. 1)  
 
2. Ombygging 
Ved en ombygging av de kommunaltekniske anleggene skal anleggene utformes i henhold til 
de gjeldende standardene. 
(Pbl § 12-7 nr. 1)  
 
3. Avvikling av BØK-1 
Ved en eventuell avvikling av det kommunaltekniske anlegget i BØK-1 skal BØK-1 
tilbakeføres til BU-1. 
(Pbl § 12-7 nr. 2)  
 

§ 1.4 Bebyggelse og anlegg – uteoppholdsareal 
 
1. Formål 
Område BU-1-2 skal nyttes til rekreasjon og opphold for allmenheten. 
(Pbl § 12-7 nr. 1)  
 

§ 1.5 Bebyggelse og anlegg – lekeplass 
 
1. Formål 
Område BL-1 skal nyttes til rekreasjon og opphold for allmenheten. 
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(Pbl § 12-7 nr. 1)  
 
 
2. Utforming 
Området kan opparbeides til lekeplass/park. 
(Pbl § 12-7 nr. 1)  
 

§ 1.6 Bebyggelse og anlegg – bolig/kontor 
 
1. Formål 
Område B/K-1 kan benyttes til byggeområde for bolig og kontor. 
(Pbl § 12-7 nr. 1)  
 
 

§ 2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur  
 

§ 2.0 Felles bestemmelser for trafikkområder 
 
1. Formål 
Områdene skal nyttes til formål offentlig trafikkområde, med underformål som angitt på 
plankartet. 
(Pbl § 12-7 nr. 1)  
 
2. Tekniske planer 
Anlegg som kommunen skal overta og ha vedlikehold av skal utføres i henhold til planer som 
på forhånd er godkjent av kommunen. 
(Pbl § 12-7 nr. 4)  
 
3. Vegstandard 
Vei med tilhørende avkjørsler og lignende skal være utformet med en standard som det 
fremgår av kommunalteknisk vegnorm utgitt av Norske Kommuners Sentralforbund 1981, 
eller bedre. 
(Pbl § 12-7 nr. 4)  
 
4. Vegers stigningsforhold 
Veg skal ha stigning maksimalt 10 %. 
(Pbl § 12-7 nr. 4)  
 
5. Avkjøringsforhold 
Avkjørsler er vist på plankartet. Avkjørsler skal være iflg kommunal norm. 
(Pbl § 12-7 nr. 4)  
 
6. Fartsdemping 
Det kan etableres fartsdempere på alle kjøreveger. 
(Pbl § 12-7 nr. 4)  
 
7. Stenging av innkjørsler 
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Innkjøring til Kahrs gate fra Fv35 skal stenges. 
Innkjørslene til gnr/bnr 318/227 og 318/109 skal stenges. 
(Pbl § 12-7 nr. 7)  
 

§ 2.1 Kjøreveg 
 
1. Formål 
Områdene SK-1-4 skal nyttes til samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, med underformål 
kjøreveg. 
(Pbl § 12-7 nr. 1)  
 
2. Eiendomsforhold 
Område SK-1-3 skal være privat, og skal eies og driftes av de eiendommene som i følge 
planen benytter område SK-1-3 som avkjørsler. 
Område SK-4 skal være offentlig, og skal eies og driftes av kommunen. 
(Pbl § 12-7 nr. 14)  
 
3. Bruk 
Blindveiene innenfor områdene SK-1-4 kan benyttes til snuing av kjøretøy type LL, dersom 
det er nødvendig. 
(Pbl § 12-7 nr. 1)  
 

§ 2.2 Fortau 

1. Formål 
Område SF-1-17 skal nyttes til samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, underformål 
fortau. 
(Pbl § 12-7 nr. 1)  
 

2. Eiendomsforhold 
Område SF-1-17 skal være offentlig, og skal eies og driftes av kommunen. 
 (Pbl § 12-7 nr. 14)  
 

3. Bruk 
Område samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, underformål fortau skal brukes til gang- 
og sykkeltrafikk. 
Områdene kan nyttes av kjøretøyer for vedlikehold, brann og redning. 
(Pbl § 12-7 nr. 1)  
 
4. Utforming 
Fortau skal være opphøyet fra kjørebanen. 
(Pbl § 12-7 nr. 1)  
 

§ 2.3 Gang/sykkelveg 

1. Formål 
Område SGS-1-3 skal nyttes til samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, underformål gang-
/ sykkelveg. 
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(Pbl § 12-7 nr. 1)  
 

2. Eiendomsforhold 
Område SGS-1-3 skal være offentlig, og skal eies og driftes av kommunen. 
 (Pbl § 12-7 nr. 14)  
 

3. Bruk 
Område samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, underformål gang-/ sykkelveg skal 
brukes til gang- og sykkeltrafikk. 
Områdene kan nyttes av kjøretøyer for vedlikehold, brann og redning. 
(Pbl § 12-7 nr. 1)  

§ 3. Grønnstruktur 
 

§ 3.1 Turveg 
 
1. Formål 
Områdene GT-1-2 skal nyttes til formål grønnstruktur, med underformål turveg. 
(Pbl § 12-7 nr. 1)  
 
2. Utforming 
GT-2 skal ha bredde 3 m, og fast dekke. 
(Pbl § 12-7 nr. 1)  
 
 

§ 3.3 Friområde 
 
1. Formål 
Områdene GF-1-3 skal nyttes til formål grønnstruktur, med underformål friområde. 
Området GF1 skal ha naturlig vegetasjon. Områdene GF-2-3 skal være skogkledd med 
naturlig vegetasjon og høye trær. Det er ikke tillatt å drive virksomhet som er til hinder for 
områdets bruk som friområde. 
(Pbl § 12-7 nr. 1)  
 

2. Bygg og anlegg 
Gangstier og benker tillates opparbeidet i friområdet. 
Det kan ikke anlegges brygger eller båtutsettingsplasser i friområdet.  
Bygninger tillates ikke oppført i friområdet. 
(Pbl § 12-7 nr. 1,2)  
 

3. Skogsdrift 
Skogsdrift tillates ikke i friområdet. 
Inngrep i terreng og vegetasjon ut over alminnelig skjøtsel er ikke tillatt. Dette gjelder også 
lagring, tilrigging, massedeponering og annen bruk av arealene, når det etter kommunens 
skjønn vil komme i strid med reguleringsplanens målsetting. 
(Pbl § 12-7 nr. 9)  
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4. Kantvegetasjon langs elva 
Det er spesielt viktig å ta hensyn til kantvegetasjon langs elva. Inngrep som berører 
elvekanten tillates ikke. Dersom det likevel er behov for inngrep, skal det søkes 
Fylkesmannen om tillatelse, og naturverdiene og inngrepets konsekvens for disse verdiene 
skal dokumenteres. Det skal også redegjøres for alternative muligheter for løsning av behovet 
som er årsaken til inngrepssaken. Elveforebygning kan etableres ved behov. 
(Pbl § 12-7 nr. 6)  
 
 

§ 4. Hensynsoner 
 

§ 4.1 Frisiktsone ved vei 

1. Reguleringsformål 
Områdene med frisiktsone er vist med skravur på plankartet og har betegnelse H140_1-6. 
(Pbl § 12-7 nr. 1)  
 
2. Høyde 
I frisiktsone skal det være fri sikt i en høyde av 0,5 m over tilstøtende vegers planum. 

§ 4.2 Flomfare 

1. Bruk 
Områdene med flomfare er vist med skravur på plankartet og har betegnelse H320_1-2. 
Skravuren angir 200-års flom.  
Det tillates ikke nye boenheter innenfor område med flomfare.  
(Pbl § 12-7 nr. 4)  
 

2. Vilkår 
Vilkår for å etablere virksomhet på område med flomfare, er at flomsikringstiltak 
gjennomføres.  
(Pbl § 12-7 nr. 4)  
 

§ 4.3 Bevaring naturmiljø (vegetasjon og landskap) 

1. Reguleringsformål 
Områdene er vist med skravur på plankartet og har betegnelsene H560_1. (Pbl § 12-7 nr. 1)  
BU-1 er regulert til uteoppholdsareal i kombinasjon med hensynssone bevaring naturmiljø. 
Det er mulige gravhauger i BU-1 og området er derfor automatisk fredet. (Pbl § 12-7 nr. 6) 
 

§ 4.4 Bevaring kulturmiljø (bygninger) 

1. Reguleringsformål 
Områdene er vist med skravur på plankartet og har betegnelsene H570_1-4. 
(Pbl § 12-7 nr. 1)  
 
2. Hensikt 
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Hensikten med bevaringsformålet med tilhørende bestemmelser er å bevare områdets 
kulturhistoriske, arkitektoniske og miljømessige verdier i sammenheng med omkringliggende 
miljø. 
(Pbl § 12-7 nr. 6) 
 
3. Riving av bestående bebyggelse. Gjenoppføring. 
Den bestående bebyggelse i området tillates ikke revet. En skadet bygning eller deler av 
denne kan nektes revet dersom det etter kommunens skjønn ikke anses som urimelig å 
pålegge eieren å sette i stand bygningen. Dersom et skadet bygg erstattes med nybygg, kan 
kommunen sette som vilkår at eventuell ny bygning skal gjenoppføres på samme sted med 
samme kote, etasjehøyde, takvinkel og møneretning som det opprinnelige bygg og med 
eksteriør ihht. §1.0, pkt. 10, om utforming av bebyggelse, dersom det etter kommunens skjønn 
er nødvendig for å bevare stedets opprinnelige karakter og miljøkvaliteter. 
(Pbl § 12-7 nr. 6) 
 
4. Tilbygg og ombygging av bestående bebyggelse 
Bestående bygninger kan tilbygges, utbedres, moderniseres og ombygges forutsatt at 
bygningens eksteriør med hensyn til størrelse, form, detaljering, materialbruk og farger blir 
opprettholdt. Kommunen kan kreve at fasadene føres tilbake til tidligere dokumentert 
utseende, eller til et fasadeuttrykk i samsvar med bygningens alder eller områdets karakter. 
Ved tilbygg, utbedring, reparasjon, evt. gjenoppføring, skal opprinnelige bygningsdeler i 
størst mulig grad tas vare på og gjenbrukes i sin rette sammenheng. Ved utskifting av vinduer 
skal vinduer føres tilbake til opprinnelige stil på bygningen. Dersom vinduene har tre med 
glass i faste gjennomgående sprosser med kittfals i ytre ramme, skal dette videreføres. Ved 
utbedring og reparasjon av eksisterende bygninger, bygningskonstruksjoner og andre deler av 
bygningsmiljøet, skal alle inngrep som medfører utskiftning av materialer på forhånd 
forelegges kommunen til behandling. Bygninger skal holdes i slik stand at verneverdiene ikke 
settes i fare og den enkelte eiendom ikke virker skjemmende i seg selv eller i forhold til resten 
av bevaringsområdet. 
(Pbl § 12-7 nr. 6) 
 
5. Nybygg 
Nybygg kan oppføres i planområdet under forutsetning av at områdets miljø- og verneverdi 
ikke reduseres. Nybygg skal gis en plassering og utforming mht. størrelse, form, materialer, 
detaljering, farger og lignende som harmonerer med den eksisterende verneverdige strukturen 
og bebyggelsen i området. 
(Pbl § 12-7 nr. 6) 
 

§ 5. Rekkefølgebestemmelser 

1. Utbyggingsavtale og godkjenning av tekniske planer 
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. 
(Pbl § 12-7 nr. 10)  
 

2. Brannvann 
Det kan ikke gis igangsettingstillatelse for bygninger før det er dokumentert at 
brannvannforsyningen tilfredsstiller brannvesenets krav. 
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(Pbl § 12-7 nr. 10)  
 

3. VA-anlegg 
Det skal være minimum 4 meters avstand fra kommunens VA-ledninger og signalkabler til 
bygninger og faste konstruksjoner. Hvis bygg/konstruksjoner kommer i konflikt med 
eksisterende VA-anlegg, må disse flyttes. Det kan ikke gis igangsettingstillatelser før disse er 
flyttet og opparbeidet i henhold til utbyggingsavtale med kommunen. 
(Pbl § 12-7 nr. 10)  

 

4. Flomsikring 
Det kan ikke gis igangsettingstillatelse for bygninger før det er dokumentert at alle bygg og 
installasjoner sikres mot 200-årsflommen inkludert en sikkerhetsmargin på 0,5, slik at de ikke 
tar skade av flom opp til kote + 69,7. 
 
Før det blir gitt igangsettingstillatelse for veier og bygninger må det dokumenteres at veier 
fungerer som sikre rømningsveier ved eventuell flom. 
(Pbl § 12-7 nr. 10)  
 

5. Støy 
Det kan ikke gis igangsettingstillatelse for bygge- og anleggstiltak innenfor reguleringsplanen 
før lokale støytiltak er planlagt og gjennomført for følgende eiendommer: gnr.318/ bnr. 103, 
104, 106, 107, 108, 146, 147, 110, 229, 486, 109, 227 og 363. Tiltak skal være i henhold til T-
1442 ”Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging” i form av at støy på uteplass 

og utenfor rom med støyfølsom bruk ikke skal overskride 55dB. Hva slags type tiltak som 
skal gjennomføres for å oppnå ønsket effekt, må vurderes for hver enkelt eiendom. 
 
 
 
Til informasjon (ikke en del av planens juridiske bestemmelser): 
 

Kulturminner 
Dersom det fremkommer automatisk fredete kulturminner i forbindelse med anleggsarbeid eller 
annen virksomhet i planområdet, må arbeidet straks stanses og fylkeskommunen varsles, jmf. 
Kulturminneloven § 8.2. 
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PLANBESKRIVELSE FOR LØKKA OG SCHJONGSTANGEN 
 
Oversiktskart for planområdet for Løkka og Schjongstangen i Hønefoss. 
 
 
 

 
 
Reguleringsplanen for Løkka og Schjongstangen avgrenses av Søndre Park i nord, 
Ringeriksgata i sør, Storelva i øst og Storelva og Fv35 i vest.   
 
 
1. Målsetting med planarbeidet 
Formålet med forslag til reguleringsplanen for Løkka og Schjongstangenmed tilhørende 
bestemmelser: 

• Oppdatering og avklaring av gjeldende reguleringsplan nr. 7 fra 1956 for å lette 
byggesaksbehandlingen i området. 

• Avsette deler av planområdet til spesialområde bevaring av bygninger i tråd med 
kulturminneregistreringen som ble utarbeidet i 2002. 

• Åpne opp for å etablere sti langs Storelva fra Søndre Park til Owrens gate. 
 

 
2. Forhold til gjeldende planer 
• Overordnede planer: I kommuneplanen for Ringerike kommune, vedtatt 26.06.2003, er 

planområdet avsatt til boligformål og delvis friområde.   
• Reguleringsplan: Reguleringsplan nr. 7 ”Hønefoss”, vedtatt 18.02.1956. Det tas sikte på å 

oppheve denne når den nye reguleringsplanen blir vedtatt. 
• Deler av reguleringsplanene nr. 64 “Hønefoss Sentrum” og nr. 129 “Petersøya” (vedtatt 

hhv. 20.12.1976 og 29.10.1980) blir også berørt av ny reguleringsplan nr. 120. 

Planområdet 
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3. Beskrivelse av planområdet 
• Planområdet: Reguleringsplanen for Løkka og Schjongstangen avgrenses av Søndre Park i 

nord, Ringeriksgata i sør, Storelva i øst og Storelva og Fv35 i vest.   

• Topografi og grønnstruktur: Boligområdet har flatt terreng. I friluftsområdet er det bratt 
helling ned mot Storelva. Hele planområdet har godt utviklet grønnstruktur. Området sør 
for Bloms gate er i “Grønn plakat” avmerket som et område med stor verdi for 
grønnstrukturen. Området langs elva er regulert til friluftsområde. Grunneiere vil fortsatt 
ha råderett over eiendommene, og intensjonen med formålet er å ikke tillate utbygging og 
å beholde vegetasjonen i området. 

 

 

 

Se kart på internett for annen målestokk. 
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• Eksisterende bruk, bygg og anlegg: Bebyggelsen på Løkka består av tradisjonelle trehus 
fra rundt 1900-tallet. Deler av planområdet er regulert til spesialområde, bevaring av 
bygninger. Å få regulert en bolig til spesialområde er som regel et kvalitetsstempel på 
bygningen. Eiere av eiendommer som reguleres til spesialområder kan ta kontakt med 
forsikringsselskapet for å få vurdert om reguleringsplanen vil forandre 
forsikringsforholdet. Schjongstangen ble utbygd på 1950-tallet, og bygningene er av en 
annen karakter enn på Løkka, og har ikke blitt regulert til spesialområde bevaring. 
Bygningenes verneverdi er vist på kartet ovenfor.  

• Trafikk: Planområdet grenser til Fv 35, som er en sterkt trafikkert hovedvei gjennom 
Hønefoss. Det er gjennomgangstrafikk til Schjongslunden gjennom Løkka og 
Schjongstangen. Det meste av denne gjennomgangstrafikken går ned Dronningens gate og 
Tyristrandgata. Når rundkjøring er etablert i krysset Owrens gate/ Storgata/Tyristrandgata 
vil hoveddelen av gjennomgangstrafikken til Schjongslunden gå i Tyristrandgata. 
Rundkjøring vil bli etablert i forbindelse med utbygging av ”Byporten i Hønefoss” på den 
gamle Ford-tomta. ”Trafikk- og støyanalyse for Løkka og Schjongstangen i Hønefoss”, 
med tilhørende tilleggsutredning og vedlegg datert 01.02.11, utarbeidet i forbindelse med 
utbygging av stadion på Schjongslunden, ligger som utrykt vedlegg ved 2. gangs 
behandling i denne saken. 

• Støy: Støysonekartet som ble utarbeidet i ”Trafikk- og støyanalyse for Løkka og 
Schjongstangen i Hønefoss” er oppdatert i mai 2011, og legges ved i planbeskrivelsen. 
Støysonekartet viser at boligene inntil Fv 35 er støyutsatt.  

• Flom: Kart ovenfor viser 10-, 100- og 500-årsflom.  
 
 
4. Motsetninger 
Løkka og Schjongstangen er et sentrumsnært boligområde og i plansammenheng ønsker man 
å tilstrebe fortetting i Hønefoss. På Løkka veier imidlertid hensynet til det bevaringsverdige 
bygningsmiljøet tyngre enn hensynet til målet om fortetting i sentrum.  
 
 
 
Utarbeidet av Ringerike kommune 15.11.06, 
oppdatert 19.05.11. 
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SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 

 
Arkivsaksnr.: 14/2704-25   Arkiv: L12  

 

400 SPENNCON RAIL OG VÅGÅRD SKYTEBANE  

- 1. GANGSBEHANDLING  

 

Forslag til vedtak: 

 

 

1. Forslag til detaljregulering 400 Spenncon Rail og Vågård skytebane 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. 

 

 

Sammendrag 

Spenncon Rail ønsker å flytte sin produksjonsvirksomhet nærmere jernbanen og Spenncon, 

og å øke effektiviteten ved å bygge nytt anlegg. Ringerike skyteklubb som eier Vågård 

skytebane ønsker å oppgradere skytebanen, og vil derfor flytte den nordover slik at 

Spenncon Rail kan etablere seg delvis der skytebanen ligger i dag.  

 

Det er satt i gang arbeid med en detaljreguleringsplan for området, der hovedformålene 

foreslås å være skytebane og kontor/industri.  

 

Det foreslås å flytte minnesmerket over russiske krigsfanger fra andre verdenskrig, og i 

framtida å legge til rette for samlokalisering med eventuelle nye minnesmerker som er 

foreslått i området.  

 

Rådmannen er positiv til planforslaget fordi det innebærer satsing på videre 

industrivirksomhet og skytevirksomhet. Dersom hele utbyggingsforslaget for 

produksjonslokaler gjennomføres vil det også kunne bety økning i arbeidsplasser. Fordi 

utviklingsforslaget innebærer å flytte to eksisterende virksomheter innenfor et område er det 

allerede etablert aktivitet i området. Utbyggingsforslaget innebærer ikke beslagslegging av 

areal som ikke er bebygd i dag.   

 



Innledning 

Spenncon Rail produserer jernbanesviller, og ønsker å effektivisere og flytte sin virksomhet. 

De har behov for nærhet til Spenncon og til jernbanelinja, og ønsker derfor å fortsatt være på 

Hensmoen. De har sammen med Ringerike skytterlag, som holder til på Vågård skytebane, 

sett på mulighetene for å etablere nye lokaler og anlegg delvis der skytebanen ligger i dag og 

dermed flytte skytebanen lenger nordøst på Ringerike skytterlags eiendom. 

 

Området er i dag uregulert, og avsatt til formål for industri og skytebane i kommuneplanen.  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Hovedkomitéen for miljø – og arealforvaltning vedtok i møte 09.02.15, sak 11/15, oppstart 

av detaljregulering 400 Spenncon Rail og Vågård skytebane. 

 

Beskrivelse av saken 

Dagens situasjon 

Spenncon Rail har lokaler i nærheten av der de ønsker å etablere nye lokaler. De 

eksisterende lokalene er ikke er ikke tilrettelagt for en effektiv produksjon. Årsaken til 

ønsket om å etablere nye lokaler er for å få mer effektive lokaler og mulighet for utvidelse 

av lokalene.  

 

Vågård skytebane er i aktiv bruk, men støyforholdene er ikke tilfredsstillende. Det er derfor 

en fordel dersom banen flyttes.  

 

Det foreslåtte planområdet er avsatt til industri og annet byggeområde (skytebane) i 

kommuneplanen, samt en smal stripe med formål LNF-område, som er et våtmarksområde. 

Området er ikke regulert.  

 

Planforslaget 

Forslag til detaljregulering for 400 Spenncon Rail og Vågård skytebane er mottatt fra Astrup 

og Hellern på vegne av Spenncon Rail og Ringerike skytterlag. 

Planforslaget som foreligger til behandling består av  

- Forslag til plankart ”400 Spenncon Rail og Vågård skytebane” i målestokk 1:1000, 

mottatt 22.05.15  

- Forslag til reguleringsbestemmelser, datert 22.05.15 

- Planbeskrivelse, datert 07.05.15 

 

Det foreslås bygd produksjons- og kontorlokaler på tilsammen 12 550 m
2
, fordelt på to 

byggetrinn. I første byggetrinn er det en utvidelsesmulighet. I tilknytning til 

produksjonslokalene er det planlagt parkering for sykkel og bil, samt arealer for 

manøvrering av transportkjøretøy. 

  



På feltet som foreslås regulert til skytebane planlegges det å bygge et klubbhus, samt å 

anlegge tilhørende parkering.  

 

Adkomst til planområdet blir tilsvarende dagens situasjon. Det planlegges flere adkomster til 

produksjonslokalene, noen for varetransport og noen for ansatte. Fra samme tilkomstvei er 

det planlagt en avkjøring til skytebanen.  

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Planområdet er uregulert. 

 

Plantype og avgrensning 

Planen fremmes som en detaljregulering. Spenncon Rail er forslagstiller i samarbeid med 

Ringerike skytterlag.  

 

Eiendomsforhold 

Planområdet omfatter eiendommene:  

- Gbnr. 92/17 (Spenncon Rail)  

- Gbnr. 92/9 og 30 (Ringerike skytterlag) 

- Gbnr. 92/1 (Solberg)  

- Gbnr 92/2 (Brun) 

 

Innkomne innspill til planoppstart 

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

av planarbeidet til berørte parter i brev 19.02.15 og kunngjorde det i Ringerikes Blad 

21.02.15, samt på kommunens nettsider. Høringsfrist var 28.03.15. Det kom inn totalt åtte 

uttalelser. Disse følger saken som vedlegg. Hovedtrekkene i innspillene er referert og 

kommentert under. 

 

 

Regionkoordinator Lars Olsen, datert 02.03.15  

Har ingen kommentarer til planforslaget annet enn et ønske om at skytterklubben skulle 

etablert seg i Ringerike skytesenter.  

 

Forslagsstillers kommentar: 

Vågård skytebane har vurdert det til at de ønsker å bygge om eksisterende skytebane og 

opprettholde aktiviteten på området.  

 

Rådmannens kommentar:  

Det er gjort en vurdering av framtidig lokalisering av Vågård skytebane, og konkludert med 

at den bør ligge i samme område som i dag, da dette er en tradisjonsrik skytebane med 

relativt sentrumsnær lokalisering. Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller. 

 

 

Sven Brun, datert 09.03.15  

Påpeker feil i kartgrunnlaget, og at deler av planområdet dermed ligger på Bruns eiendom. 



 

Forslagsstillers kommentar: 

Kartgrunnlaget er rettet opp og det er utarbeidet en avtale mellom Spenncon og Sven Brun 

om å innlemme hans tomt i planavgrensningen.  

 

Rådmannens kommentar: 

Beklager at kartgrunnlaget ikke var oppdatert. Innspillet er tilstrekkelig kommentert av 

forslagsstiller. 

 

 

Fylkesmannen i Buskerud, datert 24.03.15  

Støy fra virksomheten må ligge innenfor rammer i Klima- og miljødepartementets 

retningslinje for støy i arealplanlegging T-1442/2012. Nødvendige avbøtende tiltak må 

innarbeides i planforslaget. Planen må gi rammer for omfang og tidsrom for 

skyteaktiviteten. 

 

Det må tas hensyn til grunnforurensing som følge av tidligere aktivitet i området.  

 

Det må redegjøres for hvordan naturmangfoldlovens §§ 8-12 er fulgt opp. 

 

Landskapsmessige og estetiske forhold må ivaretas.  

 

Nasjonale mål om energieffektive bygningsløsninger må oppfylles, og det bør derfor 

vurderes om vannbåren varme kan være hensiktsmessig.  

 

Det skal planlegges slik at transportbehovet blir minst mulig, FMBU ser positivt på 

lokalisering ved jernbanen. Det bør legges vekt på trafikksikker adkomst for gående og 

syklende og tilgjengelighet til kollektive transportmidler for ansatte i virksomhetene og 

brukere av skytebanen bør vurderes.  

 

Dersom arealene som berøres benyttes av barn og unge må det redegjøres for hvordan de 

rikspolitiske retningslinjene for barn og unges interesser i planleggingen er ivaretatt.  

 

Forslagsstillers kommentar: 

Det er utarbeidet et støynotat av Rieber Prosjekt AS. Miljøverndepartementets 

«Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T- 1442/2014» ligger til grunn for 

omleggingen av skytebanen. Masser fra ombyggingen av banene skal samles i en voll på 

vestsiden av banen som et støydempende tiltak og forsterkning av det naturlige terrenget. 

Standplassene er forutsatt utført tilsvarende de senere års Miljøpakkestandplasser med 3,5m 

frembygg og båsvegger for hver andre skytter.  

 

Det er utarbeidet et temadokument for vurdering av grunnforurensning (se vedlegg 11).  

 

Vedrørende biologisk mangfold er det utført søk den 31.03.2015, i Direktoratet for 

naturforvaltnings naturbase (www.naturbase.no) og på Artskart www.artsdatabanken.no. 

Naturbasen viser ingen funn av naturtypelokaliteter eller viltområder i utredningsområdet. 

Det er heller ikke registret Rødlistearter som kan være truet grunnet negativ 

bestandsutvikling. Det foreligger en risiko- og sårbarhetsundersøkelse (se vedlegg 12.) 

Naturmangfoldloven av 19 juni 2009 §§ 8-12 er vurdert og tatt hensyn til.  



 

Det vil være ikke være omfattende inngrep i landskapet. Det vil forekomme noe flytting av 

masser på område for skytebane som vil bli brukt til å forsterke landskapets stedlige form og 

redusere mot støy. Byggene etableres i et industriområde og vil bli oppført som moderne 

estetiske byggverk.  

 

Formålet med planleggingen er å finne miljøvennlig og økonomisk gjennomførbare 

energiløsninger.  

 

Det er utarbeidet en trafikkanalyse ifb med planforslaget som berører temaet. (Se vedlegg 

9.) Barn og unges interesser  

 

Barn og unges interesser er beskrevet under punkt 6.11 i planbeskrivelsen.  

 

Rådmannens kommentar: Tidspunkt hvor skyting skal være tillatt er innarbeida i forslaget til 

bestemmelser. For øvrig er innspillet tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller. 

 

 

Buskerud fylkeskommune, datert 26.03.15  

Buskerud fylkeskommune ønsker å foreta registreringer av automatisk fredete kulturminner 

før de kan uttale seg til planen. Angående nyere tids kulturminner er det et minnesmerke fra 

andre verdenskrig i planområdet. Flytting av dette minnesmerket er en god løsning, og 

anbefaler av ny lokasjon for minnesmerket avsettes til hensynssone c) bevaring av 

kulturminner. 

 

Forslagsstillers kommentar: 

Undersøkelser gjennomføres etter avtale med Spenncon.  

 

Rådmannens kommentar: 

Ny lokasjon for minnesmerket er foreslått i planmateriale, med linjesymbol «(…) 

kulturminner som skal bevares». For øvrig er innspillet tilstrekkelig kommentert av 

forslagsstiller. 

 

Teknisk utbygging Ringerike kommune, datert 27.03.15  

Veiene skal reguleres til privat vei. Det må være tilstrekkelig standard og rom for tilgang for 

brann- og redningsetaten. 

 

Det bør avklares om vann og avløp skal kobles på kommunalt nett, evt. om avløpet skal 

behandles som separat utslipp på egen eiendom etter illatelse. Industriutslipp tillates ikke 

tilkoblet kommunens nett uten særskilt tillatelse.  

 

Det må sikres brannvannsdekning som tilfredsstiller kravene for utbyggingen.  

 

Hvis kommunen skal overta anlegg som følge av utbygging i henhold til plan må det skje i 

henhold til utbyggingsavtale mellom kommune og tiltakshaver. Ber om at det stilles 

rekkefølgebestemmelse om dette. 

 

Forslagsstillers kommentar: 



Veien blir regulert til privat vei. Brann og redningsetaten har flere snumuligheter på 

strekningen.  

 

Det er utarbeidet et fagutredning av Cowi angående vann og avløp. (Se vedlegg 8.)  

 

Krav om utbyggingsavtale ved overtagelse av anlegg inngår i rekkefølgebestemmelsene.  

Det må utarbeides en utbyggingsavtale mellom kommune og tiltakshaver dersom anlegg 

skal overtas som følge av utbygging.  

 

Rådmannens kommentar: 

Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller. 

 

Statens vegvesen, datert 28.03.15  

Ny utbygging må vurderes i en større sammenheng med hensyn på samordna areal- og 

transportplanlegging, hvor grunnlaget bør være godkjent kommune(del)plan. 

 

Forholdet til kollektivtrafikk og myke trafikanter må avklares, og dersom planarbeidet 

medfører endringer av vei- og trafikkforhold på fylkes- eller riksveier må dette tas vare på i 

planarbeidet.  

 

Kapasitet og tilfredsstillende utforming i krysset E16/Hensmoveien må dokumenteres. Det 

må vurderes om det er behov for utbedring av dagens kanaliserte kryss. 

 

Forslagsstillers kommentar: 

Reguleringsformålene er basert på vedtatt kommuneplan 30.08.2007. Det er utarbeidet en 

trafikkanalyse i forbindelse med planarbeidet. (Se vedlegg 9).  

 

Rådmannens kommentar: 

Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller. 

 

 

Jernbaneverket, datert 27.03.15  

Dagens tømmerterminal ligger på nordsiden av jernbanesporet og består av lagringsplass for 

tømmer og tilkomstvei. Bruken varierer med sesong for uttak av tømmer.  

 

Tiltaket kan ikke være i strid med avtale mellom Jernbaneverket og Spenncon AS, tinglyst 

15.12.10. 

 

I forbindelse med planlegging av Ringeriksbanen vurderes jernbanesporet ved Spenncon 

vurderes som hensettingsplass for togsett i Hønefossområdet.  

 

Byggegrense til spormidt er 30 meter, og dersom det er behov for å bygge nærmere må det 

tar kontakt med Jernbaneverket for dialog. 

 

Tiltaket kan ikke endre avrenningsforhold mot jernbanen. For å unngå destabilisering av 

jernbanen må nødvendige grunnundersøkelser må foretas før tiltak iverksettes. 

 

Forslagsstillers kommentar: 

Tiltaket vil ikke påvirke dagens tømmerterminal og er ikke i strid med foreliggende avtale.  



 

Aktuelle problemstillinger ifb med jernbanesporet tas opp fortløpende.  

 

Det vil bli regulert byggegrense 30m fra jernbanen.  

 

Et overvannsnotat er utarbeidet i forbindelse med planforslaget (se vedlegg 8). Va-plan vil 

bli utarbeidet ved byggesøknad.  

 

Rådmannens kommentar: 

Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller. 

 

 

Miljøretta helsevern, Ringerike kommune, datert 27.03.15 

Planforslaget virker tilfredsstillende opplyst og utredet. Kjenner ikke til andre relevante 

miljøfaktorer enn de som er omtalt. Viktig å etablere gode adkomstforhold og lavest mulig 

støybelastning på boliger og fritidsbebyggelse. Støtter forslaget. 

 

Forslagsstillers kommentar: 

Ny ankomstvei til område blir etablert ved utbygging.  

 

Støyrapport som viser redusert støybelastning er utarbeidet i forbindelse med omleggingen 

av skytebanen (Se vedlegg 7).  

 

Rådmannens kommentar:  

Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller.  

 

Forholdet til overordnede planer 

I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.07 er området avsatt til industri og annet 

byggeområde (skytebane), samt en smal stripe som er avsatt til LNF-område grunnet 

våtmarksområde. Planforslaget er i hovedtrekk i tråd med overordnete planer, med unntak 

av stripa som er avsatt til LNF-området i kommuneplanen, som foreslås regulert til 

skytebane. 

 

Hovedmål B i kommunens energi- og klimaplan er «redusert utslipp fra transport». Det er 

positivt at Spenncon Rail legger opp til mest mulig transport på jernbane kontra på vei.  

 

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 

Rådmannen ser positivt på videre lokalisering av industri og skytebane i et område som 

allerede er brukt til disse formålene. Det er positivt at det satses på videre og mulig økt 

produksjon i Ringerike, og at det satses videre på aktivitet på skytebanen.  

 

Innkomne merknader 

Vurdering av de enkelte innkomne merknader fremgår av ovenstående kommentarer. 

Omfanget er beskjedent.  

 

Infrastruktur 

Det er kommunal vei fram til området, og det kobles på kommunalt vann. Det er ikke 

kommunalt avløp på området i dag, og det må vurderes om prosjektet bør kobles på det 

kommunale avløpsnettet.  

 

Planområdet ligger ikke innenfor konsensjonsområdet for fjernvarme.  

 

Naturmangfold og grøntstruktur 

De miljørettslige prinsippene er oppfylt da kunnskapsgrunnlaget er undersøkt og det ikke er 

funnet truede eller sårbare arter eller natur innenfor planområdet.  

 

Kulturminner 

Krigsminnet innafor planområdet foreslås flytta til en ny lokasjon innafor planområdet. Ved 

eventuell framtidig etablering av flere krigsminner skal samlokalisering vurderes.  

 

ROS – analyse 

Det er middels risiko for grunnforurensing i forbindelse med anleggsperioden og i 

forbindelse med eksponering av tidligere forurensa grunn.  

 

Det er middels risiko for skade på biologisk mangfold/naturmiljø.  

 

Det er høy risiko for ulykker ved sprengning. Det skal gjennomføres tiltak for å redusere 

risikoen ved sprengning.  

 



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

vurderinger beskrevet i planprogrammet er tilfredsstillende gjennomført.  

 

Samlet vurdering: 

Rådmannen er positiv til utviklingsforslaget, som vil kunne gi arbeidsplasser dersom 

produksjonen utvides.   

 

Det er positivt for kommunens idrettsliv at skytebanen oppgraderes.  

 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at planforslaget 0605_400 

detaljregulering for ”Spenncon Rail og Vågård skytebane” fremmes og legges ut til offentlig 

ettersyn. 

 

Vedlegg 

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

foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for 

papirutskrift. 
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RINGERIKE KOMMUNE 
Miljø- og arealforvaltning, Areal- og byplankontoret 

 

 
REGULERINGSBESTEMMELSER 

0605-400 Detaljregulering for 
Spenncon Rail og Vågård skytebane 

 
Utarbeidet av Arkitektene Astrup og Hellern 27.05.15 
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    

    
Innholdet i endringslisten fjernes når planen er endelig vedtatt. Etter vedtak brukes lista til informasjon om 
planendringer, både ordinære og mindre endringer. 

 
 

Reguleringsformål 
Området som er regulert er innenfor den reguleringsgrense som er vist på plankartet. 
Området reguleres til følgende formål, jf. pbl. § 12-5: 

 
Bebyggelse og anlegg,  

Skytebane – felles, f_BSB  
Kontor/Industri – felles, f_BKI  

 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, 

Kjøreveg – felles, f_KV 
Gang/sykkelveg – felles, f_GS 
Annen veggrunn grøntareal – felles, f_AVG 

 
 
 

Hensynssoner 
Området er regulert for følgende hensynssoner, jf. Plan- og bygningslovens § 12-6: 

Faresone 360 - Skytebane 

Juridiske linjer  
1203 - Regulert tomtegrense 
1210 – Bygg, kulturminner som skal bevares 
1211 – Byggegrense 
1221 – Regulert senterlinje 
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1222 – Frisiktlinje 
 
 
 

FORMÅLSBESTEMMELSER 
DET ENKELTE FORMÅL MED UNDERFORMÅL 

 
§ 0. Fellesbestemmelser 

 
Universell utforming 
Bygninger og utomhusområder som skal være tilgjengelig for allmennheten skal 
som hovedregel sikres tilgjengelighet for alle brukergrupper, - jf. krav i Lov om 
forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (Diskriminerings- og 
tilgjengelighetsloven), teknisk forskrift og gjeldende veiledere. (se regjeringens 
rundskriv Q-29/2010 om universell utforming). Avvik må begrunnes i forbindelse 
med byggesøknad. 

 
Varsling og undersøkelsesplikt etter lov om kulturminner 
Dersom det i forbindelse med tiltak i marka blir funnet automatisk fredete 
kulturminner, skal arbeid straks stanses i den utstrekning det berører kulturminnene, 
eller deres sikringssone på fem meter, jf. Lov om kulturminner § 8. Varsel skal 
snarest sendes til kulturminnemyndighetene i Oppland fylkeskommune, slik at 
vernemyndighetene kan gjennomføre befaring og avklare om tiltakene kan 
gjennomføres, og eventuelle vilkår for dette. 

 
Overvannshåndtering 
Overvann søkes primært håndtert med lokal overvannsdisponering med infiltrasjon 
eller kontrollert borttransport til nærmest egnede resipient. 
I forbindelse med byggesøknad skal løsning for dette foreligge. 

 
Grunnundersøkelser 
I forbindelse med byggesøknad skal det utarbeides en geoteknisk rapport. 

 
Brannvann 
I forbindelse med eventuell utbyggingsavtale med Ringerike kommune skal det 
avklares nærmere krav til brannvann. 

 

 
 

§ 1. Bebyggelse og anlegg 
 
§ 1.1 Bebyggelse og anlegg – kontor og industri (BKI) 

 
1. Industri/Kontor (jf. pbl. § 12-7, pkt. x) 
Område f_KI skal benyttes til Kontor og Industri. Maksimal utnyttelse på tomten er BYA 
40%. 

 
Maksimal byggehøyde for gesims er 12 m beregnet i forhold til gjennomsnittlig terrengnivå. 
Tekniske installasjoner o.l. kan tillates inntil 3,0 m over de angitte høyder. 
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§ 1.2 Bebyggelse og anlegg – skytebane (BSB) 
Område f_SB skal benyttes til skytebane. Det tillates bygg knyttet til skytebanens funksjon 
oppført på arealet regulert til skytebane. 

 
Innenfor område regulert til skytebane kan det anlegges parkering. 

 
Etter omlegging og støydemping av skytebanen skal ingen støyfølsom bebyggelse være 
innenfor rød støysone. Tiltaket skal utformes med målsetning om at all støyfølsom bebyggelse 
også skal ut av gul støysone jfr. T1442/2012. 

 
Innenfor det regulerte skytebaneområde er det tillatt å oppføre bygninger og innretninger som 
er nødvendig for områdets drift og bruk som skytebane. Dette kan være atkomst/anleggsveier, 
parkeringsplasser, standplasser, lager, skivearrangement, skivevoller, støyvoller, 
anvisergraver, gjerder, sikkehetsanlegg og støydempende tiltak. 

 
Det tillates bygget et forsamlingshus på inntil BRA= 450 m2. Det kan bygges to fulle etasje, 
med maksimalt 7m gesimshøyde over gjennomsnittlig terreng. Det kan etableres innendørs 
skytebane i underetasjen i forsamlingshuset. Forsamlingshuset skal plasseres innenfor den 
regulerte byggegrensen. 

 
Vann kan hentes fra borehull og avløp kan løses lokalt med infiltrasjonsanlegg eller annen 
løsning godkjent av kommunen. 

 
Skytebanen tillates etablert ved sprengning av fjell. 

Støyvollenes innside skal tilsåes med gress. 

Ved etablering av støyvoller tillates det etablert områder for rigg og drift innenfor området 
regulert til skytebane. 

 
Terrenginngrep skal jorddekkes og revegeteres primært med stedegen vegetasjon. 
Bruk av skytebanen skal skje etter de bestemmelser som er fastsatt i sikkerhetsinstruks for 
hver bane, godkjent av politiet. 

 
Før det kan igangsettes utbygging på den tidligere skytebanen skal det utarbeides en 
tiltaksplan for graving i forurenset grunn som beskriver hvordan forurenset masse skal 
håndteres og hvordan opprydding skal foregå for å tilfredsstille kravet til tilstandsklasser i 
forhold til planlagt arealbruk på området. 

 
Det tillates skyting til følgende tider: 
• Mandag - fredag kl. 09-21 
• Lørdag kl. 09-16 
Det tillates inntil 7 stevnehelger pr. år, der det kan skytes ut over skytetidene, inkludert på 
søndager. 
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§ 2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
 
Område f_KV skal benyttes til Kjøreveg. 

 
Område f_GS skal benyttes til gang og sykkelvei. 

 
Område f_AVG skal benyttes til annen veggrunn – grøntareal. 
Arealer vist som annen veggrunn – grøntareal, omfatter skjærings- og fyllingsskråninger, grøfter 
og rabatter. Arealene skal tilsås. 

 

 

§ 3. Hensynssoner 
Faresone - Skytebane 

 

 

BESTEMMELSER OM REKKEFØLGE, ENDRING, PLANKRAV OL 
 

 

§ 5. Rekkefølgebestemmelser 
 
Det må utarbeides en utbyggingsavtale mellom kommune og tiltakshaver dersom anlegg skal 
overtas som følge av utbygging. 

 
Det kan ikke gis igangsettingstillatelse for bygninger før det er dokumentert at 
brannvannforsyningen tilfredsstiller brannvesenets krav. 

 
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. 
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1. Sammendrag

SpennconRail hari dagproduksjonslokalerpåHensmoen,nærtSpennconog jernbanen.Deønskerå
byggenyelokalerfor å oppgraderefor effektiviseringogutvidelseav anleggetvedbehov. Dagens
lokaliseringnærSpennconog jernbaneneroptimal i forhold til samarbeidog frakt avvarerpå
jernbane. EtteravtalemedRingerikeskytterlagsomholdertil påVågårdskytebaneplanleggesdetå
flytte skytebanenlengernordfor å få plasstil nyeproduksjonslokaler.Da får ogsåskytebanen
oppgradertarealeneoghensyntattstøyproblematikkenpåenny ogbedremåte.

2. Bakgrunn

2.1 Bakgrunn/ hensiktenmed planen

SpennconRail er i forhandlingmedJernbaneverketomny rammeavtalefor leveringavbetongsviller
for deneste10år.SpennconRailsfabrikk påGeiteryggener sværtnedslittogharfor liten kapasitet.
Forå bedredetteønskerdeå etablereny fabrikk for produksjonav betongsvillerpåHensmoen. For å
oppnådetteønskemådeå kjøpedeleraveiendommersomligger i uregulertområde.
Dagensgrunneiere avdisseområdeneer RingerikeskytterlagogSvenBrun. Det er gjort enavtale
medSvenBrun omreguleringav hanseiendom.
Skytebanenvil flyttesnordoverpåeiendommen, ogsåi uregulertområde.
Hensiktenmedplanener å få regulert heleområdesåbådeVågårdskytebane ogspennconrail kanfå
hensiktsmessigearealerå etableresegpå.Det vil ogsåbli gjennomførttiltak somredusererstøyfra
skytebanenvedomleggingen.
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Plassering av planområde 
 

2.2 Hovedintensjonen i planen 
 
Eiendommene som Spenncon Rail kjøper opp skal reguleres til industriformål. Vågård skytebane skal 
flyttes lenger nord og reguleres til skytebane. I tillegg skal planen omfatte vei til anlegget, 
eksisterende bilverksted og ny skytebane. Dette skal gjøres for å gi optimale arealer for begge 
funksjoner. 
 
2.3 Forslagstiller/ tiltakshaver, plankonsulent, eierforhold 
Forslagstiller og tiltakshaver: Spenncon Rail AS 
Plankonsulent: Arkitektene Astrup og Hellern AS 
Eierforhold: 
Gnr. 92 og Bnr. 17 Spenncon Rail. 
Gnr. 92 og Bnr. 9, Gnr.92 og Bnr. 30 og Gnr. 92 og Bnr. 1 Ringerike Skytterlag, Hans Tollef Solberg. 
Spenncon Rail har inngått avtale om å kjøpe deler av disse eiendommene. 
Gnr. 92 og Bnr 2. Sven Brun.  
 
2.4 Tidligere vedtak i saken 
Oppstartsmøte ble avholdt 26.11.14 
Møte i Hovedkomiteen for miljø og arealforvaltning 09.02.15 
 
2.5 Utbyggingsavtaler 
Det vil bli opprettet utbyggingsavtaler med hhv. Ringerike kommune. 
 
2.6 Krav om konsekvensutredning?  
Planen faller ikke inn under tiltak som må konsekvensutredes jf. forskrift om konsekvensutredning (jf. 
pbl. § 4-1 og Forskrift om konsekvensutredninger etter pbl.)  
 

3. Planprosessen 
 
3.1 Saksgang 
Det ble vedtatt politisk oppstart i hovedkomiteen for miljø og arealforvaltning 09.02.2015. 
 
Fremdriftsplan 
Spenncon Rail ser for seg en fremdriftsplan med disse milepælene: 
 
Innsendelse av planforslag 07.05.15 
Førstegangsbehandling 08.06.15 
Annengangsbehandling 21.09.15 
Endelig vedtak i kommunestyret 15.10.15 
 
3.2 Uttalelser 
Høringsfristen ble satt til 28.mars. JBV fikk utvidet frist til 20 april. 
Se punkt 8 for merknader. 
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4. Planstatus og rammebetingelser  
 
4.1 Overordnede planer  
 
4.1.1 Fylkeskommunale planer,  
Regional planstrategi for Buskerud 2013-2016. 
 
Regional planstrategi erstatter på mange måter fylkesplanen, men er en mer fleksibel måte å drive 
regional planlegging på. Buskerud har vært et pilotfylke i samarbeid med Miljøvern departementet 
under utarbeidingen av den første planen 2009-2013. Regional planstrategi for Buskerud 2013-2016 
er andre gang de utvikler en slik plan. 
 
Visjonen i planen er:  
«Et bærekraftig og innovativt Buskerud som fremmernæringsutvikling og bolyst.» 
 
En eventuell utvidelse av Spenncon Rail må ses i sammenheng med ønsket om positiv utvikling for 
næringslivet. 
 
 
4.1.2 Kommuneplanens arealdel  
Området tilhører gjeldende kommuneplan for Ringerike som ble vedtatt av kommunestyret 
30.08.2007.  
Dette er en overordnet plan som tar for seg viktige mål for kommunen i den perioden som planen 
gjelder for. I forhold til dette planarbeidet kan det spesielt nevnes at kommunen har en målsetting 
om å være en god kommune for næringslivet. Et av hovedmålene er flere lønnsomme arbeidsplasser 
innen kunnskapsbaserte og tjenesteytende virksomheter. 
I følge kommuneplanen skal det tilrettelegges for en god utvikling i alle deler av kommunen. Ved 
planlegging av nye utbyggingsområder skal det blant annet legges vekt på gode nærmiljø, 
trafikksikkerhet, samfunnssikkerhet og sikring mot støy- og luftforurensing og hensyn til 
tilgjengelighet. 
 
Kommuneplanens arealdel legger overordnede føringer for arealbruken i kommunen.  
Området der det i dag er skytebane er merket med Annet byggeområde. Det resterende arealet som 
ønskes regulert er merket med Erverv. Noe av skytebanen foreslås omregulert til industri for bedre 
utnyttelse av tomten. 
 
Den nye fabrikken etableres i et område hvor det allerede eksisterer industri så det er gode 
transportmuligheter til og fra eiendommen. Det finnes jernbanespor på området som gjør at 
varelogistikk blir svært god. 
 
Det vil bli vedtatt en ny kommuneplan i løpet av 2015 for perioden 2015 – 2030. Økt verdiskaping og 
produktivitet er foreslått som et av hovedmålene i denne planen. Det er ingen endringer i den nye 
kommuneplanen som vil være i strid med den foreslåtte reguleringsplanen. 
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Utsnitt av Kommuneplanen  

4.1.3 Gjeldende reguleringsplaner 
Området er ikke regulert. 
 

FORSLAG TIL 
PLANOMRÅDE 
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4.2 Tilgrensende planer 
Reguleringsplan «Hensmoen» grenser til jernbanen i syd, vedtatt 26.10.1970. Denne er regulert til 
industri, lager og kontor. 
 
 

 
 

Planavgrensning tilliggende regulering og regulering i nærområdet. 
 

 

PLANOMRÅDE 
SPENNCON RAIL 
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4.3 Temaplaner  
Grønn plakat vedtatt 30.11.2000. 
 
Energi og klimaplan, vedtatt 02.12.11 
Klimaarbeidet i Ringerike kommune har en visjon om at «Ringerike skal være et forbilde innen 
energieffektivisering, bruk av fornybare energikilder og reduksjon av klimagassutslipp». Planen 
inneholder en rekke mål og tiltak for hvordan man kan oppnå dette. I planarbeidet for en utvidelse 
av Spenncon Rail vil dette være tema som er med når forslaget skal utarbeides. 
 
4.4 Statlige planretningslinjer/rammer/føringer: 
 
4.4.1 Rikspolitiske retningslinjer (RPR) 

 
Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging 
I henhold rpr for samordnet areal- og transportplanlegging skal det legges til grunn et langsiktig, 
bærekraftig perspektiv i arealplanleggingen med samordnet planlegging av utbyggingsmønster og 
transportsystemer med sikt på å begrense transportbehovet. Som en konsekvens av dette bør 
utbygging skje ved at bygging skjer innenfor bebygde områder. Det legges samtidig vekt på bevaring 
av grøntstruktur, biologisk mangfold og estetiske kvaliteter og at hensynet til gode bomiljøer skal 
vektlegges.  
Det er utarbeidet en trafikkrapport i forbindelse med planforslaget. 
 
RPR for barn og unges interesser i planleggingen 
stiller blant annet krav om at barn og unges interesser blir synliggjort og styrket i plan- og 
byggesaksbehandlingen etter plan- og bygningsloven. Retningslinjene skal ivareta at arealer som 
brukes av barn- og unge skal sikres mot forurensing, støy, trafikkfare og annen helsefare. Det skal 
sikres varierte og store nok arealer til lek og opphold i nærmiljøet, samt tilstrekkelige areal for 
barnehager. 
I foreslåtte plan er støynivået i friluftsområdene rundt skytebanen redusert betraktelig. 
 
RPR for klima- og energiplanlegging i kommunene 
setter nasjonale mål som skal stimulere og bidra til reduksjon av klimagassutslipp, samt økt 
miljøvennlig energiomlegging. 
Planen følger kravene til kommunens Energi og klimaplan, vedtatt 02.12.11 
 
Veiledning for Universell utforming og planlegging 
har som målsetting at alle mennesker, uansett alder og funksjonsevne, på en likeverdig måte skal 
kunne bruke de samme bygde omgivelsene. 
Planen følger kravene etter teknisk forskrift (TEK 10) 
 
Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging 
Formålet med retningslinjen er å forebygge støyplager og ivareta stille og lite støypåvirkede natur- og 
friluftsområder ved å gi anbefalinger om hvor bebyggelse med støyfølsomt bruksformål ikke bør 
etableres, og hvor etablering bare kan skje med særlige avbøtende tiltak. 
I foreslåtte plan er støynivået i friluftsområdene rundt skytebanen redusert betraktelig. 
 
Naturmangfoldloven 
Naturmangfoldloven gjelder i alle saker som berører økosystemer, naturtyper og arter og stiller 
særskilte krav til saksforberedelse, dokumentasjon, vurderinger og vektlegginger i alle planer og tiltak 
som berører naturmangfold.  
Naturmangfoldloven har i plansaker og andre enkeltsaker etter plan- og bygningsloven betydning for 
1) Tilretteleggingen av beslutningsgrunnlaget knyttet til naturmangfold 
2) Avveiningen som finner sted ved planvedtak og andre enkeltavgjørelser 
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Naturmangfoldloven av 19 juni 2009 §§ 8-12 er vurdert og tatt hensyn til. Vedrørende biologisk 
mangfold er det utført søk den 31.03.2015, i Direktoratet for naturforvaltnings naturbase 
(www.naturbase.no) og på Artskart www.artsdatabanken.no. 
 
Statlig retningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene, fastsatt 04.09.09 
Ringerike kommune vedtok en energi og klimaplan 2. desember 2010.  
Energi og klimaplanen er tatt hensyn til i planarbeidet.  
 
Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging, vedtatt ved kongelig resolusjon 
24.juni 2011 
 
Stortingsmeldinger:  
- St.meld. nr. 26 (2006-2007), Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand.  
- St.meld. nr. 24 (2003-2004) Nasjonal Transportplan 2006-2015 
- St.meld. nr. 39 (2000-2001) Friluftsliv 
- St.meld nr 26 (2011-2012) Statens idrettspolitikk «Den norske idrettsmodellen».  

 
4.5 Dokumentasjonskrav  
I forbindelse med planarbeidet er gjeldende fagrapporter utarbeidet: 
 
Støynotat 
Overvannsrapport 
Trafikkanalyse 
Rapport om strømforsyning 
Vurdering av grunnforurensning 
ROS-analyse 
 
Disse beskriver forhold som må ivaretas. 
 
  
5. Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold 
 
5.1 Beliggenhet 
Planområdet ligger et området kalt Geiteryggen nord for Hønefoss i Ringerike kommune. E16 ligger i 
tilknytning til området. Planområdet er ca 117daa. Det forholder seg til eiendomsgrensene gnr/bnr 
92/17, 92/9, 92/30 og grenser til jernbanen i sør.  
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Planområdet 

 
5.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk 
Området omfatter dels Ringerike skytterlags skytebane, dels områder benyttet til utendørs lager av 
betongelementer, samt noe bebyggelse som brukes av SR til produksjon. 
Det er lokalisert et få tall eneboliger på tilstøtende tomter. Området rundt er dominert av industri og 
industribygg og skog. 
 
5.3 Stedets karakter 
Området er preget av store gruslagte arealer brukt til utendørs lagring.  
Ringerike skytterlags skytebane ligger nord i planområde. Noen få bygninger som er knyttet opp til 
skytebanen er lokalisert her. Det er ellers lite bebyggelse på selve planområdet.  
 
5.4 Landskap  
Området hvor det i dag er skytebane er forholdsvis plant og omkranset av noe skog. Det er lokalisert 
et våtmarksområdet (LNFR området) som ligger på skytebanen. Etter befaring på tomten ser man at 
LNF området trolig er plassert feil på kartet. Det går blant annet en vei over området. Derfor ser vi det 
som uhensiktsmessig å opprettholde reguleringen av LNF område slik det er i dag. 
Resterende terreng som søkes regulert er noe kupert med fjell og jordvoller. Her finnes skog og annen 
type vegetasjon. Området inngår i et elgvald. Hovedvekten av omkringliggende landskap er av 
barskogkledde åser. 
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5.5 Kulturminner og kulturmiljø 
Det finnes et minnesmerke for russiske krigsfanger på planområdet, dette skal flyttes til en passende 
plassering. Selve stedet der krigsfangene ble holdt fanget og henrettet er ikke innenfor selve 
planområdet. 
 
5.6 Rekreasjonsverdi/ rekreasjonsbruk, uteområder 
Området rundt skytebanen blir benyttet til friluftsliv og rekreasjon. Selve planområdet har ikke blitt 
brukt til dette ettersom område har innehatt funksjonene skytebane og industriområde. 
 
5.7 Landbruk 
Det er ikke landbruksjord på tomta. 
 
5.8 Trafikkforhold 
For å komme til planområdet følger man E16 ca 8 km nordover fra Hønefoss. Derfra går 
Hensmoveien ca 1km opp til planområdet. 
 
5.9 Trafikkmengde 
Det er utarbeidet en trafikkanalyse i forbindelse med planarbeidet som tar for seg dagens situasjon og 
konsekvenser ved planlagt utbygging. (Se vedlegg 9.) 
 
5.10 Barns interesser 
Det er ingen eksisterende anlegg for barn og unge på planområde. Området rundt blir derimot brukt til 
turområdet. 
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5.11 Universell tilgjengelighet 
Det er nedfelt i formålsparagrafen i plan- og bygningsloven, at prinsippet om universell utforming 
skal ligge til grunn for planlegging, og kravene til det enkelte byggetiltak. Dette skal sikre at også de 
som har nedsatt funksjonsevne skal ha likeverdige muligheter til samfunnsdeltagelse. 

 
All bebyggelse og utearealer innenfor planområdet skal utformes etter prinsippene om 
universell utforming og jf kravene i TEK 10.  Dersom det skal uføres tiltak som ikke utformes 
jf. prinsippene, må det redegjøres for bakgrunnen for avviket 
 
5.12 Teknisk infrastruktur 
 
5.11.1 Vann og avløp 
Det er gjort en fagutredning på overvann, vann og spillvann i forbindelse med utarbeidelse av 
planforslaget. (Se vedlegg 8). 
 
5.11.2 Håndtering av overvann 
Overvann skal håndteres etter prinsippet om lokal overvannshåndtering og på en slik måte at 
grunnvannsbalansen opprettholdes. Det er utarbeidet et overvannsnotat i forbindelse med 
planforslaget. (Se vedlegg 8.) 
 
5.11.3 Trafo 
Energiforsyning og alternativ energi, fjernvarme m.m 
Formålet med planleggingen er å finne miljøvennlig og økonomisk gjennomførbare energiløsninger.  
Bergvarme er et godt alternativ for oppvarming da det ikke ligger noen fjernvarme sentral i nærheten. 
Plassering av trafo vil bli definert ved rammesøknad. (Se vedlegg 10.) 
 
 
5.12 Grunnforhold 
Løsmassekart fra NGU viser at det er mye breelvavsetninger og en del bart fjell med stedvis tynt 
dekke. Et belte med randmorene, mindre enn 100 m bredt, strekker seg fra Væla og sørover mot E16. 
 
5.12.1 Forurensning i grunn 
Det er planlagt endret arealbruk fra skytebane til kontor/industri i den nye reguleringsplanen. Grunnet 
skytebanens aktivitet foreligger forurensning i grunnen. 
Det er ikke kjent at det er drevet annen forurensende aktivitet enn skyting på det aktuelle arealet. Det 
er utarbeidet en rapport med vurdering av grunnforurensning. (Se vedlegg 11.) 
 
5.13 Risiko- og sårbarhet (eksisterende situasjon)  
Det er utarbeidet en ROS analyse som vedlegg til planbeskrivelsen. (Se vedlegg 12.) 
 
5.14 Flom 
Det er ingen flomfare på planområde jmf ROS analyse. 

  

5.15 Støy 
I forbindelse med ny skytebane omfatter planen støydempende tiltak. Det er utarbeidet et støynotat i 
forbindelse med omlegging av skytebanen. (Se vedlegg 7). 
Illustrasjon nedenfor viser eksisterende situasjon på Vågård skytebane. 
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Støykart eksisterende situasjon 

 

5.16 Næring 
Det er ingen eksisterende næringsvirksomhet innenfor planområdet. 
 
5.17 Analyser/ utredninger 
I forbindelse med planarbeidet er det utarbeidet: 
 
Støynotat 
Overvannsrapport 
Trafikkanalyse 
Rapport om strømforsyning 
Vurdering av grunnforurensning 
ROS-analyse 
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6. Beskrivelse av planforslaget 
 
6.1 Planlagt arealbruk 
Planforslaget innebærer at Spenncon Rail etablerer en ny fabrikk for produksjon av betongsviller og 
annet materiell til jernbane. SR ønsker å etablere produksjonslokalene nært de eksisterende lokalene 
til Spenncon og nært jernbane. Til dette benyttes egen tomt samt tomt som erverves fra Ringerike 
skytterlag og Hans Tollef Solberg. Skytterlaget etablerer ny standplass og skytebane lenger inn på sin 
eiendom. Dette vil gi en ny moderne skytebane og vesentlig mindre støy enn i dag.  
 
Kapasiteten på skytebanen skal ikke utvides, men kvaliteten skal økes med flyttingen. Banene vil være 
100 og 200 meter lange, 300 meters banen fjernes. Det er gjort en avtale med Sven Brun om mulig 
bruk av hans tomt.  
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6.1.1 Plankartet 

 

Forslag til detaljreguleringsplan 
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6.1.2 Arealregnskap 
Formål og feltnavn 
 
Formål Areal i daa 
PBL § 12-5, 1.ledd nr. 1 – Bebyggelse og anlegg  
Formål 
1470 Skytebane 
1830 Kontor/Industri 
 

Feltnavn 
F_SB 
f_KI 
 

 
47,0daa 
57,7daa 

 
PBL § 12-5, 1.ledd nr. 2 – Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur  
Formål 
2011 Kjøreveg 
2015 Gang og sykkelvei 
2019 Annen veggrunn - grøntareal 
 

Feltnavn 
f_V 
f_GS 
f_AVG 
 

 
6,2daa 

               1,4daa 
4,9daa 

 
 

Planområdet har et samlet areal på ca 117,2 daa 
 
BYA-beregning 
Det foreslås en prosent bebygd areal = 40 % BYA. 
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6.3 Bebyggelsens plassering og utforming 
 
Produksjonslokalet er plassert i tomtens lengderetning. Utvendig lagerområde med helportal er koblet 
opp mot eksisterende jernbanespor. Bygg og lagerområde etableres parallelt med sporet. 
Kontorbygget har en orientering som muliggjør en eventuell utbygging av et ekstra produksjonslokale 
mot nordvest. 
 
Anlegget omfatter, i første byggetrinn, produksjonslokale for produksjon av betongsviller samt et 
lavere kontorbygg med kontor, garderober og kantine.   
Blandestasjon for betong, vask, verksted og maskinlager er tilknyttet produksjonsarealet i byggets 
lengderetning. Rommene kan også lokaliseres i motsatt ende av produksjonslokalet dersom denne 
plasseringen er mer hensiktsmessig. 
 

 

 
 

Utomhusplan 1. og 2. byggetrinn  
 

MULIG UTVIDELSE 

1 

2 
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Utomhusplanen viser muligheten for å oppføre nok et bygg nord på området regulert til 
Kontor/Industri, byggetrinn 2. Det vil ha samme kjøremønster, med gjennomkjøring over gårdsplass 
og parkering for personbiler i front av kontordelen.  
 
 

 
Situasjonsplan 

 
På område regulert til skytebane er det tenkt tillatt oppføring av bygg tilknyttet skyte virksomheten 
som klubbhus og standplasser. 
 
Utbyggingen innebærer riving av eksisterende produksjonsbygg sørvest i området.  
 
6.3.1 Bebyggelsens høyde 
Produksjonslokalene er planlagt 10-12 meter og kontorlokalet 5-8 meter. 

 
10m      5m 

 
     Produksjon            Kontor 
 

6.3.2 Antall arbeidsplasser, antall m² næringsarealer 
Første byggetrinn 
I første byggetrinn er det planlagt utbygd ca 5350m² i forbindelse med produksjonslokalene for 
Spenncon rail. Arealene er fordelt på ca 4600m² produksjonslokaler og 750m² kontor. Anlegget skal 
inneha ca 50 arbeidsplasser. 
Parkering for bil og sykkel er beregnet i forhold til gitte arealer og plasser i front av kontordelen (se 
punkt 6.5). 
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Bygget er planlagt slik at det enkelt kan utvide og fordoble produksjonsarealet. Det legges også til 
rette for å bygge på en etasje på kontordelen. 
 

 

 

Andre Byggetrinn 

Andre byggetrinn vil bestå av et volum nord på området regulert til Kontor/Industri. Det er potensial 
for å bygge ut ca 7200m². Arealene er fordelt på ca 5700m² produksjonsareal og 1500m² kontor.  

 

 

Utomhusplan andre byggetrinn  

 

 

6.5 Parkering 
 
6.5.1 Parkering 
Forskrift om parkering, Ringerike kommune, Buskerud datert 29.10.2009 fastslår følgende krav til 
parkeringsdekning: 
 
Industri/Lager  1 plass pr 100 m² 
Kontor    2 plass pr 100 m² 
 
5% av plassene skal forbeholdes HC-parkering. 
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Forskriften angir et behov på 112 p-plasser ved bygging av Spenncons produksjonslokaler. Det er 
rikelig med plass på gårdsplass for å dekke behovet. 
 
Ved bygging av kun en hall, uten utvidelse i første byggetrinn, vil det være krav om 56 p-plasser. 
 
Ansatte parkering er lagt vest på tomten og har egen innkjøring til eiendommen. Parkering for sykler 
og HC-parkering er lagt nær kontorbygget. Område rundt eiendom, parkering og hovedinngang blir 
opparbeidet med beplantning.  
 

 
Parkering byggetrinn 1. 

 
I forbindelse med byggetrinn 2 angis det er behov på ca 72 plasser. 
 
6.5.2 Sykkelparkering 
Forskrift om parkering, Ringerike kommune, Buskerud datert 29.10.2009 fastslår følgende krav til 
sykkelparkering: 
 
Industri/Lager  1 plass pr 100 m² 
Kontor    2 plass pr 100 m² 
 
Forskriftene estimerer et behov på 112 sykkelparkeringsplasser. Dette anses å være langt høyere enn 
det reelle behovet. Vi forslår å etablere sykkelparkering for ca 20% av de ansatte som vi være et mer 
reelt tall i forhold til behov. Disse vil bli lagt i nær tilknytning til inngangsparti. 
 
Det planlegges også et område for parkering tilknyttet skytebanen. Antall parkeringsplasser er ikke 
definert men det er rikelig med areal for å oppfylle behovet. 
 

 

6.6 Trafikkløsning 
Det forventes ikke økt trafikk som følge av planforslaget, før Spenncon Rail eventuelt utnytter 
utvidelsespotensialet de legger inn.  
Det er utarbeidet en egen trafikkrapport for område som utreder dette ytterligere. (Se vedlegg 9.) 
 
Bygningskropp og utvendige areal er lagt slik at det er romslig for transportkjøretøy å manøvrere og 
snu på området. 
 
Område for kjøring av trailere, interne veier og plasser blir belagt med asfalt.  
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6.6.1 Kjøreatkomst 
Kjøreatkomsten blir tilsvarende dagens situasjon. En ny vei blir etablert innenfor planområdet. Denne 
veien blir adkomst for skytebanen og bilopphuggeriet som grenser til området i øst.  
Atkomst til industritomten for tungtrafikk skjer fra nord øst. Det etableres en vei rundt bygget på 
tomten. Personbiltrafikk tas inn i sørvest til en parkeringsplass ved kontorbygget. Hovedveien inne på 
område forlenges mot eksisterende bilverksted som i dag har vei over eiendommen.  
Det er også avsatt plass for lagring av sviller og utstyr på nordvestsiden av eiendommen. 
 
 

 

Ny vei med avkjørsler  

 

6.6.2 Utforming av veier 
Vegen bygges opp i hht. Håndbok og kommunale normer. Enkelte innkjørsel/kryss kan avvike noe fra 
SVV’s håndbøker for å tilpasse den lokale situasjonen optimalt. 
 
6.6.3 Tilgjengelighet for gående og syklende 
En ny gang/sykkelvei blir etablert på område.  
 
6.7 Støy 

De er utarbeidet et støynotat av Rieber prosjekt AS 13.10.14 i forbindelse med mulig flytting av 
skytebanen. 
 
Ved å flytte skytebanen nordover kan det frigjøres areal som kan benyttes til produksjon av sviller. 
Det er sett på flere ulike løsninger, der målsetningen har vært å finne den mest optimale kombinasjon 
av støydemping, sikkerhetsmessige forhold, skyteteknisk egnethet, begrensede terrenginngrep og 
økonomi. 100m og 200m standplass blir flyttet frem til eksisterende 300m grav. Terrenget i 
skyteretningen stiger noe, og det vil være nødvendig å flytte noe løsmasser, samt sprenge bort noe 
fjell. Massene som fjernes brukes til å lage en støyvoll på vestsiden av banen. Denne vil forsterke det 
naturlige terrenget. Vollens høyde er beregnet å være 5-7m over dagens terreng og bidrar til å 
redusere støyen vestover.  
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Standplassene er forutsatt å utføres tilsvarende de senere års Miljøpakkestandplasser. De har 3,5m 
frembygg, og båsvegger, for hver andre skytter. Ved bygging av såkalt kunstig bakgrunn på 200m-
banen, og ordinært kulefang på 100m-banen kan fareområdet til skytebanen holdes innenfor 
skytterlagets eiendom. 200m standplass bygges sammen med skytterhuset. Skytterhuset er tenkt 
bygget med 15m innendørsbane for skyting med rifle kaliber 22. 
 
Den foreslåtte løsningen medfører deler av skytterlagets eiendom kan frigjøres til annet bruk. 
Løsningen innebærer en dramatisk forbedring av støyforholdene omkring banen, og banen vil fremstå 
som et moderne skytebaneanlegg med svært god støydemping. 
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Støykart ny situasjon 
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6.8 Miljøoppfølging 
 
6.8.1 Miljøtiltak 
Gjennomføring av planen vil i rammesøknaden ivareta alle krav til sol- og skyggeforhold, 
energiforbruk, luft- og støyforhold, grunnforhold, vannforhold og forurensning,  
 
Det er utarbeidet et notat om forurensning i grunn (se vedlegg 11). Her belyses det at det må 
gjennomføres undersøkelser av forurenset grunn før det igangsettes utbygging på den tidligere 
skytebanen.  
Det er også utarbeidet en ROS analyse som tar for seg risiko i forhold til naturmiljø, biologisk 
mangfold og miljørisiko. (Se vedlegg 12.) 
 
6.8.2 Radon  
Området er ikke registrert med høy eller moderat aktsomhet for radon på NGUs database arealis 
(http://geo.ngu.no/kart/arealisNGU/). Ved byggesak må gjennomføres nødvendige tiltak slik at 
konsentrasjonen av radon i oppholdsrom ikke blir større enn 200 Bq/m3 med mindre det er 
gjennomført radonundersøkelser av byggegrunnen som dokumenterer at tiltak ikke er nødvendig.  
 
6.9 Universell utforming  
Området og bebyggelsen utformes i henhold til krav om universell utforming. Tilgjengelighet for 
orienterings- og bevegelseshemmede løses iht. PBL og TEK. En logisk og klar oppbygging av 
utearealene og atkomstarealene er med på å gjøre anlegget tilgjengelig for alle. Utforming og 
behandling av detaljplaner og søknader vil detaljere dette videre 
 
6.10 Kulturminner 
Det finnes et minnesmerke for russiske krigsfanger på planområdet. Ved utbygging av fabrikken vil 
denne flyttes til egnet plassering. På den nye lokasjonen skal det i tillegg være mulig å samle andre 
lignende minnesmerker fra området. Man kan også vurdere å kombinere det informasjon om 
skytterklubbens historie. På den måten blir hele områdets historie samlet og tilgjengeliggjort.  
Buskerud fylkeskommune vil foreta en registrering av automatisk fredete kulturminner. Slike 
registreringer må foretas på bar og frostfri mark. Rapport vil bli ettersendt straks den foreligger. 
 

 
Foreslått plassering av minnesmerke. 

 
6.11 Barn og unges interesser 
RPR for barns og unges interesser vil bli lagt til grunn for planarbeidet.  
Barn og unge ferdes ofte som myke trafikanter, og de kan påvirkes av trafikk som følger av en 
industriutbygging. Det er derfor viktig å ivareta god trafikksikkerhet.  
Gjennom regelverk for støy ivaretas også barn og unges rettigheter i forhold til industri- og trafikkstøy 
som de kan komme til å utsettes for. 
Denne detaljreguleringen vil ikke berøre barn og unge særskilt. 
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6.12 Næring 
Industri lokalisert i Norge står ovenfor store utfordringer når de konkurrerer på det internasjonale 
markedet. Kostnadsnivået i Norge er blant det høyeste i verden, og høye kostnader og lønninger stiller 
krav til høye inntekter i bedriftene. Det samme vil gjelde Spenncon, som må ha høyere produktivitet 
enn utenlandske konkurrenter for å overleve. Spenncon trenger derfor effektive arbeidslokaler og 
avansert teknologi for å få mer ut av produksjon. 
En utvikling av Spenncon rail vil ha positive effekter på øvrig næringsliv i regionen 

6.13 Idrett og Friluftsliv 
Skytterlaget vil bygge opp et nytt anlegg med nye baner og nytt bygg for andre servicefunksjoner. I 
henhold til vedlagt støyrapport vil støy fra anlegget reduseres vesentlig ved flytting av skytebaner. 
Kommuneplanen vektlegger utvikling av tilbudene innenfor idrett og friluftsliv. 
 
6.14 Sosial infrastruktur  
Planen påvirker ikke offentlig servicetilbud, skole, barnehage, andre servicetilbud, etc. 
 
6.15 Plan for vann- og avløp samt tilknytning til offentlig nett 
Det er utarbeidet en overvannsrapport i forbindelse med planforslaget (se vedlegg 8). 
Det foreslås lokal løsning for rensing av spillvann med naturbasert løsning og infiltrasjon. Jordmasser 
må undersøkes nærmere for egnethet og konsekvenser for nærliggende borebrønner. Alternativt må 
spillvann overføres til kommunalt spillvannsnett. Vann for drikkevann forutsettes tilknyttet offentlig 
vann. Brannvann må reguleres gjennom utbyggingsavtale med kommunen. 
 
6.16 Avbøtende tiltak/ løsninger ROS 
Det er utarbeidet en ROS analyse i forbindelse med planforslaget (se vedlegg 12). 
 
6.17 Rekkefølgebestemmelser 
Rekkefølgebestemmelsene vi bli definert i reguleringsbestemmelsene.  

7. Konsekvensutredning 
 
Planen faller ikke inn under tiltak som må konsekvensutredes jf «forskrift om konsekvensutredning 
jamfør forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven.» Formålene vist i 
kommuneplanen opprettholdes selv om formålsgrensen endres noe for å tilpasse situasjonen. 

 
8. Virkninger/konsekvenser av planforslaget 
 
Spenncon Rail trenger og effektivisere produksjonslokalene sine. Med denne planen får de mulighet 
til å utvikle seg til å ta imot oppdrag og etterspørsler av større omfang.  
Skytebanen vil få en ombygging som er i tråd med kommuneplanen satsning på idrett og friluftsliv, 
samtidig reduserer de støynivået betraktelig. 
Området er et etablert industriområdet og vil få en oppgradering med ny vei til nye og eksisterende 
anlegg. 
 

 
9. Innkomne innspill 
 
9.1 Merknader  
Det har kommet inn 8 merknader i forbindelse med varslingen. Høringsfristen var 28.03.15 
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1. Regionkoordinator, Lars Olsen, datert 02.03.2015 
2. Sven Brun, datert 09.03.2015 
3. Fylkesmannen i Buskerud 24.03.2015 
4. Buskerud fylkeskommune 26.03.2015 
5. Ringerike kommune, utbygging 27.03.2015 
6. Statens vegvesen 28.03.2015 
7. Jernbaneverket 24.03.2015 
8. Ringerike kommune, Kommuneoverlegen 27.03.2015 

 
 
Plankonsulentens svar. 
 

1. Regionkoordinator, Lars Olsen, datert 02.03.15 
Regionkoordinator Lars Olsen har ingen kommentarer til planforslaget annet enn et ønske om 
at skytterklubben skulle etablert seg i Ringerike skytesenter. Vågård skytebane har vurdert det 
til at de ønske å bygge om eksisterende skytebane og opprettholde aktiviteten på området. 
 

2. Sven Brun, datert 09.03.15 
Kartgrunnlaget er rettet opp og det er utarbeidet en avtale mellom Spenncon og Sven Brun om 
å innlemme hans tomt i planavgrensningen.  
 

3. Fylkesmannen i Buskerud 24.03.15 
Støy 
Det er utarbeidet et støynotat av Rieber Prosjekt AS. Miljøverndepartementets «Retningslinje 
for behandling av støy i arealplanlegging, T- 1442/2014» ligger til grunn for omleggingen av 
skytebanen. Masser fra ombyggingen av banene skal samles i en voll på vestsiden av banen 
som et støydempende tiltak og forsterkning av det naturlige terrenget. Standplassene er 
forutsatt utført tilsvarende de senere års Miljøpakkestandplasser med 3,5m frembygg og 
båsvegger for hver andre skytter. 
 
Grunnforurensning 
Det er utarbeidet et temadokument for vurdering av grunnforurensning (se vedlegg 11). 
 
Naturmangfoldloven 
Vedrørende biologisk mangfold er det utført søk den 31.03.2015, i Direktoratet for 
naturforvaltnings naturbase (www.naturbase.no) og på Artskart www.artsdatabanken.no. 
Naturbasen viser ingen funn av naturtypelokaliteter eller viltområder i utredningsområdet. 
Det er heller ikke registret Rødlistearter som kan være truet grunnet negativ 
bestandsutvikling. Det foreligger en risiko- og sårbarhetsundersøkelse (se vedlegg 12.) 
Naturmangfoldloven av 19 juni 2009 §§ 8-12 er vurdert og tatt hensyn til. 
 
Landskapsmessige og estetiske forhold 
Det vil være ikke være omfattende inngrep i landskapet. Det vil forekomme noe flytting av 
masser på område for skytebane som vil bli brukt til å forsterke landskapets stedlige form og 
redusere mot støy. Byggene etableres i et industriområde og vil bli oppført som moderne 
estetiske byggverk. 
 
Energieffektive løsninger 
Formålet med planleggingen er å finne miljøvennlig og økonomisk gjennomførbare 
energiløsninger. 
 
Transportplanlegging 
Det er utarbeidet en trafikkanalyse ifb med planforslaget som berører temaet. (Se vedlegg 9.) 
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Barn og unges interesser 
Barn og unges interesser er beskrevet under punkt 6.11 i planbeskrivelsen. 
 

4. Buskerud fylkeskommune 26.03.15 
Automatisk fredede kulturminner. 
Buskerud fylkeskommune ønsker å foreta registreringer før de kan uttale seg til planen. Dette 
gjennomføres etter avtale med Spenncon. 

 
5. Ringerike kommune 27.03.2015 

Veisystem 
Veien blir regulert til privat vei. Brann og redningsetaten har flere snumuligheter på 
strekningen. 
Vann og avløp 
Det er utarbeidet et fagutredning av Cowi på tema. (Se vedlegg 8.) 
Overtagelse anlegg 
Krav om utbyggingsavtale ved overtagelse av anlegg inngår i rekkefølgebestemmelsene. 
Det må utarbeides en utbyggingsavtale mellom kommune og tiltakshaver dersom anlegg 
skal overtas som følge av utbygging. 

6. Statens vegvesen 28.03.2015 
Reguleringsformålene er basert på vedtatt kommuneplan 30.08.2007. Det er utarbeidet en 
trafikkanalyse i forbindelse med planarbeidet. (Se vedlegg 9). 

7. Jernbaneverket 27.03.2015 
Tømmerterminal 
Tiltaket vil ikke påvirke dagens tømmerterminal og er ikke i strid med foreliggende avtale. 
Ringeriksbanen 
Aktuelle problemstillinger ifb med jernbanesporet tas opp fortløpende. 
Byggegrense 
Det vil bli regulert byggegrense 30m fra jernbanen. 
Avrenning og grunnforhold. 
Et overvannsnotat er utarbeidet i forbindelse med planforslaget (se vedlegg 8). Va-plan vil bli 
utarbeidet ved byggesøknad. 

8. Ringerike kommune, Kommuneoverlegen 27.03.2015 
- Ny ankomstvei til område blir etablert ved utbygging. 
- Støyrapport som viser redusert støybelastning er utarbeidet i forbindelse med 

omleggingen av skytebanen (Se vedlegg 7). 
 
 

 

10. Avsluttende kommentar 
 
Følgende illustrasjoner, som ikke er gjenstand for vedtak og derfor ikke juridisk bindende, viser en 
mulig maksimal utbygging iht. forslaget. 
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11. Vedlegg 
 
Vedlegg 1_Reguleringsplan 
Vedlegg 2_Utomhusplan 1. byggetrinn  
Vedlegg 3_Utomhusplan 2. byggetrinn  
Vedlegg 4_Plan 1 Etasje 
Vedlegg 5_Snitt 
Vedlegg 6_Fasader 
Vedlegg 7_Støynotat 
Vedlegg 8_Fagutredning overvann_vann og spillvann 
Vedlegg 9_Trafikkanalyse 
Vedlegg 10_Rapport strømforsyning 
Vedlegg 11_Vurdering av grunnforurensning 
Vedlegg 12_ROS analyse 
Vedlegg 13_Illustrsjon 1 
Vedlegg 14_Illustrasjon 2 
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Billingstadåsen 18  NO 911 678 462 MVA 
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Til: Arkitektene Astrup og Hellern AS 

Fra: Rieber Prosjekt AS, v/ Dag Rieber 

Dato: 2. mai 2015 

Emne: Ringerike skytterlag - Ombygging og støydemping 
 

 
 
 

1 Orientering 
I forbindelse med regulering av ny fabrikk for svillefremstilling, og ombygging av Ringerike 
skytterlags bane, har vi utført beregninger av støy. Dette notatet tar for seg støysituasjonen før 
og etter ombygging av skytebanen. Ved ombygging flyttes skytebanen fremover i terrenget, 
og senkes til et lavere nivå. Samtidig etableres det støyvoller og bygges nye støydempende 
standplasser. Til sammen gir denne ombyggingen en betydelig reduksjon av støyen fra banen. 
 
 
 

2 Grenseverdier for støy i T-1442 
Miljøverndepartementets «Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T-
1442/2014» har grenser for støy fra ulike støykilder. Retningslinjen opererer med gul og rød 
støysone. 
  
På skytebaner der det skytes mer enn 3 dager i uka eller over 65 000 skudd pr år tilsvarer gul 
støysone området innenfor støykoten for LAImax = 60 dB, og rød støysone området innenfor 
støykoten for LAImax = 70 dB. 
 
LAImax er maksimalt støynivå målt med målerinnstilling ”impuls”, og gir tallmessig høye 
verdier fordi man måler kun ”den øverste støytoppen” av skuddlyden. Støynivåene kan derfor 
ikke sammenliknes med støynivåer fra andre støykilder, som måles på andre måter. 
 
T-1442 har også krav til ekvivalent støynivå, men det er kun relevant for de aller største sivile 
skytebanene. Det er derfor ikke gjort nærmere rede for ekvivalent støynivå. 
 
For eksisterende skytebaner kommer støygrensene til anvendelse ved etablering av nye 
boliger, hytter eller annen støyfølsom arealbruk ved eksisterende eller planlagt støykilde. Det 
er derfor viktig at støysonekartet for skytebanen implementeres i kommuneplanens arealdel 
som et eget tema, slik at nybygging av støyfølsom bebyggelse i støysonene kan unngås. 
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3 Beregningsmetode 
I henhold til veilederen til T-1442, er støyen beregnet etter nyeste gjeldende nordisk 
beregningsmetode for skytestøy: Shooting ranges: Prediction of noise (NT ACOU 099) 
Nordtest 1997. Metoden er implementert i beregningsprogrammet NoMeS 4.5 som er benyttet 
til å beregne støyen fra skytebanen som foreslås regulert. 
 
 
 

4 Våpentyper 
T-1442 angir at det er det mest støyende våpenet som er regelmessig i bruk på skytebanene, 
som skal legges til grunn ved støyberegningene. De mest støyende våpen som regelmessig er i 
bruk på banen er ulike jakt- og skarpskytterrifler med kaliber 6,5 - 7,62 mm. 
 
Det kan noen ganger forekomme at det blir skutt våpen som støyer mer enn de våpen som er 
lagt til grunn for beregningene, for eksempel spesielle jaktrifler. Siden dette kun skjer 
unntaksvis, skal det ikke tas hensyn til disse våpnene ved støyberegningene. 
 
 
 
 

5 Støyberegninger 

5.1 Generelt 
Generelt er det ikke regnet med at skog gir støydemping, da skog som ikke er vernet kan bli 
gjenstand for hugst. De beregnede støynivåene vil derfor i mange retninger være høyere enn 
det som er reelt med dagens vegetasjon. Det er imidlertid forutsatt at de trærne som står på 
skytterlagets eiendom, på vestsiden av den nye banen, blir stående. 
 
 

5.2 Støy i dagens situasjon 
De eksisterende riflebanene har standplasser med noe lydabsorberende materialer. I vedlegg 1 
er det vist støysonekart for riflebanen i dagens situasjon. Ut fra en opptelling ser det ut til at 
om lag 35 boliger og hytter ligger innenfor gul støysone, hvorav ca. 25 boliger også ligger i 
rød støysone. Flere boliger har støy over LAImax = 80dB, og den mest støyutsatte har et 
støynivå på LAImax = 91dB. 
 
 

5.3 Ombygging og støydemping av banen 
Ved å flytte skytebanen fremover i terrenget, kan det frigjøres areal som kan benyttes til å 
bygge ny fabrikk for produksjon av sviller. Samtidig kan det oppnås betydelig støydemping. 
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Det er sett på flere ulike løsninger, der målsetningen har vært å finne den mest optimale 
kombinasjon av støydemping, sikkerhetsmessige forhold, skyteteknisk egnethet, begrensede 
terrenginngrep og økonomi. I vedlegg 2 og 3 er det vist den løsningen som vi har vurdert at 
totalt sett er den beste. Se også figur 1 nedenfor. Her er 100m og 200m standplass flyttet 
nesten frem til eksisterende 300m grav. Ved standplass er terrenget forutsatt hevet til om lag 
kote 104, mens terrenget videre fremover i skyteretningen må tas ned. I dette området er det 
fjell som må sprenges ut. 
 
 

 
Figur 1  Oversiktsplan 
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Figur 2  Illustrasjon sett fra vest 
 

Figur 3  Illustrasjon sett fra syd 

 
Figur 4  Illustrasjon sett fra øst 

 
En del av steinen som skytes ut vil bli benyttet til å etablere støyvoll på sidene og bak 
standplass, som vist i vedleggene. Det behøves også relativt mye stein til fundamentering av 
fabrikkbygninger og kjøreområdene til fabrikken, og mye av steinen kan bli benyttet her. Det 
forutsettes etablert et mobilt knuseverk som kan knuse stein ned til egnede fraksjoner. 
Massene som graves ut fra fabrikkområdet i forbindelse med fundamenteringen, består av 
sand og skrinn jord. Disse massene kan benyttes som topplag inne på skytebaneområdet og 
tilsåes med gress og annen vegetasjon. På denne måten oppnås en relativt god massebalanse. 
Det vil imidlertid være et overskudd av steinmasser, og reguleringsplanen må åpne for at 
disse massene kan knuses og lagres på området slik at de kan benyttes i betongproduksjonen 
ved fabrikken i løpet av de nærmeste årene. På denne måten blir det svært lite behov for 
transport av masser ut og inn av området i byggefasen. 
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Støydempingen av banen oppnås ved at terrenget og vollen skjermer boligene vest for banen. 
I tillegg skal det bygges såkalte Miljøpakkestandplasser med tette vegger, innvendig 
lydabsorpsjon, 3,5m frembygg og båsvegger for hver andre skytter. Det er også forutsatt at 
det skal stå igjen noe vegetasjon på skytterlagets eiendom vest for banen. Stigningen på 
vollen og det utsprengte fjellet skal være minst 1:2, og ikke over 1:1,7. På den måten oppnås 
det god støydemping, samtidig som det går greit å legge opp jord og sand, som tilsåes, i 
skråningene. 200m standplass skal ligge helt inn mot vollen. Mellom 200m- og 100m-
standplassene kan det være en avstand på ca. 6-7 meter, hvor det etableres en støydempet 
standplass for Stang- og felthurtigskyting. Denne standplassen skal ha 5m frembygg. 
 
Det er illustrert en løsning der skytterhuset er bygget sammen med standplassene, men dette 
er ikke noen forutsetning. Andre løsninger kan også velges. Skytterhuset bør tillates så stort at 
det er plass til å bygge en 15m innendørsbane for skyting med rifle kaliber .22. 
 
I vedlegg 4 er det vist støysonekart for den ombygde banen, beregnet under de forutsetninger 
som er angitt ovenfor. Ut fra kartet ser det ut til at ingen støyfølsom bebyggelse vil bli berørt 
av støysonene. Dette innebærer en dramatisk forbedring av støyforholdene omkring banen, og 
betyr at banen vil fremstå som et moderne skytebaneanlegg med svært god støydemping. 
 
 

6 Oppsummering 
Det oppnås en svært betydelig reduksjon av støy til omgivelsene ved ombygging av 
skytebanen. Følgende momenter er sentrale: 

 Banen skytes inn i fjellet 
 Det etableres voll som forlengelse av fjellet, på sidene og bak standplass 
 Det bygges standplass av «Miljøpakke»-typen 
 Stein som sprenges ut benyttes til fundamentering av fabrikk og kjøreområder, og 

resten kan benyttes i betongproduksjon 
 De utsprengte skråningene dekkes med jord og sand og tilsåes 
 På den vestre delen av skytebanetomten, nord for standplassene, skal skogen stå 
 Stein tillates knust og lagret på området 
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1 Innledning 

COWI AS er engasjert av Spenncon Rail AS for å vurdere løsninger og 
konsekvenser for ny og eksisterende infrastruktur for spillvann, vann og overvann 
for planlagt utbygging av ny fabrikk til Spenncon Rail AS på Hensmoen i 
Ringerike kommune.  

Dette notatet skal vurdere løsninger for spillvann og vannforsyning inkludert 
brannvann. I tillegg løsninger og anbefalinger for håndtering av overvann fra 
området som planlegges utbygd. 

Figur 1: Oversiktskart over planområdet 

2 Beskrivelse av eksisterende område 

2.1 Generelt 

Planområdet som planlegges bebygd med ny fabrikk vil være en utvidelse av 
bestående fabrikkområde sør og vest for utbyggingsområdet. Planområdet består i 
dag av planert område for lagring av betongsviller og Vegård skytebane med 
skytterhus og annen mindre bebyggelse samt neo lagring av sviller. Planområdet er 
flatt med små variasjoner rundt kote +200.  Randsfjordbanen krysser gjennom 
området og deler fabrikkområdet til Spenncon i 2. 
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2.2 Eksisterende infrastruktur vann og avløp 

› Generelt  
Ringerike kommune har i forbindelse med Hensmoen næringsområde en 
bestående infrastruktur for vann og spillvann. Vannettet forsyner området med 
både drikkevann og brannvann innenfor de begrensninger bestående nett gir. 
Spillvannsnettet er mest utviklet for næringseiendommene sør for E16, der 
hovedtyngden av antall bedrifter er etablert og der det fremdeles finnes tomter, 
som ikke er bebygd. Vanntrykket i området styres av eksisterende 
høydebasseng på Ulveliåsen og vannet blir produsert og distribuert fra det 
kommunale anlegget på Kilemoen. Spillvann som er tilkoblet det kommunale 
hovedledningsnettet blir transportert ut av området og går til rensing i det 
kommunale renseanlegget på Monserud  – sør for Hønefoss sentrum. 

› Eksisterende vannforsyning Spenncon 
Når det gjelder bestående fabrikkområde til Spenncon, så er dette tilkoblet det 
kommunale vannledningsnettet med DN Ø100mm støpejernsledning til 
fabrikkbygning rett sør for planområdet og på motsatt side av 
Randsfjordbanen. Vi antar denne nå brukes både i produksjonen og til 
drikkevann. Utover dette har vi ikke kunnskaper om eksisterende 
vannledningsnett internt på Spenncon sitt område.   

› Eksisterende spillvannsnett Spenncon 
I følge kommunens database, så er kommunal spillvann hovedledning ført 
fram til kum rett sør for fabrikkområdet og nord for E16. Oversiktskartet viser 
en blanding av tette tanker og slamavskillere innenfor fabrikkområdet og 
annen bebyggelse og næringsvirksomhet i området. Det er derfor ikke 
kjennskap omfanget spillvann fra eksisterende fabrikkområdet er tilkoblet 
kommunal spillvannsledning, men det er grunn til å anta at en liten del av 
eksisterende virksomhet er tilkoblet ut i fra foreliggende informasjon. 

› Eksisterende overvannsnett Spenncon 
Det finnes i dag ikke kommunale overvannssystem på Hensmoen. Dette 
skyldes nok først og fremst at det er gode forhold for infiltrasjon av 
overflatevann til grunnen i området. Det finnes ikke informasjon om systemer 
på fabrikkområdet, men det antas at overvann et fra dette området håndteres 
lokalt; d.v.s. med bortleding av overflatevann til terreng med infiltrasjon.  

Det vises til fig. 2 nedenfor 
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Figur 2: Oversiktskart eksisterende vann og avløpsnett fra: 
http://kart.ringerike.kommune.no  

2.3 Eksisterende topografi og grunnforhold 

Eksisterende grunnforhold påvirker spesielt løsninger for håndtering av overvann 
og eventuell muligheter for lokal løsning av spillvann. 

Planområdet befinner seg innenfor et område med breelvavsetninger, som stikker 
ut som en tunge fra den samme avsetningen det øvrige næringsområdet på 
Hensmoen. Bestående fabrikkområde for Spenncon og planområdet befinner seg 
geologisk på en breelvavsetning, er relativt flatt og avgrenset av fjell i nord, sørøst 
og nordvest.  Se fig 3. nedenfor . 

 

 

Grensesnitt 
kommunale VA-
ledninger 

Eks. høydebasseng 

Endepunkt Ø100mm 
vannledning 
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Figur 3: Oversiktskart fra www.ngu.no over planområdet- løsmasser.  

Deler av område for ny skytebane foreslås flyttet nordover med skyteretning mot 
område med bart fjell og stedvis tynt dekk.  Breelvavsetning er angitt med tykt 
dekke og er godt egnet for infiltrasjon. Breelvavsetningen består av morenemasser 
fra grus/sand , grov grus og med innslag av kulestein. Se Bilde 1 nedenfor. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Bilde 1:Stedlige masser – fra planområdet  

Planområde 
kontor/industri 

Planområde 
skytebane 
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Mektighet (tykkelse) av løsmassene er klassifisert med tykt dekke; d.v.s 10 m eller 
dypere. Det er imidlertid indikasjoner fra boringer av brønner i området på at 
mektigheten avtar med redusert avstand til områder med bart fjell, som ikke er 
uvanlig.  

Det antas at grunnvannsspeilet har en strømningsretning fra NØ mot SØ og elvene 
Begna og Væla. Den mindre vannførende Væla med utløp fra Vælsvannet passerer 
området fra nord og dreier videre mot vest og Begna elv. Avstanden til Begna er på 
ca. 1,7 km mens Væla passer vest for planområdet med en minste avstand på 
ca.150m.    

3 Vurdering av løsninger  

Nedenfor er det foretatt vurderinger, anbefalinger og konsekvenser for vann, 
spillvann og overvann.  

Forslag arealplan for plan område er viset nedenfor. 

 

Figur 4: Forslag til reguleringsplan 
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3.1 Spillvann 

Eksisterende fabrikkområde og annen bebyggelse i området rundt har i dag ikke 
tilknytning til kommunal spillvannsledning, som er lokalisert sør for området, ref. 
Fig.1 ovenfor.  Det er oppgitt ca. 40 ansatte. Dette tilsvarer et utslipp tilsvarende 8 
personekvivalenter (pe) eller en avløpsmengde fra ca. 3 husstander. Vi kjenner ikke 
til om det er utslipp fra produksjonen, som kan føres til kommunal 
spillvannsledning eller om dette må behandles lokalt før utslipp. Når det gjelder 
området for skytebane, så vil dette kunne ha eget anlegg tilsvarende løsning for 
fabrikkområdet eller overføre dette til spillvannsanlegget for det nye 
fabrikkområdet. Pe-belastningen antas å være svært liten for denne virksomheten. 
Det er følgende mulige løsninger: 

› Infiltrasjonsanlegg 
De stedlige masser er i utgangspunktet velegnet for et anlegg med rensing 
basert infiltrasjon i stedlige masser med forbehandling i slamavskiller. 
Eventuell etterpolering må vurderes. De stedlige massenes egnethet må 
verifiseres og kontrolleres med infiltrasjonskapasitet og jordprøver.  Det er 
registrert 2 private borebrønner for vannforsyning innenfor området som kan 
påvirkes av et slik at anlegg. Arealbehovet utgjør ca. 150-200 m² og anlegget 
kan plasseres på egnet sted under parkeringsplasser og grøntareal.  

› Tett tank 
Det kan installeres tett tank avløp for svartvann fra toaletter. Tanken 
dimensjoneres for en avtalt tømmingssyklus og er i tillegg tilkoblet alarm for 
høyt nivå. Gråvann fra dusjer og annet tilsvarende vannforbruk må også 
behandles og det settes krav til at dette også skal renses gjennom et 
renseanlegg tilsvarende et infiltrasjonsanlegg beskrevet ovenfor. 

› Overføring til kommunal spillvannsledning  
En overføring til kommunalt ledningsnett vil kreve anlegg av en mindre 
pumpestasjon, som kan bygges under terreng og med pumpeledning gjennom 
eksisterende fabrikkområde. Da vi ikke har kunnskap om hvilke installasjoner 
som i dag kan være tilknyttet kommunal spillvannsledning, så tar vi 
utgangspunkt i at en slik tilknytning må skje i kum, som vist på fig.5 nedenfor. 

Tilknytning kommunal 
spillvannsledning  

Figur 5: Tilknytning til 
kommunal 
spillvannsledning 
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3.2 Overvann 

Den planlagte utbyggingen vil medføre at området som i dag har en naturlig og 
åpen infiltrasjon vil få en stor andel av tette flater som følge av asfalterte og andre 
belagte flater inkludert tak fra nye bygninger. Dette gir en raskere avrenning og 
større konsentrasjon av mengder. Dagens situasjon er en god indikator på at det kan 
sannsynliggjøres en god infiltrasjonskapasitet for de stedlige masser. Det anses 
ikke som sannsynlig at planområdet påvirkes nevneverdig av avrenning fra ovenfor 
liggende områder og som kan tillegges vekt i forhold til løsning for 
overvannshåndtering for det nye fabrikkområdet.  

Det anses ikke som sannsynlig at området kan bli utsatt for flom 

Det anbefales at overvann fra det nye fabrikkområdet infiltreres til grunnen med 
følgende tiltak. 

› Infiltrasjonssandfang  
Fra tette flater (tak og belagte flater) anlegges det et nettverk med 
infiltrasjonssandfang, som dimensjoneres i hht. verifisert infiltrasjonskapasitet 
og arealet av tette flater 

› Naturlig fordrøyning og infiltrasjon  
Overflatevann fra tette flater ledes til terreng der det infiltreres og fordrøyes i 
sideterreng der dette er mulig eller til naturlige eller opparbeide forsenkninger 
i grøntområder. 

3.3 Vann og brannvann 

Dagens hovedforsyning til eksisterende fabrikkområde er ut i fra det kommunale 
ledningskartet en Ø100mm støpejernsledning i fra kommunal vannledning med 
dimensjon Ø200mm i vannkum sør for eksisterende fabrikkområde. Det er foretatt 
simulering av kapasiteten til det eksisterende systemet med programmet   
EPAnet ®.  Denne simuleringen viser at det ikke er mulig å få fram tilstrekkelig 
brannvann med tilfredsstillende trykk tilsvarende et krav – tilsvarende 
småhusbebyggelse - Qbrann= 20 l/s mot 2 bar til eksisterende fabrikkbygning. 
Spenncon opplyser at det p.t. ikke er annen tilstrekkelig forsyning på eksisterende 
fabrikkområde på Spenncon, som kan avhjelpe dette. Det vil være et krav hvis 
kommunal ledning skal forsyne ny fabrikk med brannvann med ovenfor nevnte 
krav, så vil dette kreve en oppdimensjonering fra eksisterende Ø200mm vist på 
Fig. 6 nedenfor. Denne vannledningen må ha en minimum nominell dimensjon på 
DN Ø150mm. Hvis den nye fabrikken er et spesielt brannobjekt med krav til 
mengde og trykk utover Qbrann= 20 l/s mot 2 bar, så vi dette kreve en økning av 
dimensjon og i ytterste konsekvens ny vannledning fra eksisterende høydebasseng 
på Ulveliåsen eller utskiftning av bestående vannledning fram til høydebassenget.  



 
VURDERING AV INFRASTRUKTUR 

OVERVANN, SPILLVANN OG VANN/BRANNVANN 

 

C:\Users\GEK\Documents\Spenncon\Fagutredning overvann_vann og spillvann.docx 

9/9 

Vi gjør oppmerksom på at Ringerike kommune har under vurdering utvidelse av 
eksisterende høydebasseng og en forsterkning av nettet gjennom Hensmoen og mot 
Nymoen med tanke på en ny løsning mot Eggemoen. Dette kan påvirke en slik 
løsning.  

Figur 6: Tiltak forsterkning av vann/brannvann 

4 Vurdering av konsekvenser for vann, spillvann og 
overvann 

Vi har følgende vurdering av konsekvenser og anbefaling for det videre arbeidet 
for å kunne tilføre tilstrekkelig vannforsyning, tiltak for spillvann og håndtering av 
overvann for planområdet. 

› Spillvann 
Det foreslås og det finnes løsninger både for å kunne løse dette lokalt og 
kunne overføre spillvann til kommunalt ledningsnett. Dette må vurderes 
nærmere og begge løsninger er mulige. 

› Overvann 
Det foreslås at overvannshåndtering håndteres lokalt og fortrinnsvis med 
infiltrasjon. de stedlige masser anses i utgangspunktet for godt egnet til 
infiltrasjon, men kapasiteten må kontrolleres. 

› Vann/brannvann 
Beregninger viser at det ikke er tilstrekkelig brannvannskrav på  
Q= 20 l/s mot 2 bar med forsyning fra kommunal vannledning uten at det blir 
gjort tiltak med forsterkning av nettet. Det må derfor foretas en endelig 
brannvurdering av bygget og med anvisning av slokkevannsbehovet og det 
forutsettes at tilstrekkelig dimensjon på vannledning etableres for å 
imøtekomme dette behovet.  Dette er teknisk gjennomførbart. 

Eksisterende 
høydebasseng 

Eks. vannkum 
Ø200mm 

Forsterkning og ny  
vannledning  
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1 Innledning 

COWI AS er engasjert av Spenncon Rail AS for gjennomføring av trafikkanalyse i 
forbindelse med planlagt utbygging av Spenncon Rail sitt område på Hensmoen i 
Ringerike kommune. 

Hensmoen industriområde ligger langs E16 ca. 7 km nord for Hønefoss sentrum. 
Planområdet ligger innerst i Hensmoveien, nord for E16. Plasseringen av 
planområdet er vist i Figur 1. Adkomst til/fra E16 er via T-krysset "E16 x 
Hensmoveien" som er ringet inn med rødt i figuren. Spenncon Rail har i dagens 
situasjon lokaler i samme område som de ønsker å etablere nye lokaler. 
Utbyggingen medfører flytting av Vågård skytebane som i dagens situasjon ligger 
inne på planområdet. 

 

Figur 1: Oversiktskart over planområdet 

2 Dagens situasjon 

2.1 Trafikkmengder 

2.1.1 Hovedveinettet 
Trafikkmengder på hovedveinettet nær planområdet, hentet fra Nasjonal 
vegdatabank (NVDB), er vist i Figur 2. 
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Figur 2: ÅDT på veinettet nært planområdet hentet fra Nasjonal vegdatabank (NVDB) 

 
Forbi planområdet er trafikkmengden på E16 oppgitt å være ÅDT 4700. Det 
foreligger ikke trafikktall for selve adkomstveien (Hensmoveien). 

Det er mottatt telledata fra et periodisk tellepunkt (nivå 2) på E16 like ved 
planområdet, rett nord for adkomsten til industriområdet. I 2014 ble det 
gjennomført ukestelling i januar, juni og desember. For alle telleperiodene utpeker 
fredag ettermiddag seg med størst timetrafikk, spesielt i retning nord. 

Av de registrerte ukene er det juni som har størst rushtrafikk, det er telt i perioden 
17. juni – 23. juni 2014. Timetrafikken i største rushtime, morgen- og 
ettermiddagsrush, for torsdag 19. juni og fredag 20. juni er vist i Tabell 1. 

Tabell 1: Registrert timetrafikk for tellepunkt på E16 ved planområdet, nordvest for 

adkomst 

  Kl. 7-8 Kl. 8-9 Kl. 15-16 Kl. 16-17 

Torsdag 

19. juni 

Retning nord (fra Hønefoss) 70 115 335 301 

Retning sør (mot Hønefoss) 205 179 162 199 

SUM 275 294 497 500 

Fredag 

20. juni 

Retning nord (fra Hønefoss) 67 106 480 501 

Retning sør (mot Hønefoss) 201 150 161 193 

SUM 268 256 641 694 
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2.1.2 Planområdet: Spenncon Rail 
Spenncon Rail produserer jernbanesviller. Det er oppgitt at det i dagens situasjon 
går ca. 1000 vogntog/semitrailere med sviller ut pr. år. Lagt til grunn 250 
virkedager i året, utgjør det i gjennomsnitt 8 kjøretøyturer daglig (til og fra). 

I tillegg går ca. 20 000 tonn med sviller ut på tog pr år, togene lastes med truck på 
egen tomt. Fordelingen mellom bil og bane er på ca. 70 % bil og ca. 30 % bane. 

Det er oppgitt at det er ca. 40 ansatte, inkludert 10 stk. som er innleid. Dette utgjør 
opp mot 80 arbeidsreiser (til/fra jobb) pr dag. 

Annen daglig servicetransport (verkstedtjenester, vedlikeholdsarbeid, 
vasketjenester, kantine, post mm) utgjør ca. 10-30 biler pr dag. I tillegg er det noe 
returlass, men det er oppgitt at dette er lite. 

Det er grovt anslått at dagens trafikk til/fra Spenncon Rail er på ca. 120 bilturer pr 
virkedøgn, det utgjør en årsdøgntrafikk på ca. ÅDT 100. 

2.1.3 Total trafikk til/fra Hensmoen industriområde 
På industriområdet holder det til bedrifter innen emballasje, plast, spennbetong, 
galvanisering, bygg, elektro og mekanisk industri. Her finnes også 
logistikkbedrifter, Statens vegvesen og bilrelaterte bedrifter. I tillegg ligger Vågård 
skytebane innenfor planområdet. 

Planområdet ligger innenfor grunnkretsene 0803 og 0205 i Ringerike kommune, 
vist i Figur 3. Det er totalt 1290 arbeidsplasser i disse to grunnkretsene. De fleste 
av arbeidsplassene ligger innenfor industriområdet.  

 

Figur 3: Utsnitt av grunnkretsinndeling i Ringerike kommune (ssb) 
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Erfaringstall fra Statens vegvesen Håndbok 146 Trafikkberegninger tilsier at det for 
industriområder genereres i gjennomsnitt 2,5 bilturer pr ansatt pr døgn, med et 
variasjonsområde på 1,5-5. Forutsatt ca. 1200 ansatte på industriområdet, vil det 
kanskje tilsi 2-3000 bilturer daglig. Det understrekes at det er stor usikkerhet 
knyttet til dette tallet. 

Lagt til grunn at 15 % av døgntrafikken genererer i største time i ettermiddagsrush, 
får vi en timetrafikk på opp til 300 - 450 kjt/t. 

2.2 Trafikkulykker 
Politiregistrerte personskadeulykker, hentet fra Nasjonal vegdatabank (NVDB), fra 
perioden 2007-2014 (8 år) er vist i Figur 4. 

 

Figur 4: Politiregistrerte personskadeulykker i trafikken (2007-2014), NVDB 

 
Det er registrert én dødsulykke på E16 nordvest for planområdet. Dette var et 
enslig kjøretøy som kjørte utfor på høyre side på rett veistrekning. 

Ved avkjøringen til industriområdet er det skjedd to ulykker. Den ene ulykken har 
skadegrad "alvorlig skadd", ulykken har uhellskode "avsvinging til venstre foran 
kjørende i motsatt retning". Den andre ulykken har skadegrad "lettere skadd", 
ulykken har uhellskode "enslig kjøretøy kjørte utfor på høyre side på rett 
veistrekning". 

På adkomstveien inne på industriområdet er det skjedd to ulykker, begge med 
skadegrad "lettere skadd". Den ene ulykken skyldes påkjøring bakfra ved 
venstresving, mens den andre har kode "enslig kjøretøy kjørte utfor på venstre side 
på rett veistrekning". 
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Utover dette er det registrert noen ulykker med skadegrad "lettere skadd" langs 
E16. Det er ikke avdekket spesielt trafikkfarlige punkt. 

2.3 Adkomstkryss 
Et flyfoto over adkomstkrysset fra E16 til industriområdet er vist i Figur 5. 

 

Figur 5: Flyfoto over adkomstkryss (E16 X Hensmoveien) 

Krysset er fullkanalisert med høyre- og venstresvingefelt på E16 mot 
industriområdet. E16 er forkjørsregulert og har en fartsgrense forbi industriområdet 
på 80 km/t. 

Anslått timetrafikk til/fra industriområdet og registrert trafikk på E16 tilsier god 
avvikling i adkomstkrysset. 

2.4 Tilbud for kollektivreisende og gående/syklende 
Bussholdeplasser nær planområder er vist i Figur 6. 
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Figur 6: Bussholdeplasser nært planområdet 

Linje 232 går mellom Hønefoss og Nes i Ådal. En del av avgangene går langs 
Hensveien ca. 2 km sør for planområdet, dvs. at de ikke trafikkerer 
industriområdet. Forbi industriområdet er det daglig 10 avganger i retning nord og 
6 avganger i motsatt retning. 

Linje 160 er Valdresekspressen mellom Oslo og Årdalstangen, med stopp i 
Hønefoss, denne har syv avganger i timen i hver retning. 

Det er ikke sammenhengende egne løsninger for gående og syklende mellom 
industriområdet og Hønefoss sentrum. Gående og syklende må benytte 
lokalveinettet eller E16. Det er ca. 7 km til Hønefoss sentrum, noe som kan sies å 
være innenfor "sykkelavstand". 

2.5 Togtrafikk 
Randsfjordbanens nordlige del (er et sidespor) går inntil planområdet og biltrafikk 
til/fra planområdet må krysse sporet i plan. Det går ikke persontrafikk på banen 
mellom Jevnaker og Hønefoss, kun godstrafikk. Sporet ender i Jevnaker ved 
Bergermoen, mens i Hønefoss knytter sidesporet seg til øvrig jernbanenett.  

Strekningen Hønefoss – Hen er strekning uten fjernstyring (betjent med txp). 
Strekningen Hen – endepunkt Bergermoen snuplass er skifteområde på Hen 
stasjon. Det er en planovergang ved planområdet som er sikret med lyd og 
lyssignal som varsler at tog er i vente (samme reglene som med bommer).  

Det er for øvrig nylig åpnet (i 2015) en ny tømmerterminal for tog ved Follum i regi 
av Viken skog. Ved planområdet på Hensmoen er det en terminal for både tømmer 



  
8/12 TRAFIKKANALYSE 

http://projects.cowiportal.com/ps/A067837/Documents/03 Prosjektdokumenter/Trafikk/Spenncon rail Trafikkanalyse.docx 

og industri (Hensmoen terminal se figurene under). Tømmersporet er eid av 
Jernbaneverket, men brukes også til opplastning av sviller med gaffeltruck. 
 

 

Figur 7: Hensmoen tømmer- og industriterminal.  Foto: Njål Svingheim Jernbaneverket. 

 

Figur 8: Figur hentet fra Jernbaneverkets Network Statement 2015. 
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I tillegg til tømmertog har strekningen hatt lokale Feeder-tog som kjører kortere 
strekninger der de samler opp vogner og "mater" dem til knutepunkt (typisk 
Drammen via Hønefoss) hvor de større godstogene for lengre distanser tar over. 
På Hensmoen har transporter til/fra Norpapp, Østspenn (sviller) og tømmer gått 
med tog.  

3 Fremtidig situasjon 

3.1 Planlagt utbygging 
Utbygging av nye lokaler er planlagt i samme område som dagens lokaler. Aktuelle 
planformål er industri, lager og kontor. Skytterbanen planlegges flyttet lenger nord 
for å få plass til nye produksjonslokaler.  

Flyfoto som viser plasseringen av planområdet for Spenncon Rail og nytt område 
for skytebanen er vist i Figur 9 

 

Figur 9: Planområdet 

Det er kommunal vei frem til området. Det er planlagt etablering av ny vei rundt 
vest og nordside av tomten for personbiltrafikk til og fra parkeringsplass ved 
kontorbygg. Denne veien forlenges mot eksisterende bilverksted som i dag har vei 
over eiendommen. 

Utbyggingen planlegges delt inn i to byggetrinn, hvor andre byggetrinn bygges ut 
hvis det er behov for økt produksjon: 
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› Første byggetrinn: ca. 5 350 m², fordelt på ca. 4 600 m² produksjonslokaler og 
750 m² kontor. Anlegget skal ha plass til ca. 50 arbeidsplasser. 

› Andre byggetrinn (full utnyttelse): Utbygging av ytterlige 7 200 m², fordelt på 
ca. 5 700 m² produksjonsareal og 1 500 m² kontor.  

Planlagt utbygging i første byggetrinn er vist i Figur 10. 

 

Figur 10: Planlagt utbygging i første byggetrinn 

 
Ved full utnyttelse av planområdet kan produksjonsarealet dobles, planlagt 
utbygging er vist i Figur 11. 

 

Figur 11: Planlagt utbygging ved full utnyttelse av planområdet 

 
Planlagt kjøremønster på planområdet ved planlagt utbygging er vist i Figur 12. 
Tunge kjøretøy er vist med røde piler og personbiler med svarte piler. 
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Figur 12: Planlagt kjøremønster 

 
I dagens situasjon lastes togene med truck på egen tomt. Når ny fabrikk og ny kran 
er på plass er det planlagt lasting på samme sted, men ved hjelp av kran. 

3.2 Trafikkøkning 
Det er oppgitt at det foreløpig (første byggetrinn) ikke er forventet økning i 
produksjonsvolum som følge av planlagt utbygging. Formålet er å øke 
produksjonshastighet, uten å øke produksjonen. 

Ved utbygging av første byggetrinn skal det dimensjoneres for ca. 50 ansatte, det 
vil si at det er mulighet for flere ansatte enn i dagens situasjon. Det tilsier at det er 
potensial for noe økning i trafikk til/fra planområdet ved utbygging av første 
byggetrinn. 

Ved full utnyttelse av området er det lagt til grunn at antall ansatte øker til ca. 100, 
noe som vil tilsi at arbeidsreiser til/fra planområdet kan øke til opp mot 200 bilturer i 
døgnet. Med økt produksjonshastighet er det grovt anslått at andre turer til/fra 
planområdet blir 2-3 ganger høyere enn i dagens situasjon. Totalt er det anslått at 
døgntrafikk øker til rundt 300 bilturer i døgnet med full utnyttelse av planområdet. 

Det er planlagt at mer av godset skal flyttes over på bane. Det er på sikt forventet 
en fordeling på 50/50, mot ca. 70 % bil og 30 % bane i dagens situasjon. Hvis en 
større andel av godstrafikken flyttes over på banen, vil godstrafikken til/fra 
planområdet reduseres noe. 
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3.3 Konsekvenser for trafikksituasjonen 
Planlagt utbygging medfører økt produksjonshastighet. Med økt etterspørsel er det 
potensial for å øke produksjonen, noe som vil medføre økt trafikk til/fra 
planområdet. 

Det er grovt anslått at det totalt er ca. 2-3000 bilturer daglig til/fra Hensmoen 
industriområde i dagens situasjon. En økning på 100-200 biler til/fra Spenncon Rail 
vil ha liten effekt på trafikkavviklingen i området. Av denne økningen utgjør 
tungtransporten kun ca. 10 %. 

Kapasitetsbetraktninger tilsier god avvikling i atkomstkrysset til/fra E16 også etter 
planlagt utbygging, men det understrekes at det er usikkerhet i trafikkmengden 
til/fra industriområdet. 

Økt trafikk over planovergangen i området kan tilsi et behov for å sikre denne 
bedre (f.eks. med bommer). Dette kan vurderes nærmere i samråd med 
Jernbaneverket. Uansett vil det være lav hastighet på togtrafikken og 
konsekvensene vil være mindre enn på mer ordinære togstrekninger. 
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1. Juridisk regulering 

Det henvises til de til en hver tid gjeldende lover og forskrifter samt til standard 
tilknytningsvilkår. Forbrukerombudet og bransjeforeningen Energi Norge har utarbeidet disse 
avtalene som regulerer forholdet mellom nettkunden og nettselskapet. 

http://www.ringeriks-
kraftnett.no/assets/files/nett/tilknytning/Standard_tilknytningsvilkaar.pdf 

http://www.ringeriks-kraftnett.no/assets/files/nett/tilknytning/Standard_nettleieavtale.pdf 

Videre henvises til standard nettleieavtale og standard tiknytningsvilkår for næringskunder 
utarbeidet av Energi Norge.  

Merk spesielt at bestilling av tilknytning eller uttak av strøm fra Ringeriks-Kraft Netts 
forsyningsnett innebærer en aksept av disse avtalene. Nærværende tilknytningsvilkår gjelder 
fra 15.08.2014, erstatter tidligere utgitte vilkår, og gjelder inntil nye regler fastsettes.  

 

2. Installasjoner som skal knyttes til strømnettet 

Ved større utbygginger anbefales kunden å benytte seg av elektrokonsulent for blant annet å 
få beregnet totalt energi og effektbehov i den nye installasjonen.  

Nettkunder må bestille utførelsen av den elektriske installasjon i bygget hos en 
elektroinstallatør. Installatøren bør engasjeres så tidlig som mulig i byggeprosessen.  

Installatøren sender på vegne av kunden en skriftlig "Melding om installasjonsarbeid" til 
Ringeriks-Kraft Nett med alle relevante opplysninger om den nye installasjonen. Meldingen 
skal sendes elektronisk til vårt kundeinformasjonsystem ELWIN.  

Installatører vil ved henvendelse til Ringeriks-Kraft Nett få oppgitt brukernavn på e-post og 
må deretter selv etablere eget passord.  Slik melding skal også sendes ved endring av 
overbelastningsvern i eksisterende installasjon.  

For å få tilknytning til avtalt tid må forhåndsmelding fra installatør normalt foreligge senest 4 
uker før anleggstart. 

Grensesnitt mellom nettselskap og nettkunde er tilførselsklemmer på kortslutningsvernet i 
tilknytningspunkt i henhold til NEK399. Tilknytningsskap og alt utstyr montert i dette er 
nettkundes eiendom og ansvar. Nettselskapets ansvar slutter på første terminering av 
inntakskabel. Tilknytningsskapet skal være utført i henhold til NEK399. 

 



 

 

 
 

 
 

 4 

 

Sammen med meldingsskjemaet skal følgende dokumenter vedlegges ferdig utfylt med 
følgende opplysninger:   

 Om det gjelder bestillingen av en ny installasjon eller endring av tilknytning for 
eksisterende installasjon og om bestillingen gjelder permanent eller midlertidig 
installasjon. 

 Installasjonseier fullstendige navn.  
 Installasjonseier foretasksnr./fødselsdato, bostedsadresse, næringsadresse og 

telefonnummer. 
 Installasjonens fullstendige anleggsadresse med gårds og bruksnummer samt entydig 

situasjonskart som viser hvor arbeider skal utføres. 
 Installasjonens bruksformål herunder om installasjonen kan levere effekt inn på nettet, 

såkalt plusskunde. 
 For eksisterende anlegg skal målernummer oppgis i meldingen. 
 Det skal oppgis energi- og effektbudsjett.  
 Er det flere enn et anlegg i intallasjonen skal enlinjeskjema legges med meldingen. Er 

det f.eks flere tavler i serie, skal enlinjeskjema vise hvordan anleggene henger 
sammen bak et felles overbelastningsvern.  

 Stigeledningsskjema der det er flere anlegg. 

Meldinger som mangler en eller flere av ovennevnte opplysninger vil ikke bli behandlet. 
Forhåndsmeldinger som ikke er ferdigmeldt innen 3 år vil bli slettet og må meldes på nytt.  

 

3. Svar til kunder og installatører 

Når installatøren har mottatt svar på "Melding om installasjonsarbeid" fra Ringeriks-Kraft 
Nett er det klart for å starte arbeidet med den elektriske installasjonen i bygget hvis kunden 
har akseptert og betalt kostnadene, Jf punkt ”4. Anleggsbidrag”, tredje avsnitt.  

I svaret fra Ringeriks-Kraft Nett vil godkjent tilknytningspunkt til strømnettet være angitt, i 
tillegg til annen relevant informasjon jf. punkt 4. 

 

4. Anleggsbidrag 

Alle kostnader med nødvendige tiltak i Ringeriks-Kraft Nett i forbindelse med en 
nytilknytning eller forsterkning skal dekkes av installasjonseier gjennom anleggsbidrag i 
samsvar med bestemmelsene i Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, 
inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer § 17-5 http://www.lovdata.no/for/sf/oe/oe-
19990311-0302.html    
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Dette gjelder også kostnader med flytting av nettanlegg hvis dette inngår som en del av 
forsterkingen og/eller nytilknytningen.   

Kundene vil skriftlig bli informert om estimatet anleggsbidragets størrelse ved tilknytning 
eller ved forsterking når forhåndsmelding fra installatør med nødvendige opplysninger i 
samsvar med bestemmelsene i punkt 2 er behandlet av nettselskapet.   

Arbeidene med nettilknytningen vil bli igangsatt når kunden skriftlig har akseptert 
anleggsbidraget med tilhørende vilkår for dette og når anleggsbidraget er innbetalt faktura 
med estimat til Ringeriks-Kraft Netts. 

Anleggsbidraget skal etterregnes etter at anlegget er sluttført og spenningssatt. Anleggsbidrag 
i medhold av kontrollforskriftens § 17-5 skal det ikke svares merverdiavgift for. Det tas 
forbehold om til enhver tid endringer i avgifter. 

I de tilfeller nytilknytning eller forsterking utløser reinvesteringer i nettet skal nettselskapet 
dekke dette. Hvis tilknytning eller forsterking framskynder en reinvestering i nettet skal 
kunden belastes med den økonomiske verdien av framskyndingen basert på teknisk levetid for 
anlegget. For fordelingstransformatorer skal det ikke beregnes verdi av framskyndet 
reinvestering.   

Ringeriks-Kraft Nett har rett til å kreve at utførte anlegg endres slik at de bringes i samsvar 
med de tekniske krav Ringeriks-Kraft Nett til en hver tid stiller til utførelse og 
dokumentasjon. I denne forbindelse kan Ringeriks-Kraft Nett nekte anlegg spenningssatt før 
nødvendige utbedringer er gjennomført.               

 

5. Stikkledninger 

Stikkledning er den jordkabel eller luftledning som fører fra Ringeriks-Kraft Netts 
fordelingsanlegg til eiendommens tilknytningspunkt utvendig på bygning. 
Tilknytningspunktet er grensesnitt mellom netteier og installasjonseier både for 
eiendomsforhold, drift og vedlikeholdsansvar. Utvendige tiknytningsskap er kundens eiendom 
jf NEK 399.  

Ringeriks-Kraft Nett bestemmer kortslutningsvernets plassering, stikkledningens 
forlegningsmåte, plassering, art og dimensjon. Installasjonseier har i henhold til Standard 
tilknytningsvilkår normalt ikke krav på erstatning for ulemper som stikkledning, jordkabel 
eller luftlinje senere kan medføre.  
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5.1 ENEBOLIG/REKKEHUS/KJEDEHUS/HYTTER 

Fra og med 1.1.2010 er det fastsatt i forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, 
inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer at alle nettkunder skal måles separat i eget 
målepunkt. Dette betyr at anledning til fellesmåling av nye kunder bortfaller fra denne dato.  

Eksisterende kunder med fellesmåling kan opprettholde sine kundeforhold inntil 
fjernavlesning, AMS (Automatiske måle og styringsanlegg) er montert hos berørte kunder.   

Ved endringer i målepunkt som krever meldingsbehandling kreves innføring av separat 
måling av enkelt kunde.     

5.1.1 FELLESBESTEMMELSER  

Tilknytningspunktet er definert som tilkoblingsklemmer på kortslutningsvern i henhold til 
NEK399.  Stikkledning for utvendig KV tilkobles av installatør.  

Maksimalt overbelastningsvern er 80 ampere pr. anlegg ved direkte trefase måling og 63 A 
ved enfase. Ved overbelastningsvern større enn 80 ampere må det monteres strømtrafo/ 
måleromkobler som spesifiseres av Ringeriks-Kraft Nett.  

Kunde må besørge/bekoste steinfri grøft med minimum overdekning over beskyttelsesrør på 
0,4 m fram til kabelskap eller stolpe. Ved feltutbygging skal grøften gå fram til hovedgrøft. 

Kunden skal fremskaffe, legge og bekoste 110 millimeter røde trekkerør av plast (SN8PP) 
med innlagt trekkesnor av nylon med diameter minst 5 millimeter, jf forlegningsinstruks fra 
Ringeriks-Kraft Nett.  

Ringeriks-Kraft Nett leverer og trekker inn kabelen og tilkobler denne. Jfr. punkt 12. 
Nettselskapet og Nettkunde skal begge ha uhindret adgang til måler og kortslutningsvern. 
Nettkunde er ansvarlig for at skapet til enhver tid er forsvarlig låst.  

5.1.2 REKKEHUS OG LIGNENDE  

Nettselskapet leverer kabel frem til felles tilknytningspunkt for alle boligene. Det skal 
monteres separat tilknytningsskap for hver bolig i henhold til NEK399. Tilknytningsskap og 
alt utstyr montert i dette er nettkundes eiendom og ansvar. Nettselskapets ansvar slutter på 
første terminering av inntakskabel. Tilførsler mellom de separate boligene er kundens ansvar i 
samarbeid med installatøren. 

5.1.3 HYTTER OG FRITIDSEIENDOMMER 

Nettselskapet leverer kabel frem til tilknytningsskap for hytten. Det skal monteres 
tilknytningsskap i henhold til NEK399. Tilknytningsskap og alt utstyr montert i dette er  
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nettkundes eiendom og ansvar. Nettselskapets ansvar slutter på første terminering av 
inntakskabel. 

5.2 BOLIGBLOKKER/BLOKKLEILIGHETER 

Ved større boligblokker skal nettstasjon plasseres i egnet rom i bygget. Tilknytningspunktet 
defineres i tilfelle som trafoens tilkoblingsklemmer på lavspentsiden. Skinne mellom 
transformator og kundes anlegg skal dimensjoneres etter installert transformator og inngår i 
installatørens leveranse. Det kreves felles overbelastningsvern/effektbryter for alle leiligheter  
i hovedtavle. Mindre blokker forsynes med kabel fra frittstående nettstasjon. Nettselskapets 
ansvar slutter på første terminering av inntakskabel. Fordelinger i blokken skal utføres i 
henhold til NEK399 4.3. Alle boenheter skal ha sitt tilknytningspunkt og måler plassert i 
fellesarealer jf. KEK399 4.3.3.3. 

5.3 NÆRINGSKUNDER 

I ethvert tilfelle går eiermessig grensnitt mellom kundens anlegg og nettselskapets anlegg på 
utvending vegg hos kunde.  

For større næringsvirksomhet skal nettstasjon plasseres i egnet rom i bygget. 
Tilknytningspunkt ved trafo i bygg defineres som trafoens tilkoblingsklemmer på 
lavspentsiden.  Skinne mellom transformator og kundes anlegg skal dimensjoneres etter 
ytelsen på installert transformator og inngår i installatørens leveranse.  

Ved bruk av innstillbare overbelastningsvern / effektbrytere skal installatør spesielt påse at 
innstillinger er i samsvar med det som framgår av forhåndsmeldingen, Disse plomberes på 
innmeldt verdi dersom anlegget ikke dimensjoneres for høyeste verdi.   

5.4 INNMATING OG PLUSSKUNDER 

Kunder kan installere anlegg for produskjon av elektrisk energi, f.eks solcelleanlegg, 
batterianlegg, mindre vannkraftanlegg  eller vindgeneratorer i sine installasjoner. Kunder som 
ved dette får kapasistet til å levere kraft inn på nettet betegnes som plusskunder. Kunder med 
slike anlegg skal melde om dette til nettselskapet hvor maksimaleffekt på innmatingen må 
oppgis. Nettselskapet legger til rette for avregning av kraftinnmatingen til nettet. Tillatt 
maksimaleffekt bak målepunktet er 100 kW. 

Tilknytning av vannkraftanlegg og vindkraftanlegg til nettet kan skje i samsvar med gjeldende 
lovverk og etter særskilt avtale mellom utbygger og nettselskapet. 

5.5 GATE – OG VEILYSANLEGG, LYSLØYPER MV 

Slike anlegg skal forhåndsmeldes på vanlig måte som nyanlegg og forbruket skal som 
hovedregel måles med måler. Dette gjelder også ved ombygger og utvidelser. Endringer i 
antall lampepunkter i eksisterende lysanlegg uten måling skal umiddelbart meldes til 
Ringeriks-Kraft Nett. 
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5.6 KRAV OM NETTSTASJON I BYGG  

Frittstående, prefabrikkerte nettstasjoner kan benyttes under disse forutsetninger: 
  

 Maksimalt 5 parallellkoblede 4 x 240Al forsyningskabler på lavspentsiden.  
 Maksimal tillatt overstrømsvern for 4 x 240Al er 250A per kabel.    
 Maksimalt tillatt overstrømsvern i kundens anlegg er 1250A.   
 Kortslutningsvernet i nettstasjon skal være effektbryter ved flere enn  

3 parallellkoblede 4 x 240Al kabler.  
 Maksimal transformatorstørrelse er 1 000 kVA. Økning av overbelastningsvern i 

ettertid ut over 1250A tillates ikke.  
 
Ved høyere belastninger enn ovennevnte kreves separat nettstasjonsrom i bygg.  

Nettstasjoner i bygg skal stå i bakkenivå med direkte tilgang til friluft. Rom for nettstasjon 
skal bygges i.h.t Ringeriks-Kraft Netts spesifikasjoner. Rommet skal leveres med 
forskriftsmessige dører, ventilasjonsrister, nedfiringssjakter og øvrige adkomstordninger.  

Adkomst må alltid være fri må kunne skje fra offentlig/privat veg som kan beferdes med 20 
tonns lastebil med kran. 

Ringeriks-Kraft forbeholder seg fri rett til å forsyne andre kunder fra samme nettstasjon.Ved 
tilknytning av høyspenningsanlegg stiller Ringeriks-Kraft Nett krav om effektbryter med 
vern. 

Her henvises forøvrig til RENblad NR 6002 – VER 3.1 nov / 2012. Nettstasjon i Bygg 
bygg/frittstånde byggtekniske krav.  

5.7 GODTGJØRELSE FOR ROM TIL NETTSTASJON I BYGG 

For traforom i 1. etasje betaler Ringeriks-Kraft Nett kr 6.000,- pr m2 netto grunnflate. 

5.8 TOMT FOR NETTSTASJON 

Ved feltutbygginger er utbygger ansvarlig for at det blir innregulert og godkjent tomt til 
nettstasjon plassert etter avtale med Ringeriks-Kraft Nett. Ringeriks-Kraft Nett betaler ikke 
godtgjørelse for tomt til nettstasjon i slike tilfeller.  

For tomt til nettstasjon innen tidligere bebygget område, hvor nettstasjonen skal dekke annet 
behov enn kun grunneiers, betales en ulempeserstatning begrenset oppad til kr 6.000,-. 
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6. Krav til tilknyttet anlegg – elektrisk støy 

Tilknytning av belastninger kan lage elektrisk ”støy” i nettet, for netteier og nettkunder. Hvis 

grenseverdier i gjeldende forskrifter for spenningskvalitet ikke overholdes og dette skyldes 
tekniske forhold i tilknyttet installasjon kan Ringeriks-Kraft Nett kreve at kunden utfører og 
bekoster nødvendige forbedringer for å tilfredsstille kravene i forskriften. 

Øvre effktgrense for direktestart av motor er satt til:                                                                   
1-fase: 2,0 kW                                                                                                                              
3-fase: 4,0 kW 

 

7. Vilkår ved utvidelser, forandring av tilknytning eller ved 

ønske om omlegging av nettet 
 

7.1 UTVIDELSER AV INSTALLASJON 

Samme krav som for nytilknytninger i nærværende vilkår. 

7.2 FORANDRING AV STIKKLEDNINGER 

Ønsker installasjonseier ombygging fra innstrekk til jordkabel, kan anlegget bygges om for 
installasjonseiers regning.  

7.3 OMLEGGING AV NETTET 

Hvis byggherre, grunneier, offentlige etater eller andre krever kabling av luftledninger, 
fjerning / riving av anlegg eller flytting/omlegging av bestående nettanlegg og dette er teknisk 
forsvarlig, tillater Ringeriks-Kraft Nett at dette kan gjennomføres.  Med mindre annet er 
lovfestet eller avtalefestet skal arbeidene i sin helhet betales av rekvirent og skal utføres av 
entreprenør som er godkjent av Ringeriks-Kraft Nett. Slike arbeider skal det svares 
merverdiavgift for. 

Grunn for anlegg må stilles vederlagsfritt til disposisjon for Ringeriks-Kraft Nett i avtaler som 
skal tinglyses. Trasévalg skal skje i samråd med oppdragsgiver. 

 

8. Beskyttelsesjording 

For å sikre at det blir lagt forsvarlig beskyttelsesjording til den nye el-installasjonen 
(fundamentjord), må installatør kontaktes. Fundamentjord skal legges før grunnmuren støpes.  
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9. Byggestrøm 

All måling, herunder byggestrøm skal foregå med Ringeriks-Kraft Netts målere. Byggestrøm 
(provisorisk strømuttak i byggeperioden) kan bestilles hos entreprenører som er godkjent for 
oppdrag i Ringeriks-Krafts Nett og som leverer slike tjenester.  

Kunde / tiltakshaver med egen byggestrømskasse skal sørge for at godkjent installatør sender 
«melding om installasjon» til Ringeriks-Kraft Nett på vanlig måte for å få montert måler.  

Eventuell betaling for etablering, leie og fjerning av provisoriske forsyningsanlegg avtales 
mellom kunde og entreprenør.  

 

10. Kablegrøft for stikkledninger 

Det er utbygger som besørger grøft, bekoster kabelrør og bekoster kabel fra tilkoblingspunkt 
ved husvegg og frem til anvist tilkoplingspunkt til strømnettet. Inntakskabel skal trekkes inn i 
kabelrør. For kabler til og med 4 x 95 mm2 AL skal det benyttes 110 millimeter, røde, stive 
plastrør i lengder av 6 m som er glatte innvendig, type SN8PP 110 mm. Det skal legges 5mm 
trekkesnor i røret. Ved behov for bøying skal det benyttes egne bend som ikke bøyer mer enn 
30 grader. Rør for teleinfrastruktur bør legges samtidig.  

Kabelrørene skal ha en overdekning på minimum 0,4 meter over utbygger eiendom. Ellers 
skal overdekningen være 0,6 m. Over dyrket mark skal det minimum være 1,0 m 
overdekning.  

Representant for nettselskapet medbringer og monterer inntakskabelen etter å ha godkjent 
forlegningen av trekkerøret.  

Husk alltid å bestille kabelpåvisning og gravemelding før graving startes! Telefon 09146. 

 

11. Målermontasje 

Forutsetning for målermontasje og spenningssetting er godkjent ferdigmelding fra installatør. 
Deretter skal installatøren skriftlig via e-post avtale tidspunkt for spenningssetting direkte 
med utførende anleggsentreprenør spenningssetting@ringeriks-kraft.no. Det forutsettes at 
målersløyfene er klippet opp, tydelig merket og påsatt endehylser. 

Ringeriks-Kraft Nett skal i ethvert tilfelle godkjenne om installasjonen kan spenningssettes. 
Ved manglende innbetaling av anleggsbidrag eller ved mangler i den tekniske utførelsen i 
installasjonseiers anlegg kan spenningssetting bli utsatt til forholdene er bragt i orden.  
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12. Øvrige retningslinjer 

Ut over forskrifter for elektriske anlegg har Ringeriks-Kraft Nett utarbeidet retningslinjer som 
beskriver ulike tekniske forhold, rutiner og krav som gjelder i forbindelse med 
nettvirksomheten.  

 

13. Sanksjoner 

Umålte installasjoner som er spenningssatt eller installasjoner som representerer fare for liv 
og helse kan stenges av nettselskapet uten nærmere varsel.  

Installatører som ved gjentatte anledninger bryter bestemmelser i disse tilknytningsvilkårene 
kan utstenges fra å få sine forhåndsmeldinger behandlet. Begrunnet varsel om utestengelse 
skal i forkant skriftlig meddeles den det gjelder med mulighet for innsigelser og retting innen 
rimelig frist.    
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1 Innledning
ECTAShar fått i oppdragavSpennconRailASå vurderestrømforsyningi forbindelsemedny fabrikk
påHensmoen.

2 Forutsetninger
Vurderingeneer basertpåmottatte situasjonsplaner, plantegningerogplanbeskrivelse.

3 Utredning
Førstebyggetrinner planlagtsomproduksjonsarealer ogkontorarealer.Ca5350m2.
Byggetplanleggesslikat produksjonsarealetkanfordobles.
Deter ogsåplanlagtinn byggetrinn2 somblir liggendenord påområdet.Dettebyggeter ogsåtenkt
somproduksjonsarealerogkontorer.

Deter pådette stadietfor tidlig å definereeksakte omfangavhvabyggeneskalinneholdeav
effektkrevendeutstyr og installasjoner.Deter derfor pådette stadietgjort foreløpigevurderinger.
I flg. OleMagnePedersenkaneksisterendehall1 leggestil grunnfor antatt omfangaveffektbehov.
Inntaketer i dagpå315A.Nyfabrikkvil krevenoemer.Leggesdet til grunnen økningpå50%gir
dette ca470A.
Hvisdissevurderingerbenyttesfor ny fabrikkbyggetrinn 1, utvidelsebyggetrinn1 ogbyggetrinn2 så
vil dette utgjøreca1400A.
Det forutsettesat det nyeanleggetbenytter400V

ECTv/SvenKristoffersenogEHConsultv/ KnutMagne Mork var i møtemedRIKv/ OleMagnusFoss
2015.04.15hvor forutsetningernevntoverble lagt til grunn.
I flg. RIKserde ingenproblemstillingerrelatert til strømforsyningavde planlagtebyggene.22KV
høyspentring i områdethargodkapasitet.
Utbyggermå følgeRIKsinegjeldendetilknytningsregler(vedlagt).

4 Konklusjon
I flg RIKhar høyspentforsyningi områdetgodkapasitet for utvidelse.
RIKsinetilknytningsvilkårmåfølges.Dettebetyr blant annetat nettstasjoneroverenvissstørrelse
plasseresi byggene.Viktigat dette blir implementert i plantegningerpået tidlig stadietslikat man
får optimaletekniskeløsninger.

Vedlegg:
Kabelkart
Netteierstilknytningsregler



 

http://projects.cowiportal.com/ps/A067837/Documents/03 Prosjektdokumenter/Forurenset grunn/Vurdering av grunnforurensning_ver_0.docx 
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1 INNLEDNING 

Spenncon Rail har planer om å bygge nye produksjonslokaler på Hensmoen i 
Ringerike kommune. Deler av utbyggingsområdet strekker seg over et område der 
Ringerike skytterlag har hatt skytebane i en rekke år (Vågård skytebane). Det er 
utarbeidet en detaljregulering for Spenncon Rail og Vågård skytebane av 
Arkitektene Astrup og Hellern. 

Dette notatet omhandler vurdering av grunnforurensning i forbindelse med 
Spenncon Rail sin planlagte utbygging. Vurderingen er basert på historisk 
informasjon samt COWIs erfaringer fra opprydding på en rekke skytefelt for 
Forsvaret.  

Forurensningsforskriftens kapittel 2 /1/ stiller krav om grunnundersøkelser ved 
bygging og/eller graving der det er grunn til å tro at det kan være forurensninger i 
grunnen. Dersom det påvises forurensning skal det utarbeides tiltaksplaner for 
graving i forurenset grunn som skal godkjennes av kommunen. I Miljødirektoratets 
veileder til Kap. 2 i forurensningsforskriften, "Helsebaserte tilstandsklasser for 
forurenset grunn" TA-2553 /2/, er det beskrevet strategi og metodikk for 
prøvetaking for å bestemme tilstandsklasser for forurenset grunn. Krav til 
jordkvalitet avhenger av planlagt arealbruk på det aktuelle området.  

For skytebaner har Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI) utarbeidet en egen veileder 
"Veileder for avhending av skytebaner og øvingsfelt – del 1 tungmetaller". /3/ 

I denne vurderingen er det tatt utgangspunkt i FFIs veileder for vurdering av type 
forurensning. Grunnen til dette er at skytebaneaktivitet normalt skaper forurensning 
i grunnen i form av forurensning av metallene bly, kobber, sink og antimon, som er 
bestanddeler i prosjektiler. Miljødirektoratets veileder brukes for å vurdere 
arealbruk og tilstandsklasser.  

I figuren under er det skissert den delen av det planlagte arealet for kontor/industri 
som blir liggende på den eksisterende Vågård skytebane. 



4/6 VURDERING AV GRUNNFORURENSNING

Figur 1. Flyfoto fra Vågård skytebane. Kilde: www.ringerike.kommune.no På
flyfotoet er det påtegnet omtrentlig areal innenfor den nye reguleringsplanen som
blir liggende på den gamle skytebanen (lilla skravur).

2 VURDERING

Skytebaner deles ofte opp i ulike delområder der de ulike delområdene normalt har
ulik forurensningsgrad. De ulike delområdene er vist i figur 2.

Figur 2. Stilisert skisse av skytebane. Hentet fra FFI sin veileder /2/.

Skytebanen deles opp i følgende delområder som blir undersøkt for seg:

› Standplass

› Baneløp

› Skivevoll

› Kulefangervoll
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På de fleste skytebaner vil det måles høyest konsentrasjon av forurensende stoffer 
i kulefangervollen der kuleinnslaget er. Her vil ofte konsentrasjonene, spesielt for 
bly, ligge langt over grensen for farlig avfall. Skivevollen vil også ofte ha høy 
konsentrasjon av bly, kobber, sink og antimon, dog mindre enn i kulefangervollen.  

Dersom det ikke er drevet skyteaktivitet av Forsvaret så vil normalt baneløpet ikke 
ha så høy forurensning. Årsaken til dette er at Forsvaret ofte øver med flyttbare 
mål og fremrykkingsøvelser på baneløpene, noe som fører til at man kan finne 
såkalte "hot-spots" med forurensning der de midlertidige målene har stått. Sivile 
skytterlag driver ikke denne formen for trening, men trener kun skyting på faste mål 
mot opparbeidede kulefangervoller. 

I området rett foran standplass vil det også være målbar forurensning fra 
skyteaktivitet grunnet nedfall av støv fra pipeløp.  

Det måles vanligvis ikke forurensning fra skyteaktivitet i dypereliggende deler av 
jordsmonnet. Avhengig av jordsmonnstype og lengden og typen av skyteaktivitet vil 
forurensningen befinne seg i den øverste 20 til 50 cm av jordsmonnet. 

Det er planlagt endret arealbruk fra skytebane til kontor/industri i den nye 
reguleringsplanen. I Miljødirektoratets veileder vil kontor/industri falle inn i 
arealbrukskategori "Sentrumsområder, kontor og forretning" og "Industri og 
trafikkareal".  

For begge arealbrukskategorier som planlegges i den nye reguleringsplanen kan 
det tillates tilstandsklasse 3 for toppjord eller lavere i Miljødirektoratets 
kvalitetssystem /2/.  

Ettersom det er "grunn til å tro" at det foreligger forurensning i grunnen, er det krav 
til gjennomføring av miljøteknisk undersøkelse og utarbeidelse av tiltaksplan for 
graving i forurenset grunn i hht. kravene i Forurensningsforskriftens kapittel 2 /1/. 
Det er ikke kjent at det er drevet annen forurensende aktivitet enn skyting på det 
aktuelle arealet.  

3 AVBØTENDE TILTAK 

Før det kan igangsettes utbygging på den tidligere skytebanen må det 
gjennomføres undersøkelser av forurenset grunn. Undersøkelsen bør 
gjennomføres i henhold til FFI sitt veiledningsmateriell for opprydding på 
skytebaner. Dette er en anerkjent metodikk som godkjennes av både kommuner, 
Fylkesmenn og Miljødirektoratet.  

Ettersom det ikke er annen form for forurensende aktiviteter enn skyteaktivitet, så 
bør undersøkelsen omfatte de typiske parameterne som kan knyttes til 
skyteaktivitet. Dette gjelder tungmetallene bly, kobber, sink og antimon.  

Etter undersøkelsen skal det utarbeides en tiltaksplan for graving i forurenset 
grunn som beskriver hvordan forurenset masse skal håndteres og hvordan 
opprydding skal foregå for å tilfredsstille kravet til tilstandsklasser i forhold til 
planlagt arealbruk på området.  
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4 REFERANSER 

/1/ Forurensningsforskriftens kapittel 2, "Opprydding i forurenset grunn ved bygge- 
og gravearbeider. 

/2/ Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn. Miljødirektoratets veileder, 
TA 2553/2009. 

/3/ Veileder for avhending av skytebaner og øvingsfelt – del 1 tungmetaller, 
Forsvarets Forskningsinstitutt, november 2010. 
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Sammendrag 

I forbindelse med detaljreguleringsplan for utbygging av Spenncon Rail, Ringerike kommune, er det 
utarbeidet en ROS-analyse iht. bestemmelse i §4-3 i Plan- og Bygningsloven.  
 
Analysen viser at det er påvist 9 forhold som anses å kunne innebære en risiko. Analysen viser at det er 
påvist ett forhold som anses å kunne innebære en høy risiko. Sprengning viser en uakseptabel risiko og tiltak 
må utføres for å redusere risikoen. Grunnforurensning og biologisk mangfold er karakterisert som en middels 
risiko. De resterende viser en lav risiko. 
 
Tiltak som reguleres av lover, forskrifter og regelverk må gjelde uansett hva ROS-analysen avdekker. 
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1 Innledning 

I forbindelse med utarbeidelse av detaljreguleringsplan for utvidelse av området til Spenncon Rail i 
Ringerike kommune, er det utarbeidet en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse). ROS-analysen er 
utarbeidet iht. krav i Plan- og bygningsloven §4-3. 

Planområdet ligger i et område kalt Geiteryggen nord for Hønefoss i Ringerike kommune. E16 ligger i 
tilknytning til området. Planområdet er ca 117daa. Det forholder seg til eiendomsgrensene gnr/bnr 92/17, 
92/9, 92/30 og grenser til jernbanen i sør. (Figur 1).  

 

Figur 1. Lokalisering av planområdet 

 

Eiendommene som Spenncon Rail kjøper opp skal reguleres til industriformål. Vågård skytebane skal flyttes 
lenger nord og reguleres til skytebane. I tillegg skal planen omfatte vei til anlegget, eksisterende bilverksted 
og ny skytebane. Dette skal gjøres for å gi optimale arealer for begge funksjoner.  
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Figur 2. Kart over planområdet, plassert nord for Randsfjordbanen. 

 

2 Metode 

Analysen er utført som en grovanalyse basert på den systematikk som bl.a. er beskrevet i 
”Samfunnssikkerhet i arealplanlegging. Kartlegging av risiko og sårbarhet”, utarbeidet av Direktoratet for 

samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), 2011/1/. Gradering av konsekvens og risiko følger i betegnelsene i 
samme publikasjon.  
 
Hensikten med ROS-analysen har vært å vise risiko- og sårbarhetsforhold som kan berøres innenfor og 
utenfor planområdet som følge av tiltaket, og om eksisterende risikoer kan ha betydning for gjennomføringen 
av tiltaket.  Risiko er i denne forbindelse forårsaket av uønskede hendelser eller "farer". 
 
Basert på vurderinger av hvor sannsynlig hendelsene er og hvor store konsekvensene av disse er, samt 
årsaksforhold, skal tiltak vurderes for å unngå hendelsene, redusere sannsynligheten for at disse kan oppstå, 
eller redusere konsekvensen av hendelsene. ROS-analyse skal også gjenspeile forhold som innebærer en 
potensiell risiko, men hvor det er behov for ytterligere utredning og avklaring før endelig risiko kan fastslås. 
 
Hendelser som planen forutsetter skal skje er ikke inkludert i ROS-analysen. Dette er hendelser som 
innebærer en villet konsekvens som premiss for tiltaket, uten at vurdering av sannsynlighet er relevant. 
Vurderingskriterier som er brukt for sannsynlighet og konsekvens er vist i Tabell 1 og Tabell 2. 
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2.1 Kriterier for sannsynlighet 

 

Tabell 1. Vurderingskriterier for sannsynlighet for at en hendelse skal inntreffe 

Betegnelse Frekvens Vekt 
Lite sannsynlig Mindre enn en gang i løpet av 50 år 1 
Mindre sannsynlig Mellom en gang i løpet av 10 år og en gang i løpet av 50 år 2 
Sannsynlig Mellom en gang i løpet av ett år og en gang i løpet av 10 år 3 
Meget sannsynlig Mer enn en gang i løpet av ett år 4 

2.2 Akseptkriterier for konsekvens 

Tabell 2. Kriterier for konsekvensgrad 

Betegnelse A. Mennesker B. Miljø C. Materielle 
verdier/økonomiske tap 

Vekt 

Ufarlig Ingen 
personskade 
 

Ingen skade Ingen skade  
Driftsstans / reparasjoner  
< 1 uke. 

1 

En viss fare Få og små 
personskader 

Mindre skader, lokale 
skader 

Mindre lokal skade på 
og ikke umiddelbart 
behov for reparasjoner, 
eventuelt mulig 
utbedring på kort tid. 
Driftsstans / reparasjoner 
 < 3 uker. 

2 

Kritisk Alvorlige 
personskader 

Omfattende skader, 
regionale 
konsekvenser med 
restitusjonstid < 1 år. 

Betydelig skader  
Driftsstans / reparasjoner 
> 3 uker. 

3 

Farlig Alvorlige 
skader/en død. 

Alvorlige skader, 
regionale 
konsekvenser med 
restitusjonstid > 1 år 

Alvorlige skader. 
Driftsstans / reparasjoner 
> 3 mnd. 

4 

Katastrofalt En eller flere 
døde. 

Svært alvorlige og 
langvarige skader, 
uopprettelig 
miljøskade 

Fullstendig skader 
Driftsstans / reparasjoner  
> 1 år. 

5 

 
Risikogradering som er basert på sannsynlighet og konsekvens er illustrert i matrise i Figur 3. Rødt felt 
indikerer en uakseptabel risiko. Tiltak må iverksettes for å redusere denne til gul eller grønn sone. Gult felt 
indikerer risiko som bør vurderes for å finne frem til tiltak som kan redusere risiko. Grønt felt indikerer 
akseptabel risiko. 
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Risikomatrise 

                    Konsekvens 
 
Sannsynlighet 

Ufarlig En viss fare Kritisk Farlig Katastrofalt 

Meget sannsynlig 4 8 12 16 20 

Sannsynlig 3 6 9 12 15 

Mindre sannsynlig 2 4 6 8 10 

Lite sannsynlig 1 2 3 4 5 

 
 Høy risiko 

 Middels risiko 

 Lav risiko 

Figur 3. Risikomatrise 

 

3 Gjennomføring og organisering 

ROS-analysen er basert på mottatt informasjon fra hovedsakelig COWI AS. 
 
Kildemateriale som har vært grunnlag for analysen har vært: 
 
› Planbeskrivelse. Arkitektene Astrup og Hellern. 
› Temarapport forurenset grunn. COWI AS. 
› Temarapport støy. Rieber Prosjekt AS. 
› Temarapport trafikk. COWI AS. 
› Kart og tegninger som viser det aktuelle planområdet. 
› Ytterligere informasjon om planområdet er innhentet fra www.artsdatabanken.no og 

www.ngu.no/kart/arealis.  

 

4 Fareidentifikasjon/uønskede hendelser 

I det følgende er det angitt situasjoner eller hendelser som generelt har størst betydning i en ROS-analyse, 
samt forhold som kan være spesielt relevante for den aktuelle planen.  
 
Situasjoner eller hendelser kan kategoriseres innenfor naturrisiko, virksomhetsrisiko og risiko knyttet til 
infrastruktur (som forsynings- og beredskapsrisiko). 
 
Forsynings- og beredskapsrisiko omfatter kritiske samfunnstjenester knyttet til energi, vann og avløp, 
renovasjon, tele, transport og beredskap/utrykning. 
 
Det er i denne ROS-analysen forutsatt at alle forhold som berører forsynings- og beredskapsforhold blir 
ivaretatt i forbindelse med planleggingen for øvrig. 
 
Tabell 1Tabell 3 viser farer og tema som er ansett å være av spesiell interesse i denne analysen. 
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Tabell 3. Farer og hendelser som er vurdert i analysen 

Farer knyttet til naturrisiko: 
Knyttet til hendelser som naturen selv kan forårsake som skred, flom etc. 

Ras/skred/ erosjon/steinsprang Det er ikke registrert ras i eller i nærheten av 

planområdet.  

Flom/oversvømmelse/havnivåstigning Elva Væla renner forbi planområdet i vest. Det er ikke 

laget flomrisikokart for elva og det er ikke kjent om det 

har vært problemer med flom der.  

Radon Området er ikke registrert med høy eller moderat 

aktsomhet for radon.  

Farer knyttet til virksomhetsrisiko: 

Knyttet til hendelser som vil kunne innebære en risiko fordi tiltaket vil utløse disse 

Grunnforurensning Det er planlagt endret arealbruk fra skytebane til 

kontor/industri i den nye reguleringsplanen. I tillegg er 

spill og søl fra maskiner osv aktuelt i anleggsperioden.  

Rekreasjon/turområder Området rundt skytebanen blir benyttet til friluftsliv og 

rekreasjon. 

Kulturminner Det finnes et minnesmerke for russiske krigsfanger 

innenfor planområdet. 

Biologisk mangfold/naturmiljø Ingen truede eller sårbare arter er registrert innenfor 

planområdet, og det er ikke registrert spesielt sårbar 

natur. Det er gjort flere observasjoner av vandrefalk 

(LC), hønsehauk (NT) og sædgås (VU) på åsen nordøst 

for skytebanen.  

Vannmiljø Elva Væla renner forbi utkanten av planområdet. Ikke 

utført egen vurdering av vannmiljø. 

Trafikkuhell Det er utført en trafikkanalyse. 

Støy Støyutreding utført iht. T-1442/12.  

Uhell ved sprengning Det vil bli noe sprengning ved utvikling av skytebane. 

5 Vurdering av sårbare objekter 

Med sårbarhet er det betegnet generelt et objekts eller et systems evne til å opprettholde sin funksjon når det 
utsettes for en uønsket hendelse, samt de problemer det er å gjenoppta sin virksomhet etter at hendelsen har 
inntruffet. 

Sårbare objekter kan f.eks. være knyttet til natur og kulturminner, men også til ulike typer infrastruktur. I 
tillegg kan mennesker og bygninger anses som sårbare. Spesiell sårbarhet er hendelser som kan berøre barn. 
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5.1 Natur- og miljørisiko 

5.1.1 Ras 

Det er ikke gjennomført egne geotekniske grunnundersøkelser i området. Det er ikke registrert ras i NGUs 
database i Arealis (http://geo.ngu.no/kart/arealis/). Det er ikke er registrert kvikkleire i planområdet. 
Løsmassekart fra NGU viser at det er mye breelvavsetninger og en del bart fjell med stedvis tynt dekke. Et 
belte med randmorene, mindre enn 100 m bredt, strekker seg fra Væla og sørover mot E16. Sannsynligheten 
for at det skal komme ras i området anses som liten og risikoen anses dermed som lav.  
 

Tabell 4. Risikoanalyse, ras. 
Hendelse/situasjoner Hendelse Sannsynlighet Konsekvens Risiko 

Virksomhetsrisiko     

5.1.1 Ras Skade på bygg/konstruksjoner 
på grunn av ras  

Lite sannsynlig 
(1)  

Kritisk (3) Lav (3) 

5.1.2 Flom/oversvømmelse 

Elva Væla, med opprinnelse i Søndre Vælsvann, renner forbi planområdet i vest. Denne går sammen med en 
mindre elv/bekk fra Kudalen før den renner ut i Henstjern og videre til Ådalselva (del av Begna) ved Hen. 
Væla har et relativt et relativt stort nedbørsfelt. Det er ikke registrert noen store tilfeller av 
flom/oversvømmelse i Væla tidligere. Risiko for flom/oversvømmelse anses som lav.  

Tabell 5. Risikoanalyse, flom/oversvømmelse 
Hendelse/situasjoner Hendelse Sannsynlighet Konsekvens Risiko 

Virksomhetsrisiko     

5.1.2 
Flom/oversvømmelse 

Skade på bygg/konstruksjoner  Lite sannsynlig 
(1)  

Kritisk (3) Lav (3) 

 

5.1.3 Radon 

Byggteknisk forskrift (TEK 10) § 13-5 sier at: 

Bygning skal prosjekteres og utføres med radonforebyggende tiltak slik at innstrømming av radon fra grunn 
begrenses. Radonkonsentrasjon i inneluft skal ikke overstige 200 Bq/m3. 

 Bygning beregnet for varig opphold skal ha radonsperre mot grunnen.  
 Bygning beregnet for varig opphold skal tilrettelegges for egnet tiltak i byggegrunn som kan aktiveres 

når radonkonsentrasjon i inneluft overstiger 100 Bq/m3. 

Området er ikke registrert med høy eller moderat aktsomhet for radon på NGUs database arealis 
(http://geo.ngu.no/kart/arealisNGU/).  

Tabell 6. Risikoanalyse, radon 
Hendelse/situasjoner Hendelse Sannsynlighet Konsekvens Risiko 
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Virksomhetsrisiko     

5.1.3 Radon Helseskader Lite sannsynlig 
(1)  

Kritisk (3) Lav (3) 

 

 

 

5.2 Virksomhetsrisiko 

5.2.1 Grunnforurensning 

Vurdering av behov for kartlegging av grunnforurensning er hjemlet i kap.2 i forurensningsforskriften og 
gjelder ihht. §2-2: 

"….ved terrenginngrep i områder hvor det har vært virksomhet som kan ha forurenset grunnen, det finnes 
tilkjørte forurensede masser eller det av andre årsaker er grunn til å tro at det er forurenset grunn". 

Det er to scenarier som er vurdert i forhold til tiltaket: 

Forurensning fra tiltaket  
Det vil pågå anleggsarbeid innenfor planområdet. Under anleggsarbeidet vil det kunne være episoder med 
spill og søl i forbindelse med uhell med anleggsmaskiner, lagring av drivstoff etc. Mindre utslipp som 
åpenbart ikke innebærer konsekvenser for miljøet, anses ikke som relevante for analysen. Vurderingen legger 
derfor til grunn større uhell hvor vesentlige oljeprodukter påvirker grunnen. En slik grunnforurensning vil, 
hvis den ikke blir ryddet opp, kunne medføre uakseptabel spredning. 

Forurensning fra skytebanen 
Det er planlagt å flytte den eksisterende skytebanen og utvikle området til næringsarealer. Det er grunn til å 
tro at deler av arealene på skytebanen er forurenset, og det vil være nødvendig med en miljøteknisk 
grunnundersøkelse før det igangsettes bygging på den tidligere skytebanen. Omfanget av forurensningen er 
ukjent, da det ikke er gjort en kartlegging. Erfaringsmessig kan det være høy forurensningsgrad ifbm 
skytebaner og risikoen ender på middels for å vise usikkerheten som ligger ved opprydding av sånne 
områder.   

Tabell 7. Risikoanalyse, grunnforurensning i anleggsperioden. 
Hendelse/situasjoner Hendelse Sannsynlighet Konsekvens Risiko 

Virksomhetsrisiko     

5.2.1 A. 
Grunnforurensning 

Større lekkasjer/spill i 
anleggsperioden 

Sannsynlig (3)  En viss fare 
(2) 

Middels (6) 

5.2.1 B. 
Grunnforurensning 

Eksponering av forurensning 
ved opprydding 

Sannsynlig (3) En viss fare 
(2) 

Middels (6) 
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5.2.2 Inngrep i rekreasjonsområder 

Området ved skytebanen er brukt friluftsområde og til bruk i rekreasjon. En utvikling i henhold til 
planforslaget vil føre til at innbyggerne i nærområdet får noe mindre arealer for rekreasjon og 
naturopplevelser. Det antas at betydningen av denne utbyggingen er relativt liten da det er store arealer med 
mulig turarealer tilgjengelige i området. Risiko er i denne sammenheng reduksjon av områder for rekreasjon 
og naturopplevelser. 

Tabell 8. Risikoanalyse, inngrep i rekreasjonsområder. 
Hendelse/situasjoner Hendelse Sannsynlighet Konsekvens Risiko 

Virksomhetsrisiko     

5.2.2 Inngrep i 
rekreasjonsområder 

Reduksjon av 
rekreasjonsområder 

Sannsynlig (3)  Lav (1) Lav (3) 

 

5.2.3 Skade på kulturminner 

Det som er registrert av kulturminner innenfor planområdet er en minnestøtte for russiske krigsfanger fra 
andre verdenskrig. Det er bestemt at denne flyttes til egnet plassering ved utbygging av fabrikken. Utover 
dette er det ikke gjort registreringer. 
 
Skader på kulturminner anses på bakgrunn av dette som uaktuelt i denne ROS-analysen.  

5.2.4 Biologisk mangfold/naturmiljø 

Et viktig tema i planarbeidet er en vurdering av biologisk mangfold og naturressurser slik det kreves iht. 
naturmangfoldloven. Lovens formål er definert i §1: 

"Lovens formål er at naturen med dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske 
prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for menneskenes 
virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, også som grunnlag for samisk kultur".  
 
Kunnskapsgrunnlaget for å utføre en slik vurdering er definert i §8 i loven: 

"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".  
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I situasjoner hvor det ikke foreligger tilstrekkelig kunnskap om virkninger, skal "føre-var-prinsippet" legges 
til grunn, slik det er beskrevet i §9 i loven: 

"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". 

Det er små arealer innenfor planområdet som i dag er uberørt. Det er ikke utført en kartlegging av biologisk 
mangfold og naturmiljø. Tilgjengelig informasjon viser at det ikke er registrert spesiell sårbar natur eller 
truede arter innenfor planområdet. Det er registrert følgende arter på kollen rett nordøst for 
skytebaneområdet: 

› Vandrefalk (LC-livskraftig) 

› Hønsehauk (NT-nær truet) 

› Sædgås (VU-sårbar) 

Det er ikke gjort en egen kartlegging av biologisk mangfold, og det er derfor usikkert om det blir tatt godt 
nok hensyn til temaet i dette prosjektet. Denne usikkerheten er her hensyntatt ved vurdering av risiko.  

Tabell 9. Risikoanalyse, biologisk mangfold/naturmiljø 
Hendelse/situasjoner Hendelse Sannsynlighet Konsekvens Risiko 

Virksomhetsrisiko     

5.2.4 Biologisk 
mangfold/naturmiljø 

Skade på biologisk 
mangfold/naturmiljø 

Sannsynlig (3) En viss fare 
(2) 

Lav (6) 

 

5.2.5 Støy 

Grenseverdier for støy styres av «retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging» (T-1442/2012).  

Støy er knyttet til både anleggsperioden og bruksperioden. I anleggsperioden skyldes støy anleggsmaskiner. I 
bruksperioder vil støy ofte komme fra økt biltrafikk etter utbygging. Støyvurderingen utført av Rieber AS 
viser at den foreslåtte løsningen medfører at deler av skytterlagets eiendom kan frigjøres til annet bruk. Dette 
innebærer en dramatisk forbedring av støyforholdene omkring banen, og banen vil fremstå som et moderne 
skytebaneanlegg med svært god støydemping i forhold til eksisterende situasjon. Risiko med hensyn på støy 
anses dermed som lav.  

Tabell 10. Risikoanalyse, støy 
Hendelse/situasjoner Konsekvens Sannsynlighet Konsekvens Risiko 

Virksomhetsrisiko     

5.2.5 Støy Ubehag, helseskader Lite sannsynlig 
(1) 

En viss fare 
(2) 

Lav (2) 
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5.2.6 Sprengning 

Ved utvikling av skytebanen vil det måtte sprenges ut noe fjell. Det antas å påvirke sikkerheten for 
mennesker som kan oppholde seg i området i forbindelse med rekreasjon. Det er av stor betydning å ha gode 
sikkerhetstiltak som reduserer faren for mennesker i området ved eventuelle sprengningsuhell. 

Tabell 11. Risikoanalyse, sprengning 
Hendelse/situasjoner Konsekvens Sannsynlighet Konsekvens Risiko 

Virksomhetsrisiko     

5.2.6 Sprengning Alvorlige ulykker Mindre 
sannsynlig (2) 

Farlig (4) Høy (8) 

 

5.2.7 Trafikkulykker 

Det er utarbeidet en egen trafikkanalyse. Der er det vurdert at en økning på 100-200 biler til/fra Spenncon 
Rail vil ha liten effekt på trafikkavviklingen i området. Videre sier den:  

Kapasitetsbetraktninger tilsier god avvikling i atkomstkrysset til/fra E16 også etter planlagt utbygging, men 
det understrekes at det er usikkerhet i trafikkmengden til/fra industriområdet. 

Økt trafikk over planovergangen i området kan tilsi et behov for å sikre denne bedre (f.eks. med bommer). 
Dette kan vurderes nærmere i samråd med Jernbaneverket. Uansett vil det være lav hastighet på togtrafikken 
og konsekvensene vil være mindre enn på mer ordinære togstrekninger. 

Ut i fra vurderingen som er gjort anses risikoen for trafikkuhell å være lav. 

Tabell 12. Risikoanalyse, trafikkuhell 
Hendelse/situasjoner Konsekvens Sannsynlighet Konsekvens Risiko 

Virksomhetsrisiko     

5.2.7 Trafikkulykker Alvorlige ulykker Mindre 
sannsynlig (2) 

En viss fare 
(2) 

Lav (4) 

 

  

5.3 Forsynings- og beredskapsrisiko 

Her inngår ulike samfunnstjenester knyttet til energi-, vann og avløp, renovasjon, tele etc. som i dag ikke er 
tilgjengelig for en utbygging. Det er forutsatt at alle forhold som berører forsyningsproblematikk blir 
ivaretatt ifm planleggingen for øvrig. Dette gjelder også tilstrekkelig overvanns- og brannvannskapasitet., 
samt fremkommelighet for utrykkingskjøretøy. 

6 Sammendrag 

Tabell 13 gir en oppsummering av de hendelser som er ansett å utgjøre en viss risiko i analysen. Det samme 
er vist i matrisen, Figur 4. 

Tabell 13. Risikoanalyse, oversikt 
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Hendelse/situasjoner Hendelse Sannsynlighet Konsekvens Risiko 

Virksomhetsrisiko     

5.1.1 Ras Skade på bygg/konstruksjoner på 
grunn av ras  

Lite sannsynlig 
(1)  

Kritisk (3) Lav (3) 

5.1.2 Flom/oversvømmelse Skade på bygg/konstruksjoner  Lite sannsynlig 
(1)  

Kritisk (3) Lav (3) 

5.2.1 A. Grunnforurensning Større lekkasjer/spill i 
anleggsperioden 

Sannsynlig (3)  En viss fare (2) Middels (6) 

5.2.1 B. Grunnforurensning Eksponering av forurensning ved 
opprydding 

Sannsynlig (3) En viss fare (2) Middels (6) 

5.2.2 Inngrep i 
rekreasjonsområder 

Reduksjon av rekreasjonsområder Sannsynlig (3)  Ufarlig  (1) Lav (3) 

5.2.4 Biologisk 
mangfold/naturmiljø 

Skade på biologisk 
mangfold/naturmiljø 

Sannsynlig (3) En viss fare (2) Middels (6) 

5.2.5 Støy Ubehag, helseskader Lite sannsynlig 
(1) 

En viss fare (2) Lav (2) 

5.2.6 Sprengning Alvorlige ulykker Mindre 
sannsynlig (2) 

Farlig (4) Høy (8) 

5.2.7 Trafikkulykker Uhell ved trafikk Mindre 
sannsynlig (2) 

En viss fare (2) Lav (4) 
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Risikomatrise 

                   
Konsekvens 
 
Sannsynlighet 

Ufarlig En viss fare Kritisk Farlig Katastrofalt 

Meget sannsynlig      

Sannsynlig 
5.2.2 Inngrep i 
rekreasjonsområder 

5.2.1 A. 
Grunnforurensning 
5.2.1 B. 
Grunnforurensning 
5.2.4 Biologisk 
mangfold/naturmiljø 

 
 

  

Mindre sannsynlig    5.2.6 Sprengning  

Lite sannsynlig  
 
5.2.5 Støy 

5.1.1 Ras 
5.1.2 
Flom/oversvømmelse 

  

 
 
 Høy risiko 

 Middels risiko 

 Lav risiko 

Figur 4. Resultat innfelt i risikomatrisen. 

 
Analysen viser at det er påvist 9 forhold som anses å kunne innebære en risiko. Analysen viser at det er 
påvist ett forhold som anses å kunne innebære en høy risiko. Sprengning viser en uakseptabel risiko og tiltak 
må utføres for å redusere risikoen. Grunnforurensning og biologisk mangfold er karakterisert som en middels 
risiko. De resterende viser en lav risiko. 
 
Tiltak som reguleres av lover, forskrifter og regelverk må gjelde uansett hva ROS-analysen avdekker. 
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Postadresse:
Postboks 3563
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400 Spenncon Rail Hensmoen og Vågård skytebane - varsel om 

oppstart av planarbeid - uttalelse kulturminner

Det vises til brev datert 19.2.2015 angående varsel om oppstart av planarbeid på Hensmoen i 
Ringerike kommune. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for industriformål og skytebane.

Fylkeskommunen uttaler seg her om forholdet til kulturminner.

Automatisk fredete kulturminner
Vi har ikke opplysninger i våre arkiver om automatisk fredede kulturminner innenfor planområdet. 
Registreringene av automatisk fredete kulturminner som er foretatt i forbindelse med utarbeidelse av 
økonomisk kartverk, er ofte mangelfulle. Vi må derfor foreta registreringer før vi kan uttale oss til 
planen.

Vi viser til Lov om kulturminner §§ 8 og 9 om undersøkelsesplikten ved planlegging av offentlige og 
større private tiltak. Det er en fordel at registrering av automatisk fredete kulturminner foretas på 
varselstadiet  for å unngå konflikter senere i planprosessen. Slike registreringer må foretas på bar og 
frostfri mark. Utgifter til slik granskning må dekkes av tiltakshaver jfr. lovens § 10. 

Tidsbruken for den arkeologiske registreringen inkludert reise, for- og etterarbeid er beregnet til 20
timer. Arbeidet utføres etter en fastsatt sats på kr./t 862 ,00 for arbeid utført i 2015, noe  som gir en 
økonomisk ramme etter anslått timeforbruk på kr. 17240,-.  I timeprisen er inkludert lønn for reisetid, 
for- og etterarbeid og administrasjonsutgifter. Den inkluderer også reise- og oppholdsutgifter etter 
statens satser. Denne type arbeid er fritatt for merverdiavgift. 
Dersom uforutsette forhold medfører forlenget registrering og dermed økte utgifter for tiltakshaver, 
vil vi varsle om dette.

Det kan i forbindelse med registreringen bli aktuelt å datere eventuelle funn av organisk materiale 
(som regel kull). Dette er særlig aktuelt i de tilfeller man er i tvil om alderen. Det budsjetteres derfor 
med inntil to C14-analyser à kr. 4.000,- i tillegg til budsjettet for arbeidet. Vi må ta forbehold om 
eventuell prisendring for C14-analysene.

Ringerike kommune

Osloveien 1
3511 Hønefoss  

Vår dato: 26.03.2015 Vår referanse: 2015/780-3 Vår saksbehandler:
Deres dato: 19.02.2015 Deres referanse: 14/2704-8 Lars Hovland, tlf. 32808664

UTVIKLINGSAVDELINGEN
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Samlet økonomisk ramme for det arkeologiske arbeidet utgjør dermed:
Kulturminneregistrering                                                               17240,-
Datering (2 x  4.000,-)     8000,-
Sum                  25240,-

Utviklingsavdelingen ber om tilbakemelding og skriftlig aksept på vårt budsjett dersom befaring ønskes 
på varselstadiet. Dersom man velger å utsette registreringen til planen er ute til offentlig ettersyn, kan 
dette forsinke saksgangen fram mot endelig kommunalt vedtak.

Vi ber om aksept sammen med navn og adresse på mottaker  for faktura til : postmottak@bfk.no

Du finner mer informasjon om arkeologiske metoder og arealplanlegging her : 
http://www.bfk.no/Tjenesteomrade/Kulturminnevern1/ 

Saksbehandler, arkeologi: Lars Hovland tlf. dir: 32808664

Nyere tids kulturminner:
Innenfor planområdet er det et minnesmerke fra andre verdenskrig. Vi har for noen måneder siden 
vært på befaring sammen med Lars Lindstøl i kommunen og Karsten Hansen, som var motstandsmann 
under krigen, og diskutert hvordan kulturminnene fra krigen kan formidles. For å få til en så god 
formidling som mulig, kan flytting av minnesmerket være en god løsning. Vi regner med at vi blir 
kontaktet når planleggingen har kommet videre. Vi vil anbefale at stedet som blir valgt for 
minnesmerket, blir avsatt som hensynssone c) bevaring av kulturminner.

Saksbehandler, nyere tid: Jørn Jensen tlf. dir: 32808669

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



Vår dato: 24.03.2015

Vår referanse: 2015/1290

Arkivnr.: 421.4

Deres referanse: 14/2704-8

Saksbehandler: Lise Økland

Innvalgstelefon: 32 26 68 04

Telefon sentralbord: 32 26 66 00 Postadresse: Postboks 1604, 3007 Drammen Internett: www.fmbu.no
fax: 32 26 66 56 Besøksadresse: Statens Hus, Grønland 32, Drammen Organisasjonsnr.: 946 473 111
E-post: fmbuPost@fylkesmannen.no

Ringerike kommune
Postboks 123 Sentrum
3502  Hønefoss

Uttalelse til varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid for Spenncon Rail 
og Vågård skytebane på Hensmoen i Ringerike kommune

Ringerike kommune har oversendt et varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid for 
Spenncon Rail og Vågård skytebane på Hensmoen. Fylkesmannen ber om at forhold 
knyttet til støy, forurenset grunn, naturmangfold, landskap, klima, energi, og barn og 
unge blir tilstrekkelig ivaretatt i tråd med nasjonale føringer.

Bakgrunn

Vi viser til brev av 19. februar 2015 med varsel o moppstart av reguleringsplanarbeid for 
Spenncon Rail og Vågård skytebane på Hensmoen i Ringerike kommune.

Bedriften har i dag for liten kapasitet og ønsker å etablere et utvidet produksjonsanlegg for 
jernbanesviller. For å få plass til dette ønskes eksisterende Vågård skytebane flyttet nordover. 
Arealet er i kommuneplanen avsatt til nåværende byggeområde for næring og skytebane. 

Fylkesmannens kommentarer

Støy fra virksomheten og skytebanen skal ligge innenfor rammer i Klima- og miljødeparte-
mentets retningslinje for støy i arealplanlegging T-1442/2012. Til varsel om oppstart er det 
lagt ved støyberegninger som viser at en flytting av skytebanen vil gi bedre muligheter for 
støydemping slik at støybelastningen for nærliggende boliger, hytter og friluftsområder vil bli 
betydelig redusert. Avbøtende støytiltak må i nødvendig grad innarbeides i planforslaget. 
Planen må også gi rammer for omfang og tidsrom for skyteaktiviteten. Det fremkommer av 
varselet om oppstart at skytebanens kapasitet ikke skal utvides.

Det tas hensyn til grunnforurensning som følge av tidligere virksomhet i planområdet. Fyl-
kesmannen viser til kapittel 2 i forurensningsforskriften der kommunen er myndighet. Det 
fremkommer av saken at det vil bli foretatt kartlegging av mulige forurensninger i grunnen og 
utarbeidet en egen miljøoppfølgingsplan. 

Naturmangfoldloven omhandler blant annet sentrale miljørettslige prinsipper som skal legges 
til grunn for arealplanleggingen. Det må som en del av planarbeidet redegjøres for hvordan 
prinsippene i §§ 8-12 i naturmangfoldloven er vurdert og fulgt opp. Vi ber om at forholdet til 
våtmarksområdet blir spesielt belyst, og at det blir tatt tilstrekkelig hensyn til dette.

Videre ber vi om at landskapsmessige og estetiske forhold blir ivaretatt. I Nasjonale forvent-
ninger til regional og kommunal planlegging T-1497 står det at kommunene skal ivareta lans-
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kapshensyn i planleggingen. Vi viser også til Den europeiske landskapskonvensjonen som 
Norge har sluttet seg til.

Det er et nasjonalt mål å få til energieffektive bygningsløsninger, jf. Meld. St. 21 (2011–2012) 
Norsk klimapolitikk, Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging og plan- og 
bygningsloven § 3-1 punkt g med krav om at planleggingen skal ta klimahensyn gjennom løs-
ninger for energiforsyning. Et viktig tiltak er å satse på alternative oppvarmingsmåter til 
strøm, f. eks varmepumpe, fjernvarme eller bioenergi. Vi ber om at kommune og tiltakshavere 
prøver å legge til rette for dette. Det bør i den forbindelse vurderes å ta inn i bestemmelsene at 
området skal tilrettelegges for forsyning av vannbåren varme til ny bebyggelse, jfr. PBL § 12-
7 nr. 8. Dette innebærer at kommunen vurderer om vannbåren varme vil kunne være hen-
siktsmessig og setter av areal til rørtraseer, varmesentral med mer slik at området sikres frem-
tidige muligheter for dette.

I Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, fastsatt 26. 
september 2014, står det at utbyggingsmønster og transportsystem må samordnes for å oppnå 
effektive løsninger, og slik at transportbehovet kan begrenses og det legges til rette for klima-
og miljøvennlige transportformer. Vi ser derfor positivt på at produksjonslokalene lokaliseres 
nær jernbanesporet slik at tungtransporten på veiene begrenses. Videre bør det legges vekt på 
en trafikksikker atkomst for gående og syklende, og tilgjengeligheten til kollektive transport-
midler for ansatte i virksomhetene og brukere av skytebanen bør vurderes.

I den grad planen berører arealer eller veier som benyttes av barn og unge, må det redegjøres 
for hvordan de rikspolitiske retningslinjene for barn og unges interesser i planleggingen er 
ivaretatt.

Med hilsen

Anders J. Horgen
kst. avdelingsdirektør

Lise Økland

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift

Kopi til:
Statens vegvesen region sør Serviceboks 723 4808 Arendal
Buskerud fylkeskommune Postboks 3563 3007 Drammen



Fra: Tom Erik Johansen [Tom.Erik.Johansen@ringerike.kommune.no] 

Til: Ingeborg Faller [Ingeborg.Faller@ringerike.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 03.03.2015 07:47:44 

Emne: VS: 400 Spenncon Rail og Vågård skytebane - varsel om oppstart av planarbeid 

Vedlegg:  

Til informasjon 
 
Med vennlig hilsen 
 
Tom-Erik Johansen 
Planforvalter/konstruktør 
Miljø- og arealforvaltning 
Areal- og byplan 
Ringerike kommune 
Tlf. 409 17 812 
 
Følg oss på sosiale medier: 
YouTube – http://www.youtube.com/user/miljoareal 
Facebook – http://www.facebook.com/miljoareal 
 

Fra: Lars Kr. Olsen  
Sendt: 2. mars 2015 16:20 
Til: Tom Erik Johansen 
Emne: SV: 400 Spenncon Rail og Vågård skytebane - varsel om oppstart av planarbeid 

 
Jeg har ingen kommentarer til dette, bortsett fra at det er synd at de ikke velger å lokalisere seg i 
Ringerike Skytesenter. 
 
Med vennlig hilsen 
  

Lars Olsen 

______________________________ 
Lars Olsen 
Regionkoordinator - Rådet for Ringeriksregionen 
Tlf 32117594   Mob 95926920 
lars.olsen@ringerike.kommune.no 
www.ringeriksregionen.no 
 

Fra: Tom Erik Johansen  
Sendt: 19. februar 2015 08:20 
Til: post@spenncon.no; Lars Torstensen Lindstøl; Lars Kr. Olsen; Kari Astrid Ehrlinger; Geir Sverre 
Svingheim; Unni Suther; Arne Lange Hellum; Jostein Nybråten; postmottak@fmbu.no; 
postmottak@bfk.no; firmapost-sor@vegvesen.no; postmottak@jbv.no; rs@nve.no; post@ringeriks-
kraft.no; firmapost@hra.no; knutridderhus@gmail.no 
Emne: 400 Spenncon Rail og Vågård skytebane - varsel om oppstart av planarbeid 

 



Hei! 
 
Se vedlagt brev med varsel om oppstart av arbeid med reguleringsplan 400 Spenncon Rail og Vågård 
skytebane. Frist for uttalelse er 28. mars 2015. 
 
Med vennlig hilsen 
 
Tom-Erik Johansen 
Planforvalter/konstruktør 
Miljø- og arealforvaltning 
Areal- og byplan 
Ringerike kommune 
Tlf. 409 17 812 
 
På vegne av 
 
Ingeborg Faller 
Arealplanlegger  
Areal- og byplankontoret, Ringerike kommune 
32 11 74 61 

 
Følg oss på sosiale medier: 
YouTube – http://www.youtube.com/user/miljoareal 
Facebook – http://www.facebook.com/miljoareal 
 



Sven Brun 

Vågårdsveien 117  

3516 Hønefoss 

 

Vågård 9.3.2015 

Ringerike kommune 

Pb 123 Sentrum 

3502 Hønefoss 

 

 

Innspill til planarbeid 400 Spenncon Rail og Vågård skytebane - oppstart av arbeid med 

reguleringsplan. 

 

Som eier av Gnr. 92 bnr. 2, har jeg følgende innspill: 

 

- Det er brukt feil kartgrunnlag, avgrensningen er feil. Riktig kartgrunnlag følger vedlagt. 

 

- Deler av sikkerhetssonen på ny 100m ligger på min eiendom. Dette er ikke avklart. 

 

 

 

 

 

 

Mvh 

Sven Brun 
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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:  24.03.2015 
Tlf.:    408 70 400  Saksref.: 201501352-2 
Faks:      Deres ref.: 14/2704 

E-post: Knut.Oddvar.Stene@jbv.no   Vedlegg:    
 
 

 

 

 

Merknad til oppstart av planarbeid for Spenncon Rail og Vågård skytebane. 

 

Viser telefonsamtale med Grethe Tollefsen, avdelingsleder ved areal- og byplanavdelingen 

i Ringerike kommune, samt e-post datert 27.3.2015 der utsatt svarfrist settes til 15.4.2015. 

 

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. 

 
Spenncon Rail ønsker å muliggjøre etablering av ny betongsvillefabrikk ved 
Geiteryggen/Hensmoen som en del av forberedelsene til en mulig ny rammeavtale med 
Jernbaneverket om levering av betongsviller de neste 10 årene. Slik det fremgår av varsel 
om oppstart av planarbeid er tiltaksområdet helt eller delvis sammenfallende med 
eksisterende tømmerterminal/lagerplass for tømmer og betongsviller. 
 
Tømmerterminal 

Dagens anlegg for tømmerterminal ligger på nordsiden av jernbanesporet og består av 
lagringsplass for tømmer og tilkomstvei dimensjonert for store tømmerbiler frem til 
lagringsplassen. Bruken av tømmerterminalen varierer som følge av sesongvise 
svingninger i uttak av tømmer. Dersom Spenncon har behov for å endre 
tømmerterminalens veitrasé må denne gi like god tilkomst som dagens vei (må 
dimensjoneres for tømmerbiler).   
 
Det foreligger en Avtale om erstatning for erverv av rettigheter til grunn m.m. mellom 
Jernbaneverket og Spenncon AS, tinglyst 15.12.2010. Tiltaket må ikke være i strid med 
nevnte avtale og må ivareta mulighet for uttransportering av tømmer fra terminalen. 
Dersom tiltakshaver vurderer å fremme forslag til reguleringsplan som endrer ved dette må 
det eventuelt skje etter avtale med Jernbaneverket. 
 
Ringeriksbanen 

I forbindelse med planlegging av Ringeriksbanen utredes det mulige hensettingsplasser for 
togsett i Hønefossområdet. Et aktuelt område for dette er i tilknytning til jernbanesporet 
ved Spenncon. 
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Byggegrense 

I § 10 i lov om anlegg og drift av jernbane, herunder sporvei, tunnelbane og forstadsbane 
m.m. (jernbaneloven) av 1. juli 1993 heter det: Det er forbudt uten avtale med kjørevegens 
eier å oppføre bygninger eller annen installasjon, foreta utgraving eller oppfylling innen 
30 meter fra nærmeste spors midtlinje, dersom ikke annet følger av reguleringsplan. Dette 
gjelder ikke når sporanlegget er en del av offentlig eller privat veg. 
 
Det skal tungtveiende grunner til for å avvike fra avstanden gitt i jernbaneloven. 
Jernbaneverket forutsetter at tiltakshaver tar kontakt dersom det er behov som tilsier at 

byggegrensen bør settes nærmere enn 30 meter. 
 

Avrenning og grunnforhold: 

Tiltaket må ikke endre avrenningsforhold mot jernbanen. Planen må sikre at overflatevann 
behandles slik at det ikke er fare for at utvasking og/eller andre endringer som kan påvirke 
jernbanen negativt. Likedan må planarbeidet sikre at eventuelle endringer i grunnvannet 
ikke vil medføre negative virkninger for jernbanen.  
 
Tiltak i grunnen – herunder graving eller masseforflytning – vil, avhengig av de stedlige 
grunnforhold, kunne destabilisere jernbanen. Dette gjelder selv om tiltaket finner sted 
utenfor 30-metersgrensen. Tiltakshaver må følgelig foreta nødvendige grunnundersøkelser 
før tiltak iverksettes. 

 
 
Jernbaneverket forutsetter at tiltakshaver kontakter Jernbaneverket i forbindelse med 
utarbeidelse av planforslag før offentlig høring.  
 
 
 
 
 
Med hilsen  
 
 

Ragnhild Lien  
seksjonssjef  
Plan og teknikk, offentlig plan og forvaltning  
  
 Knut Oddvar Stene 
 utreder og planlegger 
  
Dokumentet er godkjent elektronisk 

 

 
Mottaker Adresse Post Kontaktperson 

Ringerike kommune Postboks 123 

Sentrum 

3502 HØNEFOSS            

 



 

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 arealforvaltningen 

Areal- og byplankontoret 

  

 

Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

14/2704-19 8635/15 L12  27.03.2015 

 

Uttalelse til: Reguleringsplan for Spenncon Rail Hensmoen, Vågård skytebane 

 

Det vises til saksframlegg med tilhørende dokumenter og saksprotokoll for sak 11/15 i 

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 9.2.2015.  

Hjemmel for uttalelsen er Lov om folkehelsearbeid (Folkehelseloven) og tilhørende forskrift 

om miljørettet helsevern. Forslag til detaljplan virker tilfredsstillende opplyst og utredet. 

Miljørettet helsevern kjenner ikke til andre relevante miljøfaktorer i tilknytning til denne 

saken, enn de som allerede er omtalt. Spesielt viktig er det å få etablerte gode atkomstforhold 

til området og lavest mulig støybelastning på boliger og fritidsbebyggelse av hensyn til 

framtidige utvidelser av virksomhetene. 

Miljørettet helsevern støtter planforslag om samordnet utvikling av området for skytebane og 

industri.  

 

 

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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Statens vegvesen

Ringerike kommune
Postboks 123 Sentrum
3502 HØNEFOSS

Behandlende enhet:

Region sør

Postadresse

Statens vegvesen

Region sør

Postboks 723 Stoa

4808 Arendal

Saksbeha nd ler/innva lgsn r:

Hanne Lene Lien - 32181 l3l

Telefon: 02030
Telefaks: 37 01 98 01

f irma post-sor@vegvesen. no

Org.nr: 971 032081

Vår referanse:

20tst021389-004

Kontoradresse

Tollbugata 2

400 Spenncon Rail og Vågård sk¡rtebane - varsel om oppstart av
planarbeid

Vi viser til nevnte varsel om oppstaft av planarbeid.

Planforslaget skal legge til rette for fortsatt industri og skytevirksomhet på bane. Forslaget
innebærer flytting, utvidelse og oppgradering av bedriften Spenncon Rails produksjonsanlegg
på Hensmoen og flytting og oppgradering av Vågård skytebane.

Det forventes ikke økt trafikk som følge av planforslaget, før bedriften eventuelt utnytter
utvidelsespotensialet (dobling) som de ønsker å legge inn i planen. Skytebanens kapasitet skal
ikke utvides. Det står imidlertid et minnesmerke fra andre verdenskrig inne på området. Dette
vurderes flyttet og dette skal utredes nærmere, særlig mht tilgjengelighet og samling av
historie på ett sted.

Vi har følgende generelle uttalelse i forbindelse med oppstart planarbeid:

For Statens vegvesen er det viktig at områderfor ny utbygging er vurdert i en større
sammenheng med hensyn på samordnet areal- og transportplanlegging. Grunnlag bør
v ær e go dkj ent ko mmune (del) pl an.

Regulering av ny virksomhet medfører vanligvis økt trafikkbelastning i lcryss og
avkjørsler, og de trafikkmessige virkningene av planen må dokumenteres nærmere.
For større utbygginger vil det ofte være nødvendig med en trafikkanalyse. Forholdet
til kollektivtrafikk og trafikksikkerhet for myke trafikanter (herunder skoleveger) må
avklares. I den grad planarbeidet medfører nødvendige endringer av veg- og
trafikkforhold på riks- eller fylkesveger må dette tas vare på i planarbeidet. Slike
endringer må påregnes forlangt gjennomført før området kan tas i bruk. Normalt
kreves teknisk detaljplan som grunnlagfor regulering av riks- eller fulkesveger og
ev e ntu e I I e aw i k fr a v e gn or m al e ne må do kume nt e r e s.

Deres referanse: Vår dato:

28 03.2015

Fakturaad resse

Statens vegvesen

Landsdekkende regnskap

981 5 Vadsø

Telefon:

Telefa ks:

3044 DRAMMEN
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Normal byggegrense þr fylkesveger er nå 50 m /15 m. Byggegrensen skal mellom
annet vurderes i þrhold til støysituasjonen i det aktuelle området. For regulering av
støyømfintlige formål nær riks- eller fulkesveg lcreves støyforholdene dokumentert og
nødvendige tiltak innarbeidet i planen.

Området har atkomst via Ev. 16 og Hensmoen industriområde. Det må dokumenteres
kapasitet og tilfredsstillende utforming av krysset ut på europaveien, som følge av den
trafikkøkningen planforslaget legger opp til ved en mulig utvidelse av bedriftens produksjon.
Vi antar at dette gjelder både økt antall arbeidsplasser og økt antall lange kjøretøyer. Det må
vurderes om det er behov for utbedring av dagens kanaliserte kryss som kun har venstre-
svingefelt inn på området fra Hønefoss (retning Fagernes).

Vi forutsetter ny uttalelse ved offentlig ettersyn.

Vegavdeling Buskerud
seksjon for plan og forvaltning
Med hilsen

Anders O

seksjonsleder

Hanne Lene Lien

Kopi : fmbupost@fylkesmannen. no ; postmottak@bfk.no



 

Ringerike kommune 
Utbygging 

 

Postboks 123, 3502 Hønefoss  postmottak@ringerike.kommune.no 

Tlf: 32117400/ Fax: 32 12 50 30  www.ringerike.kommune.no 

 

 

 

Ringerike kommune, Miljø- og arealforvaltning  

pb. 123 

 

3502 HØNEFOSS 

 

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

14/2704-17 8590/15 L12  27.03.2015 

 
400 Spenncon Rail Hensmoen, Vågård skytebane. 
Vedr. varsel om oppstart planarbeid. 

 

Viser til Deres brev av 19.02.2015 med varsel om oppstart planarbeid for regulering av et 

område ved Hensmoen til industriformål ved Spenncon og flytting av skytebane. Oversender 

herved kommentarer i saken. 

 

Slik en forstår plankartet vil den nye planen inkludere industriområdet for produksjon av 

betongsviller, og skytebanehus med baner. Ut fra vedlegg vil det være støysoner som kan gi 

restriksjoner for nye boliger, en slik avgrensing og evt. konsekvenser for arealbruk som følge 

av støykrav bør avklares gjennom reguleringsprosess. 

 

Veisystem: 

 

Veiene som vist i vedlagte skisser utomhus vil hovedsakelig betjene industri, fritidsformål 

skytebane og noe bebyggelse. Veier reguleres her til privat formål. Det må ordnes tilgang og 

snumuligheter for brann- og redningsetaten. 

 

Vann og avløp: 

 

Det bør avklares om vann og avløp skal kobles til kommunalt nett, evt. om avløpet skal 

behandles som separat utslipp på egen eiendom etter tillatelse. Industriutslipp tillates ikke 

tilkoblet kommunens nett uten særskilt tillatelse. 

 

Området reguleres til industri, og må ha brannvannsdekning. For nye områder stilles det krav 

til min. 50 l/s mot minimum 2 bar. Hvis det skal benyttes sprinkleranlegg må det 

dokumenteres total brannvannsmengde, krav må oppnås ved tiltakshaver. 

 

Overtakelse anlegg: 

 

Hvis kommunen skal overta anlegg som følge av utbygging ihht. plan, må det skje i henhold 

til utbyggingsavtale mellom kommune og tiltakshaver. Ber om at det blir stilt 

rekkefølgebestemmelse om utbyggingsavtale. 
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En ønsker å bli holdt orientert og tatt med på råd i den videre behandlingen av denne saken. 

 

 

 

 

 

Med hilsen  

  

Jostein Nybråten  

Leder  

 Kjell Arve Aarebru 

 Overingeniør 

 kjell.arve.aarebru@ringerike.kommune.no 

  

  

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

 



SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 

 
Arkivsaksnr.: 14/883-11   Arkiv: PLN 396  

 

0605_396 DETALJREGULERING FOR SØNDRE KIRKEMOEN  

- 1. GANGSBEHANDLING  

 

Forslag til vedtak: 

 

 

1. Forslag til detaljregulering 396 Søndre Kirkemoen 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 kan ikke reguleres inn fartsdempere i denne planen, men det bes om at det 

utarbeides egen sak om fartsdempere og nedsatt fartsgrense på Gamle Ådalsvei forbi 

reguleringsområdet.  

 

 

Sammendrag 

Reguleringsplanforslaget legger til rette for ca 28 boliger, noe frittliggende eneboliger, noe 

konsentrert småhusbebyggelse og noe blokkbebyggelse, samt en dagligvareforretning. 

Planforslaget fremmes av grunneierne Mari Heen og Anna Sigridsdatter Heen, og Arnes Ve 

og Vel v/Arne Evjen. Planen fremmes som en detaljregulering.  

 

Planområdet ligger midt på Hallingby, i tilknytning til eksisterende boligbebyggelse. 

Rådmannen mener forslaget vil passe inn i området, og at enhetene som planlegges i 

konsentrert boligbebyggelse og blokkbebyggelse vil være et godt tilskudd til boligtypene på 

Hallingby. Prosjektets største utfordring er støy fra E16, noe som foreslås løst med en 

støyskjerm.  

 

Det har kommet flere innspill som omhandler forhold utafor planområdet, slik som 

Furustubben, endring av krysset Gamle Ådalsvei/fv. 172 og fortau/gang- og sykkelvei langs 

Gamle Ådalsvei, nord for planområdet. Dette må tas i egne saker, dersom ikke 

trafikkøkninga dette planforslaget gir utløser krav om for eksempel kanalisering av kryss.   

 

Innledning 



Planarbeidet startes etter initiativ fra grunneierne Mari Heen og Anna Sigridsdatter Heen. 

De har avtale med firmaet Arnes Ve og Vel v/Arne Evjen om etablering av 

dagligvareforretning på søndre del av planområdet, og ønsker boligutbygging i resten av 

planområdet.   

 

Området er uregulert. Tiltaket som foreslås er delvis i tråd med kommuneplanen. Det er 

behov for en detaljreguleringsplan for å utrede konsekvenser og sette rammer for utbygging. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Hovedkomitéen for miljø – og arealforvaltning vedtok i møte 13.10.14, sak 104/14, oppstart 

av detaljregulering for Søndre Kirkemoen. 

 

Beskrivelse av saken 

Dagens situasjon 

Planområdet ligger midt på Hallingby og er omringa av boligbebyggelse og veier. Området 

er ubebygd, og består stort sett av furuskog. Det er uvisst i hvor stor grad skogen brukes til 

fritidsaktiviteter og lek, det har ikke kommet fram opplysninger om dette i 

barnetråkkregistreringer gjort på Hallingby skole våren 2014. Det er noen stier som brukes 

som snarveier gjennom skogen. 

 

Planforslaget 

Forslag til detaljregulering for 396 Søndre Kirkemoen er mottatt fra Sivilingeniør Bjørn 

Leifsen AS, på vegne av Mari Heen, Anna Sigridsdatter Heen og Arnes Ve og Vel.  

Planforslaget som foreligger til behandling består av  

- Plankart ”Detaljplan for Søndre Kirkemoen” i målestokk 1:1000 (A2), datert 

09.04.15 

- Forslag til reguleringsbestemmelser, revidert 20.05.15 

- Planbeskrivelse, datert 15.04.15 

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Planområdet er i dag uregulert. 

 

Plantype og avgrensning 

Planen fremmes som en detaljregulering. Grunneierne Mari Heen og Anna Sigridsdatter 

Heen er sammen med firmaet Arnes Ve og Vel v/Arne Evjen forslagstillere.   

 

Eiendomsforhold 

Planområdet omfatter eiendommene:  

Gbnr 274/148 Anna Sigridsdatter Heen  

Gbnr 274/146 Anna Sigridsdatter Heen  

Gbnr 274/413 Mari Heen  

Gbnr 274/3 og 274/5 Mari Heen  

Gbnr 274/79 Ringerike kommune  



Gbnr 1016/1 Statens vegvesen  

Gbnr 2172/1 Statens vegvesen (Buskerud fylkeskommune)  

Gbnr 3025/1 Ringerike kommune 

 

Innkomne innspill til planoppstart 

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

av planarbeidet til berørte parter i brev 22.10.14 og kunngjorde det i Ringerikes Blad 

25.10.14, samt på kommunens nettsider. Det kom inn totalt fire uttalelser. Da planforslaget 

var på forhåndshøring kom det 12 innspill. Hovedtrekkene i innspillene både etter oppstart 

og etter forhåndshøringa er referert og kommentert i eget vedlegg. Disse følger saken som 

vedlegg.  

 

 

Forholdet til overordnede planer 

I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.07 er området avsatt til framtidig boligområde og 

nåværende LNF-område (landbruk- natur og friluftsområde). 

 

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 utløser trolig ingen økonomiske belastninger for Ringerike kommune, utover den 

planlagte utbygginga av vann- og avløpssystemet.  

 

Planen fremmes som en privat detaljregulering. Dette innebærer at forslagsstiller blir 

fakturert for et saksbehandlingsgebyr. 

 

Prinsipielle avklaringer 

Byggegrense mot E16 er avgjørende for prosjektet. Dette er fortsatt ikke avklart med Statens 

vegvesen, men det er vist støyberegninger som viser at støyverdiene vil være i henhold til 

retningslinjene med byggegrense på 30 meter dersom det bygges en støyskjerm, samt at det 

vises til eksisterende, nyere bebyggelse på Hallingby som har 30 meters byggegrense.  

 



Trafikkrådet anbefalte i 2001 at Furustubben skal stenges. Dersom Furustubben stenges får 

det betydning for planområdet i form av økt trafikk fra boliger nord for planområdet, som 

dermed vil bruke Gamle Ådalsvei på vei til E16. Furustubben regnes ikke som en aktuell 

adkomstvei til planområdet. 

 

Rådmannens vurdering 

Byggeplanene 

Området det foreslås bygget på ligger midt i Hallingby og er et godt fortettingsområde 

dersom utfordringer knytta til støy fra E16 løses godt. 

 

De foreslåtte bygningstypene passer godt inn på området, da de største og tetteste 

bygningene er plassert lengst fra eksisterende frittliggende bebyggelse. Det er få eller ingen 

leiligheter og konsentrert småhusbebyggelse tilgjengelig på Hallingby i dag, altså vil denne 

utbygginga trolig treffe et marked som ikke er mettet i dag. 

 

Rådmannen tror en ekstra matvareforretning vil gi sunn konkurranse som blir en fordel for 

Hallingbys innbyggere. En butikk som er synlig fra E16 vil også kunne bli et godt tilbud for 

hytteturister og andre som kjører forbi. En matvareforretning vil også gi noen nye 

arbeidsplasser. 

 

Parken sør for matvareforretningen bør opparbeides og driftes slik at den blir en grønn lunge 

ved hovedveien.  

 

Innkomne merknader 

Det relativt store antallet kommentarer fra naboer vitner om engasjement for planene, og 

særlig trafikkforholdene i Gamle Ådalsvei. Rådmannen foreslår at det bes om en egen sak 

om fartsdempere og redusert fartsgrense i Gamle Ådalsvei sør for strekningen som har 

nedsatt fartsgrense i dag. Dette for å sikre en sammenhengende trygg skolevei.  

 

Lekeplasser 

Det er lagt opp til omtrent 35 m
2
 lekeplass per boenhet.  

 

Infrastruktur 

Det skal bygges fortau langs Gamle Ådalsvei, samt gang- og sykkelvei gjennom området i 

omtrent samme trasé som det går sti i dag. Utbygginga gir muligheter for gjennomgang flere 

steder enn slik situasjonen er i dag, særlig dersom en skal nordover. 

 

Naturmangfold og grøntstruktur 

De miljørettslige prinsippene i naturmangfoldlovens §§ 8-12 er ivaretatt gjennom 

vurderinger omtalt i planbeskrivelsen.  

 

Eksisterende trær skal bevares der det er hensiktsmessig og mulig.  

 



Konsekvensutredning og ROS – analyse 

Det er ikke krav om konsekvensutredning etter forskrift om konsekvensutredninger.  

 

ROS-analysen avdekker fare for støy og støv fra trafikk og for ulykker med gående og 

syklende. Problemer med støy og støv reduseres tilstrekkelig gjennom skjerming mot E16. 

Risiko for ulykker med gående og syklende kan aldri forsvinne, men den reduseres i 

utbyggingsforslaget ved at det etableres fortau langs Gamle Ådalsvei.  

 

Det er gjennomført trafikkanalyse som er vist i planbeskrivelsen. Analysene som omhandler 

økning som følge av planforslaget er tilstrekkelig gjennomført. Utover dette er det 

gjennomført analyse av konsekvensene dersom Furustubben stenges. Denne viser at 

trafikken i Gamle Ådalsvei økes til det dobbelte av hva den anslås å bli etter utbygging av 

planforslaget dersom Furustubben stenges. Økninga kommer fra eksisterende boliger nord 

for planområdet som nå bruker Furustubben for å komme ut på E16, og vil kunne påvirke 

boliger i det foreslåtte planområdet.  

 

Rådmannen anser utredningsplikten for å være oppfylt. 

  

Samlet vurdering 

Rådmannen er positiv til utviklingsplanene, som vil tilføre Hallingby nye boligtyper, 

konkurranse for den eksisterende matvareforretningen og nye arbeidsplasser. 

Forhåpentligvis vil området i tilknytning til matvareforretningen bli en møteplass for 

innbyggerne.  

 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at planforslaget 0605_396 

detaljregulering for ”Søndre Kirkemoen” 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 

2.  Forslag til plankart, datert 09.04.15 

3.  Forslag til reguleringsbestemmelser, revidert 18.05.15 

4.  Planbeskrivelse, datert 15.04.15 

5.  Oppsummering av innkomne merknader ved oppstart, med rådmannens kommentarer, 

datert mai 2015 

6.  Støyvurdering, datert 15.04.15* 

7.  ROS – analyse, datert 15.04.15* 

8.  Uttalelse fra samtlige som er kommet med innspill til forhåndshøring og oppstart* 

a.  Fred Karlsen, 07.03.14* 



b. Hallingby Vel, 19.03.14* 

c. Buskerud fylkeskommune, 25.03.14* 

d. Buskerud fylkeskommune, 05.12.14* 

e. Fylkesmannen i Buskerud, 26.03.14* 

f. Fylkesmannen i Buskerud, 04.12.14* 

g. Ida og Alexander Piltingsrud Grevstad, 27.03.14* 

h. Jani Martinsson, 27.03.14* 

i. Liv og Erik Nystrand, 24.02.14* 

j. Magnar Pettersen Sørengen, 19.03.14* 

k. Eddie Gustavsen, 28.03.14* 

l. Statens vegvesen, 01.04.14* 

m. Statens vegvesen, 10.12.14* 

n. Ringerike kommune, teknisk drift utbygging, 20.03.14* 

o. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Ringerike kommune, 24.03.14* 

p. Tor Ove Kristiansen, 01.11.14* 

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

 

 

Ringerike kommune, 26.05.15 

 

 

 

Tore Isaksen 

Rådmann 

 

 

 

Enhetsleder miljø- og arealforvaltning: Heidi Skagnæs  

Leder areal – og byplankontoret: Grethe Tollefsen 

Saksbehandler: Ingeborg Faller 

 

 

 



396 Søndre Kirkemoen  

Oversiktskart som viser planområdets lokalisering
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    RINGERIKE KOMMUNE 
 

 
REGULERINGSBESTEMMELSER 

DETALJPLAN NR. 379 SØNDRE KIRKEMOEN. 
 

Utarbeidet av Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS, 13.4.2015 
Sist revidert 20.05.15 

 
1.gangs behandling i planutvalget 
Offentlig høring   
2.gangs behandling i planutvalget  
Formannskapet  
Vedtatt av kommunestyret  
 
Endringsliste: 

 

Nr Endring Dato Sign. 
    
    
    
    

    

 
1. Reguleringsformål 

 
Området som er regulert er innenfor den reguleringsgrense som er vist på 
plankartet. Området reguleres til følgende formål (Planloven § 12): 

 
-§ 12-5.1 Bebyggelse og anlegg 

Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse, BFS1-4 
Boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse, BKS1-4 
Boligbebyggelse – blokkbebyggelse, BBB1 
Forretninger, BF1 
Felles gårdsplass, BGP1 
Felles lekeareal, BLK1-2 

 
-§ 12-5.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

Veg, SV1-4 
Kjøreveg, SKV1 
Fortau, SF1-5 
Gang-/sykkelveg, SGS1-5 
Annen veggrunn - grøntareal, SVG1-11 
Parkering, SPA1 

 
-§ 12-5.3 Grønnstruktur 

Grønnstruktur, G1-4 
Park, GP1 

 
-§ 12-6 Sikringssoner 

Frisikt, H140_1-7 
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§ 2. Fellesbestemmelser 

 

1. Kulturminner 
Dersom det under anleggsarbeider skulle framkomme automatisk fredete kulturminner, må 
arbeidene i henhold til kulturminneloven, straks stanses og fylkeskommunen varsles. 

 

2. Universell utforming 
Det skal legges vekt på universell utforming, slik at alle allment tilgjengelige anlegg innenfor 
både offentlige veganlegg og de private byggeområdene skal utformes slik at de kan benyttes 
på like vilkår av så mange som mulig. 

 

 
 

FORMÅLSBESTEMMELSER. 
DET ENKELTE FORMÅL MED UNDERFORMÅL 

 
§ 3. Bebyggelse og anlegg 

 

3.0 Fellesbestemmelser 
 

1. Byggegrense 
Bygninger skal plasseres innenfor byggegrense. Byggegrenser er vist på plankartet. 

 

2. Byggesøknad 
Ved byggesøknad skal følgende være dokumentert: 

 Husplassering, bebyggelsens art og utforming, tilpasning til omgivelsene, planlagt 
gjerde med høyde over 0,5 meter og utnyttelse av ubebygd areal. 

 
Sammen med søknad om tiltak, skal det innsendes: 

 Utomhusplan som viser hvordan den ubebygde delen av tomta skal behandles, hvordan 
eksisterende vegetasjon kan beholdes og hvordan ny vegetasjon skal etableres. 
Utomhusplan skal dokumentere at parkeringsområder er tilrettelagt for å sikre 
trafikksikkerhet for gående og syklende innad på parkeringsarealene. 

 
Utomhusplanen skal utarbeides i mål 1: 500 og vise kotesatt detaljplassering av 
bebyggelse, parkering, veier og terrengendringer.  

 

 Fasadeoppriss som viser fargebruk, materialvalg og vindusplassering.  
 

 

3. Parkeringsdekning 
Parkeringsdekning skal være i tråd med kommunale parkeringsforskrifter. Dette gjelder også 
sykkelparkering.  

 
 

4. Utforming, plassering og høyde på gjerde 
Gjerde tillates oppført, men skal ikke være til hinder for sikt i utkjørsler, vegkryss osv. I 
frisiktsone som er vist på plankart, samt i øvrige kryss og i utkjørsler, kan gjerde ha høyde 
inntil 0,5 m. Gjerde skal plasseres i nabogrense og kan utenom frisiktsone ha høyde inntil 
1.0 m. Inngjerding av tomtene må anmeldes til det faste utvalg for plansaker, som skal 
godkjenne gjerders plassering, høyde, konstruksjon og farge. 
 

 

5. Radon 
Det skal gjennomføres bygningsmessige tiltak for å redusere inntrenging av radongass i nye 
bygninger- så fremt det ikke for den enkelte tomt er gjennomført radonundersøkelser av 
byggegrunnen som dokumenterer at dette ikke er nødvendig. 
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6. VA-anlegg 
Det skal være minimum 4 meters avstand fra kommunens VA-ledninger og signalkabler til 
bygninger og faste konstruksjoner. Hvis bygg/konstruksjoner kommer i konflikt med 
eksisterende VA-anlegg, skal utbygger bekoste flytting av disse. 
 
7. Støy. 
 
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 trafikkstøy med Lden <55 dB og 
LAmax <70 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. 
 
 
8. Tilgjengelighet – Universell Utforming. 
 
Det skal legges vekt på universell utforming, slik at bygg og anlegg innenfor 
byggeområdene kan benyttes på like vilkår av så mange som mulig. 
 
 

§ 3.1 Bebyggelse og anlegg – boligbebyggelse  
 
3.1. Boliger - Frittliggende småhusbebyggelse. (jf. pbl. § 12-7, pkt. 1) 
       

På områdene BFS1-4 kan det oppføres frittliggende småhusbebyggelse med tilhørende 
parkering. 

       
3.1.1. Utnyttingsgrad (jf. pbl. § 12-7, pkt. 5) 
 
Maksimal høyde skal være 9m over eksisterende terreng rundt vegglivet.  
Tillatt utnyttelse %BYA=30%.  
 
Mellom bygningene og gårdsrommene kan det plasseres boder, porter og mindre 
takoverbygg. 
 
Takformen skal være saltak. 
 
 
3.2. Boliger - Konsentrert småhusbebyggelse. (jf. pbl. § 12-7, pkt. 1) 
       

På områdene BKS1-4 kan det oppføres konsentrert småhusbebyggelse med tilhørende parkering. 

       
3.2.1. Utnyttingsgrad (jf. pbl. § 12-7, pkt. 5) 
 
Maksimal høyde skal være 9m over eksisterende terreng rundt vegglivet.  
Tillatt utnyttelse %BYA=45%.  
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3.3. Boliger - Blokkbebyggelse. (jf. pbl. § 12-7, pkt. 1) 
       

På området BBB1 kan det oppføres blokkbebyggelse med tilhørende parkering. 

       
3.3.1. Utnyttingsgrad (jf. pbl. § 12-7, pkt. 5) 
 
Maksimal høyde skal være 9m over eksisterende terreng rundt vegglivet.  
Tillatt utnyttelse %BYA=40%.  
 
Takformen skal være flatt tak. 
 
 

3.4. Forretninger. (jf. pbl. § 12-7, pkt. 1) 
       

På området BF1 kan det oppføres forretninger med tilhørende parkering, snuplass og vareinntak. 
Det settes ingen begrensninger i type forretninger, bortsett fra kjøpesenter som ikke tillates 
oppført her. 

       
3.3.1. Utnyttingsgrad (jf. pbl. § 12-7, pkt. 5) 
 
Maksimal høyde skal være 8m over eksisterende terreng rundt vegglivet.  
Tillatt utnyttelse %BYA=80%.  
 
Takformen skal være flatt tak. 

 
 
3.5. Felles lekeplass (jf. pbl. § 12-7, pkt. 1) 
 
Områdene BLK1-2 er felles lekeplasser for boligene innen planområdet.  
 
Lekeplassene kan opparbeides både med myke og harde flater, og kan møbleres med lekedyr og 
sitteplasser. I grensene mot naboer skal de gjerdes inn med inntil 1,5m høyt tette gjerder. 
 

3.4. Felles gårdsplass. (jf. pbl. § 12-7, pkt. 1) 
       
Området BGP1 er felles gårdsplass for BBB1. Området skal også være atkomstområde for 
område BBB1. På arealene kan det oppføres garasjer og biloppstillingsplasser. Flatene kan 
opparbeides med hardt dekke. 
 
 
 

4. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
 

§ 4.0 Fellesbestemmelser for samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur. 
 

1. Formål 
Områdene skal nyttes til formål veger, kjøreveger, fortau, gang-/sykkelveger, annen 
veggrunn-grøntareal og parkering. 

 

2. Tekniske planer 
Anlegg som kommunen skal overta og ha vedlikehold av skal utføres i henhold til planer som 
på forhånd er godkjent av kommunen. 
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3. Vegstandard 
Vei med tilhørende avkjørsler o.l. skal være utformet med en standard som det fremgår av 
kommunalteknisk veinorm utgitt av Norske Kommuners Sentralforbund 1981, eller bedre.  
 

 

4. Avkjøringsforhold 
Avkjørsler skal være i henhold til kommunal norm. 

 

 
5. Fartsdempere 
Det kan etableres fartsdempende tiltak i veibanen. 
 

 

6. Utførelse av terrengbehandling 
Terreng som er berørt av utbygging skal gis parkmessig sluttbehandling. 

 
 

§ 4.1 Veg 
 

1. Reguleringsformål 
Område SV1 skal nyttes til offentlig veg. 
Område SV2 skal nyttes til privat veg. 
 

 
§ 4.2 Kjøreveg 
1. Reguleringsformål 
Område SKV1 skal nyttes til offentlig kjøreveg. 
 
 
§ 4.3 Fortau 

 

1. Reguleringsformål 
Områdene SF1-4 skal nyttes til offentlig fortau. 
Områdene SF1-5 skal nyttes til privat fortau. 
 
 
§ 4.4 Gang-/sykkelveg 

 

1. Reguleringsformål 
Område SGS1 skal nyttes til offentlig gang-/sykkelveg. 
Områdene SGS2-5 skal nyttes til privat gang-/sykkelveg. 
 
 
§ 4.5 Annen veggrunn - grøntareal 
1. Reguleringsformål 
Områdene SVG1-11 skal benyttes til offentlig annen veggrunn-grøntareal. Områdene skal 
tilsås og behandles parkmessig. 
 
I områdene SVG9, SVG11 og SVG12 skal det oppføres støyskjerm/-voll. 
 
 
 
§ 4.6 Parkering 
1. Reguleringsformål 
Område SPA1 skal benyttes til privat parkering. 
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 5. Grønnstruktur 
 

§ 5.1 Grønnstruktur 
 

1. Formål 
Områdene G1-4 skal nyttes til formål grønnstruktur.  

 

2. Bruk 
Områdene kan opparbeides med stedegne planter og trær. 
 
 
§ 5.2 Park 
 
1. Formål 
Område GP1 skal nyttes til formål park.  

 

2. Bruk 
Området kan opparbeides med stedegne planter og trær, samt tilsås. 
 

 
6. Hensynssoner 

 

§ 6.1 Sikringssoner 
 

1. Formål 
Områdene H140_1-5 er avsatt til sikringssone frisikt i forbindelse med vegkryss. 

 

2. Bruk 
I frisiktsonene skal anlegg eller vegetasjon ikke være høyere enn 0,5 m over tilliggende 
veggrunn. 

 
 
 
BESTEMMELSER OM REKKEFØLGE, ENDRING, PLANKRAV OG LIGNENDE 

 
7. Rekkefølgebestemmelser 

 

 
1. Tilknytning til offentlige vann- og avløpsanlegg 
Det kan ikke gis byggetillatelse for bygninger før kommunen har godkjent at 
tilknytning til slike anlegg kan skje. 
 
 
2. Utbyggingsavtale og godkjenning av tekniske planer 
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. 
 
 

 

2. Brannvann 
Det kan ikke gis igangsettingstillatelse for bygninger før det er dokumentert at 
brannvannforsyningen tilfredsstiller brannvesenets krav. 
 

 
 

4. Fortau og gang- / sykkelveger 
SF1-2 og SGS1 med tilhørende sideanlegg (annen veggrunn-grøntareal) skal opparbeides innen 
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det gis brukstillatelse for nybygg innen BF1 og/eller BBB1.  
 
SF3-4 og SGS2-5 med tilhørende sideanlegg (annen veggrunn-grøntareal) s kal opparbeides 
innen det gis brukstillatelse for nybygg innen BKS1-4 og/eller BFS1-4. 

 
 
 

5. Støy 
Støy på uteplass og utenfor rom med støyfølsom bruk ikke skal overskride 55dB. Innendørs 
støynivå i støyfølsomme rom skal ikke overskride Lekv=30 dBA. 
 
Det kan ikke gis brukstillatelse for bygge- og anleggstiltak innenfor reguleringsplanen før 
nødvendige støytiltak mot støy fra E16 er planlagt og gjennomført. Jfr støyrapport av 
15.4.2015. 
 
Tiltak skal være i henhold til T-1442 (2012) ”Retningslinje for behandling av støy i 
arealplanlegging”.   
 
Støy på hver enkelt boligeiendom skal dokumenteres ved byggesøknad. Om nødvendig skal 
utføres tiltak på bygninger for å innfri støygrensene i 2.etg. 
 

 

6. Universell utforming 
Før det gis igangsettingstillatelse for byggetiltak, kreves det utomhusplan som dokumenterer at 
offentlig tilgjengelige områder som berøres av tiltaket er universelt utformet. 
 
 
7. Lekeplasser. 
 
Før det gis brukstillatelse for boligene innen planområdet skal lekeområdene BLK1 og BLK2 
være opparbeidet. 
 
 
8. Grøntområde parkareal GP1. 
 
Før det gis brukstillatelse for forretning i felt BF1 skal parkområdene GP1 være opparbeidet. 
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1. BAKGRUNN 
 
Grunneiere Mari Heen og Anna Sigridsdatter Heen, samt firma Arnes Ve og Vel v/Arne 
Evjen, ønsker sammen å lage felles reguleringsplan for hhv boliger og forretning her. 
Førstnevnte har intensjonsavtale om kjøp av de søndre områdene mht å bygge 
dagligvareforretning der. 
 
Planforslaget fremmes med bistand av Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS.  
 
 
Hønefoss, 15.4.2015 
 
Bjørn Leifsen 
 
  



Søndre Kirkemoen. ID 379. Ringerike.                                        Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS 
 

4 
 

2. PROSESS 
 
Etter flere møter angående utbygging på områder mellom E16 og Gamle Ådalsvei på 
Hallingby, samt innsendt søknad om forhåndshøring datert 17.2.2014.  
 
Planarbeidet ble varslet 22.10.2014 av kommunen. Innkomne innspill er gjengitt og 
kommentert til slutt her, og brevene følger saken. 
 

3. DAGEN SITUASJON 

3.1.  Beliggenhet 
 
Området er på ca 37 daa, omfatter gnr 274/3,5, 274/79, 274/146, 148 og 274/413 og er vist her: 
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Kommunen er eier av gnr 274/79, helt nord i området. Dette området vil også bli med i planen. 
Kommunens rolle som grunneier vil bli avklart i løpet av planprosessen, men de ønsker at 
området reguleres nå til boliger. 

3.2. Dagens situasjon 
 
Områdene er i dag ubebygd. Eneste inngrep er deler av gangveg og fotgjengerundergang til 
E16. Området består av skog (bartrær): 
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3.3. Tiltakshavere. 
 
Grunneiere og Arnes Ve og Vel AS vil være tiltakshaver. Planleggere/rådgivere vil være 
Frydenlund og Høyer AS, SG Arkitektur AS og Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS, med bruk av 
eventuelle underkonsulenter til deler av utredningsarbeidene. 
 

3.4. Tiltakene. 
SG Arkitektur har laget skisser av tiltakene. Nedenfor er vist situasjonskart og perspektiv 
(sistnevnte er ikke helt det samme som situasjonskartet, og vises kun for gi et visuelt inntrykk): 
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For uten forretning planlegges ca 28 boliger med tilhørende anlegg. Dette kan bli justert ved 
gjennomføring, da den formelle planen ikke er bundet til illustrasjonen. Men antall boliger 
regner en ikke vil bli mye forandret.  

Tidligere har det vært gitt konsesjon til næringsvirksomhet på gnr 274/146,148 og 413. 

 

3.5. Planstatus 
 
Planområdet er i gjeldende kommuneplan avsatt som boligområde og LNF-område. Området 
er uregulert. Se utsnitt av kommuneplanen nedenfor. 
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Varslet planområde: 

 

4. REGULERINGSPLANFORSLAGET. 
 
Planområdet er ca. 35 daa.  Formålet med reguleringen er å legge til rette for ny 
dagligvarebutikk, samt boliger. 
 
Grensen for planen vil omfatte de foran nevnte eiendommene samt halvveis ut i Gamle 
Ådalsvei. 
 
På neste side, og i vedlegg som formelt plankart, er planforslaget vist. 
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4.1.  Plangrepet. 
Området ligger sentralt på Hallingby og er godt egnet for forretninger og boliger. Atkomstene 
vil være fra Gamle Ådalsvei som ender ut i Fv172. Det er boligområder både vest og nord for 
området, som vil være en gjentetting av sentrale deler av tettstedet. 
 
Nærmeste område til kryssene ved E16 og Fv172 avsettes til grøntområde/park, for å gi 
området en tiltalende atkomst. Butikken legges så på nærmeste mht lett tilgjengelighet og 
synlighet fra E16.  
 
Det etableres gangveger langs området og til fotgjengerundergangen til E16. Langs Gamle 
Ådalsvei anlegges fortau. Det blir en fortsettelse av fortauet fra sentrum og som stopper ved 
krysset med Fv172. 
 
Boligbebyggelsen er variert med ei lita blokk nærmest butikken/sentrum, konsentrert 
småhusbebyggelse midt i området og så eneboliger lengst nord. 
 
Pga støy fra E16 må det anlegges støyskjerm/-voll mot denne. 
 

4.2. Arealbruk. 
 
Arealbruken i planen fordeler seg slik: 
 

Formål: Areal i daa 
PBL. § 12-5, ledd 1 – Bebyggelse og anlegg 
Frittliggende småhusbebyggelse 7.386 
Konsentrert småhusbebyggelse 4.812 
Boligblokker 2.392 
Forretninger 3.850 
Felles gårdsplass 0.698 
Felles lekeplass 1.070 
PBL. § 12-5, ledd 2 - Samferdselsanlegg 
Veg 1.343 
Kjøreveg 1.520 
Parkering 1.137 
Fortau 1.187 
Gang-/sykkelveg 2.123 
Annen veggrunn grøntareal 7.311 
PBL. § 12-5, ledd 3 - Grønnstruktur  
Grønnstruktur 1.598 
Park 1.595 
SUM 38.022 
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4.3. Bebyggelse 
 
Bebyggelsen vil bestå av en dagligvarebutikk og et boligfelt tilrettelagt for ca 28 boliger.  
 
Området for butikker omfatter ca 5 daa (inkl parkering) i planens søndre del, nærmest 
avkjøringen til Fv172. Bygget anslås å bli ca 1300 m2, med en høyde på ca 7m. Det vil være 
behov for arealer for varetransport rundt bygget. Disse vendes i hovedsak vekk fra 
bebyggelsen og med grøntsone mot boligene nord for butikken. Atkomsten til butikken legges 
unna de nye boligene og så raskt som mulig etter at en kjører inn på Gamle Ådalsvei, slik at 
det ikke blir mer tungtrafikk der. 
 
Boligene vil være variert mht type og størrelse. Det er få andre boligfelter på Hallingby i dag, 
så det regnes med at dette vil være viktig for stedet. Boligområdene vil romme muligheter både 
for en boligblokk, noe konsentrert bebyggelse og typisk eneboliger. Da en ikke kan vite 
etterspørselen etter boligtyper, har en utformet reguleringsbestemmelsene slik dette er noe 
fleksibelt. 

Utnyttelsesgradene er tilpasset de tiltenkte boligtypene, med fra BYA=30 % for eneboligene, 
BYA=45% for den konsentrerte småhusbebyggelsen og 40% for området der en planlegger ei 
lav boligblokk. Høydene er tilpasset bygg på 2 etasjer. 

Planen forutsetter at en kan benytte 30m byggegrense til E16, slik det er praktisert 
konsekvent på Hallingby i dag, på begge sider av E16. 
 

4.4. Grønnstruktur 
 
Denne består av et parkområde ved innkjørselen til Hallingby, områder på begge sider av 
gangvegen fra Gamle Ådalsvei til undergangen under E16, og et sentralt lekeområde. 
Sidearealene til fortauet langs Gamle Ådalsvei og vegen langs E16 er også planlagt til 
grøntareal.  
 

4.5. Trafikk 

Mengder. 

 
E16 langsmed området har en ÅDT=4 000 kjt/døgn, med ca 15% tunge kjøretøy og 
fartsgrense på 70 km/t. Fv172 har en ÅDT på ca 700 kjt/døgn, ca 5% tunge kjøretøy og en 
fartsgrense på 50 km/t. Andre veger har langt mindre trafikk.  
 
Tiltaket vil nok skape en del trafikk fra E16 til innkjøringen til dagligvarebutikken, men 
ellers en beskjeden økning. Anslaget for økning fra boligene er ÅDT=120 kjt/d tilsvarende 
20 kjt/t i makstimen. Butikken vil ventelig skape ca ÅDT=800 kj/d, tilsvarende 60 kjt/t i 
makstimen. 
 
Gamle Ådalsvei har i dag en trafikk på ca ÅDT=150 kjt/d. Skiltet hastighet er 50 km/t. 
Men denne utbyggingen vil dette øke til ca ÅDT=270 kjt/d nord for den planlagte 
innkjøringen til butikken og ca ÅDT=1070 kjt/t sør for denne, med makstimetrafikk i 
krysset med Fv172 på ca 115 kjt/t.  
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Om Furustubben stenges og all trafikk fra boligene nord for denne må kjøre via Fv172, vil 
det total trafikktallet for Gamle Ådalsvei kunne bli ca ÅDT=500 kjt/d nord for den nye 
innkjøringen til butikken, og ca ÅDT=1300 kjt/d fra denne og til krysset med Fv172. 
Forventet makstimetrafikk ca 200 kjt/t. 
 

Kryss. 

 
Mht standarden i kryss generelt legges timestrafikken til grunn. I dette tilfellet kan det 
vurderes to ulike situasjoner, med eller uten trafikk fra boligområdene nord for 
Furustubben. Legges her til grunn dagens trafikk og denne utbyggingen vil timestrafikken 
bli ca 115 kjt/t.  
 
Om kommunen vedtar å stenge Furustubben, slik at også trafikken nord for denne kun skal 
benytte Gamle Ådalsvei, blir timestrafikken ca 200 kjt/t. 
 
Fv172 sydvest for krysset med Gamle Ådalsvei har i dag ca en ÅDT=700 kjt/d som 
tilsvarer en timestrafikk på ca 95 kjt/t.  
 
Dagen kryss har verken trafikkøy eller svingefelt. 
 
Mht behovet for trafikkøy i Gamle Ådalsvei vurderes det etter figur 3.4 i håndbok V121. I 
hht denne vil trafikkstrømmene A, B og C kunne bli hhv A+C=200 kjt/t og B=90 kjt/t. Dvs 
at en vil være i grensen av om det er nødvendig med trafikkøy i Gamle Ådalsvei.  
 
Om Furustubben stenges vil en få tallene A+C=280 kjt/t og B=160 kjt/t. Da vil en klart 
komme over grensen for behovet for trafikkøy i Gamle Ådalsvei. 
 
Mht behovene for eventuelle venstre- eller høyresvingefelt (figurene 3.6 og 3.12 i V121) 
vil en ikke få så store trafikkmengder at det blir nødvendig. 
 
Mht krysset her så er det i dag rimelig riktig utformet. En ser derfor ingen grunn til å gjøre 
tiltak på det dersom det ikke skal anlegges trafikkøy. Da det vil gå en del lange vogntog 
til/fra butikken, vil en trafikkøy forårsake at bredden på kysset blir stor. En heller derfor til 
at det ikke vil være viktig her, der vegene i en viss grad vil være et lokalt gatenett. 
 
Gamle Ådals vei har i dag mange avkjørsler slik at flere slike ikke vil endre 
avkjøringsbildet for denne. 
 
Mye av handelen i den nye butikken vil genereres fra dagens bebyggelse på Hallingby. 
Noe vil genereres fra reisende på E16. Krysset mellom Fv172 og E16 blir derfor i moderat 
grad påvirket av denne planen.  
 
Krysset har god teknisk standard med dråpe i sekundærvegen (Fv172), venstresvingefelt og 
rabatter. Mht behov for høyresvingefelt fastsettes det av figur 3.12 i V121. Beregnede 
trafikkstrømmer vil være Ar= 530 og Ah=50 (morgenrushet). Med 70 km/t vil en være helt 
i grensen av om der vil være behov for det eller ikke. Da denne planen i svært liten grad vil 
representere trafikkmengdene i krysset, og behovet i hht håndbok V121 er marginalt, har 
en ikke satt rekkefølgekrav til bygging av høyresvingefelt for at planen kan realiseres. 
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Myke trafikanter. 
 
Det er signalisert i innspill at det er viktig å få gode løsninger for gang- og sykkeltrafikken 
langs Gamle Ådals vei, samt tilknytning til det overordnede gang-/ sykkelvegnettet. Dette 
er oppfylt ved at det er anlagt fortau langs Gamle Ådalsvei og egen gangveg til 
fotgjengerundergangen. I sør knyttes fortau og gang-/sykkelveger i feltet til fortauet som 
kommer fra butikker og skole samt Kirkemoveien lenger sør.  
 
Den langsgående gangvegen i feltet vil ventelig også redusere gangtrafikken langs E16 
nordover mot Furustubben og nordre deler av Hallingby. 
 
På sikt bør kommunen vurdere fortau langs Gamle Ådalsvei nordenfor dette området. 
 
Det er også ønsket humper i Gamle Ådalsvei. Det er noe som reguleringsplanen ikke kan 
bestemme, men som utbyggerne selvfølgelig ikke har innvendinger til. 
 

Parkering 

 
Forretningseiendommen vil få tilstrekkelig arealer for eget behov. Boligene vil måtte løse 
parkering innen egen tomt/utbyggingsfelt.  

Kollektivtrafikk. 

 
Feltet vil ikke bli så stort at det vil utløse nye behov for kollektivtilbud eller holdeplasser. 
Det knyttes direkte til busslomme for sørgående trafikk på E16. For nordgående trafikk 
benyttes fotgjengerundergangen til busslomma like ved denne. 
 
Tilgangen til busslommene vil derfor bli å sikre som en kan forvente langs E16. 
Støyskjermer/-voller langs denne vil medvirke til at kryssing av E16 i plan vil bli mer 
vanskelig. 
 

4.6. Grunnforhold. 
 
Grunnforholdene er i hht NGU’s løsmassekart «Tykk marin avsetning». Dvs leire, men ikke 
kvikk. Men ved graving på Hallingby har en funnet kvikkleire, så en kan forvente at det kan 
forekomme også her. Områdene rundt er imidlertid bebygd uten at det er blitt uoverstigelige 
vanskeligheter, så grunnforholdene må derfor anses å være tilstrekkelig gode. 

Planområdet ligger ca 12 m over elvenivået og bør derfor ikke være flomutsatt. Men det 
knytter seg noe usikkerhet til grunnvannstanden her som er høy, noe som vil kreve 
undersøkelser før feltet bygges ut. Siden det både er veg og bebyggelse i området, anses ikke 
eventuelle problemer å være uløselige med fare for at planen ikke ville være gjennomførbar. 
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4.7. Strøm, og vann- og avløpsnett 
 
Tiltakene vil ikke være spesielt energikrevende og det er langt en veit tilstrekkelig 
kapasitet på eksisterende strømnett i området. Planområdet ligger utenfor 
konsesjonsområde for fjernvarme, så det legges ikke føringer om at alternative energikilder 
skal pålegges utbyggingene. 
 
Det er tilstrekkelig kapasitet for vann i området. 
 
Mht avløp så er det pr dato lite/ingen kapasitet på renseanlegget for nye bygg. Kommunen 
vurderer at avløpet på sikt skal overføres til Monserud RA, men det er sannsynlig at det vil 
ta noe tid. De har også vurdert forbedringer av det stedlige renseanlegget mht å kunne 
forbedre det slik at videre utvikling på Hallingby ikke stopper helt opp. Så langt en veit er 
det ikke tatt beslutninger om hva slags løsninger det kan bli mht avløp, men for dette 
planområdet tas det høyde for at det vil måtte bli en mulighet for tilkobling i overskuelig 
fremtid, enten for hele planområdet eller i det minste for butikken, som vil få små 
utslippsmengder.  
 
Det er derfor satt krav i bestemmelsene til at bebyggelsen skal kobles til det eksisterende 
ledningsnettet og at tillatelse til dette må foreligge fra kommunen før byggetillatelse kan 
gis. 
 

4.8.  Barn- og unges interesser 
 
Arealet som skal bebygges har til nå ikke vært mye brukt som oppholds- eller lekeareal av 
barn og unge i nærmiljøet, men være et gjennomgangsområde til/fra boliger og 
fotgjengerundergangen under E16. Området ligger et stykke unna skolen, der det er 
idrettsplass, lekeområder med tilhørende naturlige friområder. 
 
Utbyggingene i denne planen vil ivareta barn og unges interesser ved at det lages fortau og 
gangstier for alle samt lekeområder for de som vil bosette seg her. 
 
Behovet for støyskjerm/-voll vil medføre at det blir stengsler mot E16, som ellers ville bli 
en potensiell fare for barn og unge i områdene. 
 

4.9.  Støy 
 
Området ligger langs E16 og ligger delvis i gul og rød sone i hht støyretningslinjene T-1442 
(2012). Støy er derfor utredet spesielt. Se egen rapport. 
 
Konklusjonene der er at uten tiltak vil boligene ligge støyutsatt til, hovedsakelig fra E16. Med 
skjermer/voller langs E16 i ca 2,5 m høyde vil boligene bli liggende utenfor støysonene. Men 
2.etasjene vil noen steder kunne bli liggende noe støyutsatt til, slik at soverom helst ikke bør 
vende ut mot E16, i alle fall ikke alle. Det er satt rekkefølgekrav i bestemmelsene om at 
støytiltak skal dokumenteres og gjennomføres før boligene tas i bruk. 
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4.10. Universell utforming 
 
Planområdet er tilnærmet helt flatt, slik at det ligger godt til rette for at alle områder blir 
lett tilgjengelige. 
 
Bebyggelse og tilhørende utearealer skal utformes etter prinsippene om universell 
utforming. 
 

4.11. Kulturminner 
 
I forbindelse med oppstart av med reguleringsplanen ba Fylkeskommunen om at området 
skulle undersøkes mht automatisk fredede kulturminner. Dette ble utført, uten at slike ble 
funnet.  
 
Men 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. 
 

4.12. Biologisk mangfold 
 
Området er i dag ikke bebygd, og er en typisk artsfattig furumo. Naturdatabasen angir 
ingen spesielle forekomster her eller like i nærheten. 
 
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.  

Områdene vil bli tatt i bruk til utbyggingsformål, så naturpreget vil i stor grad forsvinne, 
selv om deler vil være grønnstruktur. Området ligger sentralt inne i bebyggelsen på 
Hallingby og en samlede belastningen på økosystemet (§10) for tettstedet 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.  
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5. RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE 
 
28. Støy fra vegtrafikk. 
 
Deler av planområdet ligger i gul og rød støysone i hht støyretningslinjene T-1442 (2012). 
Støy generelt kan utsette mennesker for helseplager/-skader over tid. 
 
Støy er utredet, og det er behov for støyskjerm/-voll mot E16. Denne vil i hovedsak gå langs 
hele boligdelen av planen og bør ha en høyde på ca 2,5m over stedlig bakkenivå. Skjermen vil 
ikke ha nevneverdig effekt for andre etasjer, slik at ved byggesøknad må støy utredes for hvert 
prosjekt slik at grenseverdiene i T-1442 (2012) og teknisk forskrift kan overholdes. 
 
Risikoen vurderes som akseptabel. 
 
 
44. Ulykke med gående/syklende. 
 
Tiltakene, både butikken og boligene, vil i noen grad forårsake økt trafikk av gående/syklende. 
Men siden det planlegges fortau langs Gamle Ådalsvei anser en at tiltakene ikke vil gi 
økninger i antall ulykker for myke trafikanter. Fortauet vil i noen grad forbedre dagens 
situasjon. 
 
Risikoen vurderes som akseptabel. 
 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INNSPILL ETTER FORHÅNDSHØRING OG VARSEL OM OPPSTART 
 

Mai 2015 
 
Det ble sendt ut forhåndshøring 17.2.2014 og planarbeidet ble varslet 22.10.2014. 
Innspillene til varselet henviser også til forhåndshøringen. Disse er derfor samlet, i 
stikkords form, gjengitt og kommentert her. Innspillene følger også saken som vedlegg. 
 
 
Fred Karlsen, datert 07.03.14 
Ønsker fartsdumper i Gamle Ådalsvei. 
 
Forslagsstillers kommentar: Etablering av nye fartsdumper forutsettes avklart med 
kommunen, men vises normalt ikke på reguleringskartet. 
 
Rådmannens kommentar: Rådmannen foreslår at det bes om en egen sak på fartsdempere og 
redusert fartsgrense i Gamle Ådalsvei forbi planområdet.   
 
Hallingby Vel, datert 19.03.14 
Forutsetter at gang- og sykkelvei langs Gamle Ådalsvei er på plass i forkant eller samtidig 
med utbyggingen. 
Forslagsstillers kommentar: Forutsettes avklart i forbindelse med forhandlinger om 
grunnavståelse og rekkefølgekrav.  
 
Forutsetter at gang- og sykkelvei fra busslommen ved undergangen på vestsiden av E16 og 
bort til Gamle Ådalsvei er på plass. 
Forslagsstillers kommentar: Avklares i forbindelse med rekkefølgekrav. 
 
Ønsker vurdert stenging av Furustubben ut mot E16. 
Forslagsstillers kommentar: Ligger utenfor planområdet, men grunneier har ingen 
innvendinger mot en eventuell stenging.  
 
Rådmannens kommentar: Det er lagt inn rekkefølgebestemmelse om at fortau langs Gamle 
Ådalsvei må etableres etappevis før det gis brukstillatelse for nye bygninger. Snarveien som 
går gjennom skogen idag opprettholdes ved at det sikres gjennomgang gjennom planområdet. 
Reguleringsplanen omfatter kun de forhold som ligger innafor planavgrensinga. Forhold 
utafor planavgrensinga må tas opp ved evt. framtidig reguleringsplanarbeid for det aktuelle 
stedet, eller i kommuneplanarbeidet. For øvrig er innspillet tilstrekkelig kommentert av 
forslagsstiller. 
 
 
 
 
 



Buskerud fylkeskommune, datert 25.03.14 og 05.12.14 
Fylkeskommunen må foreta kulturminneregistrering før de kan uttale seg. Dette ble utført i 
august 2014. Det ble ikke gjort funn, men krever at det i bestemmelsene blir tatt inn at om 
slike funn blir gjort så skal arbeidene stanses og fylkeskommunen varsles. 
 
Forslagsstillers kommentar: Bestemmelsene tar inn en paragraf om dette. 
 
Rådmannens kommentar: Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller. 
 
 
Fylkesmannen i Buskerud, datert 26.03.14 og 04.12.14 
Mener at planmyndigheten må vurdere om det er behov for konsekvensutredning. 
Det må i planen legges til rette for tilstrekkelig grønnstruktur, barn og unges interesser, 
sikkerhet og behov må ivaretas, miljømessige prinsipper må omtales og landskapet hensyntas. 
Videre må det legges til rette for universell utforming og støy må utredes. Området kan ikke 
bebygges med kjøpesenter og butikken må ha bruksareal under 3000 m2. Trafikale forhold 
utredes med hensyn til tilgjengelig og sikkerhet. Miljøvennlige energiløsninger vurderes. 
 
Forslagsstillers kommentar: I arealdelen for kommuneplanen for Hallingby 1991-2000, som 
ble vedtatt av Ringerike kommunestyre 19.12.1991, er hele området markert som 
«eksisterende 
byggeområder». I arealdelen for kommuneplanen for Hallingby 2003-2015 ble gnr/bnr 
274/3,5 (og 274/79) markert som «fremtidig boligområde», mens 274/148, 274/146 og 
274/413 ble markert som «LNF-område uten bestemmelser om spredt bebyggelse». I 
innspill til den kommende arealplanen har grunneier bedt om at området får status som 
«bolig-, erverv- og forretningsareal». 
 
Ut fra områdets planstatus og historikk, samt tiltakenes innhold og få konflikter er behovet for 
en konsekvensutredning ikke til stede. Kommunen er enig i denne vurderingen. Øvrige 
planfaglige saker er behandlet foran. 
 
Rådmannens kommentar: Rådmannen mener det ikke er behov for konsekvensutredning etter 
forskriften, og kan ikke finne hjemmel for å kreve det. Planarbeidet må likevel utredes i 
henhold til pbl § 4-2. For øvrig er innspillet tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller. 
 
 
Ida og Alexander Piltingsrud Grevstad, datert 27.03.14 
Påpeker at det mangler gangvei og at det er for få fartsdumper. Håper forholdene blir lagt til 
rette for myke trafikanter. 
Forslagsstillers kommentar: Planen legger opp til fortau. Forholdet til fartsdumper er besvart 
ovenfor. 
 
 
 



Ønsker stenging av Furustubben. 
Forslagsstillers kommentar: Furustubben ligger utenfor planområdet. Kommunen må gjøre 
enkeltvedtak om eventuell stenging av denne. 
 
Ønsker tiltak for å hindre at Gamle Ådalsvei brukes for å unngå gjennomsnittsmålingen på 
E16 til Ringmoen. 
Forslagsstillers kommentar: Spørsmålet ligger utenfor tema i dette planarbeidet. 
 
Ønsker at det bevares noe vegetasjon i planene. 
Forslagsstillers kommentar: Tiltakshavere er av samme oppfatning og dette er forsøkt 
ivaretatt. 
 
Rådmannens kommentar: Rådmannen foreslår at det bes om en egen sak på fartsdempere og 
redusert fartsgrense i Gamle Ådalsvei forbi planområdet. Reguleringsplanen omfatter kun de 
forhold som ligger innafor planavgrensinga. Forhold utafor planavgrensinga må tas opp ved 
evt. framtidig reguleringsplanarbeid for det aktuelle stedet, eller i kommuneplanarbeidet. 
Innspillet er for øvrig tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller. 
 
 
Jani Martinsson, datert 27.03.14 
Ønsker at Hallingby gjøres til et attraktivt område for barnefamilier og at sentrum «pusses 
opp». 
 
Forslagsstillers kommentar: Tiltakshavere er av samme oppfatning, men dette er ikke tema i 
reguleringsplanarbeidet. 
 
Rådmannens kommentar: Reguleringsplanen omfatter kun de forhold som ligger innafor 
planavgrensinga. Forhold utafor planavgrensinga må tas opp ved evt. framtidig 
reguleringsplanarbeid for det aktuelle stedet, eller i kommuneplanarbeidet. Innspillet er for 
øvrig tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller. 
 
 
Liv og Erik Nystrand, datert 24.03.14 
Ønsker at påkjøringene fra eiendommene Gamle Ådalsvei 22, 24 og 26 blir vurdert. 
 
Forslagsstillers kommentar: Eiendommene ligger på motsatt side av planområdet og vi ser 
ikke for oss at disse inkluderes i planarbeidet. 
 
Rådmannens kommentar: Reguleringsplanen omfatter kun de forhold som ligger innafor 
planavgrensinga. Forhold utafor planavgrensinga må tas opp ved evt. framtidig 
reguleringsplanarbeid for det aktuelle stedet, eller i kommuneplanarbeidet. Innspillet er for 
øvrig tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller. 
 
 



Magnar Pettersen Sørengen, 19.03.14 
Ønsker kjedede boliger og «miniblokk» omgjort til frittstående boliger. 
Forslagsstillers kommentar: Begrunnelsen for å bygge ut med varierte boligtyper (frittstående 
boliger, tomannsboliger, kjedede boliger og leiligheter) er dels å imøtekomme ulike behov og 
å få et felt med variert bebyggelse.  
 
Stiller et krav om fartsdumper. 
Forslagsstillers kommentar: Se kommentarer ovenfor om dette. 
 
Mener at gang- og sykkelstien bør fortsette på «venstre side» av Gamle Ådalsvei. 
Kommentar: Dette synes å være en fornuftig og riktig løsning for gangveien, men dette 
feltet legger (også) fortau på østsiden (høyre side). Planen omfatter ikke hva som skjer på 
vestre siden av veien. 
 
Rådmannens kommentar: Rådmannen foreslår at det bes om en egen sak på fartsdempere og 
redusert fartsgrense i Gamle Ådalsvei forbi planområdet. For å oppnå et mest mulig uavbrutt 
fortau bør fortauet legges på østsiden av Gamle Ådalsvei, altså ikke på samme side som 
eksisterende bebyggelse. Antall innkjøringer fra Gamle Ådalsvei er lavere på østsiden enn på 
vestsiden av veien. For øvrig er innspillet tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller. 
 
 
Eddie Gustavsen, datert 28.03.14 
Mener at gangveien bør være mot gammel bebyggelse i Gamle Ådalsvei, at krysset ved 
avkjøringen til Gamle Ådalsvei bør gjøres om til rundkjøring, og at det må anlegges 
fartsdumper. 
 
Forslagsstillers kommentar: Jfr kommentaren ovenfor mht gangvei. Krysset med fylkesveien 
har etter trafikkmengdene god nok standard, men kunne vært bedre kanalisert («strammet 
opp»). Fartsdumper vises ikke i reguleringsplanen. 
 
Rådmannens kommentar: For å oppnå et mest mulig uavbrutt fortau bør fortauet legges på 
østsiden av Gamle Ådalsvei, altså ikke på samme side som eksisterende bebyggelse. Antall 
innkjøringer fra Gamle Ådalsvei er lavere på østsiden enn på vestsiden av veien. 
 
Rådmannen foreslår at det bes om en egen sak på fartsdempere og redusert fartsgrense i 
Gamle Ådalsvei forbi planområdet. Reguleringsplanen omfatter kun de forhold som ligger 
innafor planavgrensinga. Forhold utafor planavgrensinga må tas opp ved evt. framtidig 
reguleringsplanarbeid for det aktuelle stedet, eller i kommuneplanarbeidet. Innspillet er for 
øvrig tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller. 
 
 
Statens vegvesen, datert 01.04.14 og 10.12.14 
Krever fremlagt støyanalyse for boligområdet før det kan gis endelig svar på byggegrensen. 
Forslagsstillers kommentar: Dette er gjort. 



 
Krever 50 m byggegrense. 
Forslagsstillers kommentar: Urimelig krav. Forutsetter 30 m som all annen bebyggelse som 
er kommet de senere år. 
 
Stiller spm. om hva slags kryss bør det være mellom Fv172 og E16 i fremtiden og hva 
kravene er til kapasitet og trafikksikkerhet i krysset mellom Fv172 og E16. Ber vurderinger 
om det er behov for omlegging Fv172. 
Forslagsstillers kommentar: I trafikkanalysen er dette besvart. 
 
Ber utredet om hvordan gang- og sykkelmønsteret på Hallingby vil endre seg ved etablering 
av en dagligvareforretning. 
Forslagsstillers kommentar: Nye gang- og sykkelveier vil bli etablert innen planområdet. Hva 
som skjer utenfor planområdet er ikke vurdert.  
 
Fotgjengersituasjonen langs E16 må ivaretas. 
Forslagsstillers kommentar: Er kommentert i planen. 
 
Sannsynlig bevegelsesmønster for myke trafikanter vurderes. 
Forslagsstillers kommentar: Er kommentert i planen. 
 
Rådmannens kommentar: Støyanalysene viser tilstrekkelige verdier for boligene dersom det 
etableres støyskjerm, med en byggegrense på 30 meter. Innspillet er for øvrig tilstrekkelig 
kommentert av forslagsstiller.  
 
 
Ringerike kommune, Teknisk drift utbygging, datert 20.03.14 
Gir opplysninger om grunnvannstand, kabler i området, avløpsanlegg og 
overvannshåndtering. 
Forslagsstillers kommentar: En har ikke oversikt om det har skjedd endringer i 
grunnvannsstanden etter NGI-rapporten fra 1988. Tiltakshaver vil ivareta geotekniske forhold 
ved en utbygging slik at dette ikke endrer grunnvannsforholdene. 
 
Teknisk drift utbygging sier at «både kapasitet og rensekrav er på maks. belastning i forhold 
til gjeldende krav». 
Forslagsstillers kommentar: Planen setter krav om rekkefølgebestemmelse slik at intet kan 
bygges uten godkjente tilkoblinger av tekniske anlegg, herunder avløp. Kommunen vurderer 
så langt en veit mulighet for å øke dagens kapasitet med noen personekvivalenter. Alternativt 
vil en vurdere for butikken å søke dispensasjon for et mindre antall personekvivalenter, frem 
til det er utført utbedringer av det lokale renseanlegget eller at ny overføringsledning 
Hallingby-Monserud er utbygd. Tiltakshavere ønsker dialog med kommunen om dette og 
hvilke løsninger som på kort sikt kan bidra til at all utbygging på Hallingby ikke stopper helt 
opp. Tiltakshaverne ser også for seg en mulig todelt fremdrift for utbyggingsplanene ved at 



næringsdelen (dagligvare) utbygges først. Et slikt anlegg gir også en minimal belastning på 
VA-anlegg. 
 
Rådmannens kommentar: I den videre planprosessen må bestemmelsen godkjennes av teknisk 
drift i kommunen, og det må føres løpende dialog om eventuelle alternative løsninger før 
kapasiteten er økt. Innspillet er for øvrig tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller. 
 
 
Ringerike kommune, Hovedkomitéen for miljø- og arealforvaltning, datert 24.03.14 
Behov for å gjennomføre stenging av Furustubben, som tidligere vedtatt. 
Forslagsstillers kommentar: Tiltakshavere har ingen innvendinger mot en eventuell stenging 
av Furustubben, men dette tas ikke inn i bestemmelsene i planen her. 
 
Behov for å fremføre gang- og sykkelvei til Furustubben. 
Forslagsstillers kommentar: Fortau langs Gamle Ådalsvei og en intern gangvei er vist frem til 
Tyttebærveien. Kan bli rekkefølgekrav i planarbeidet og kostnadsfordeling avklares i 
forhandlinger med kommunen. Men denne planen kan ikke behandle eller ta ansvar for gang-
/sykkelveger frem til Furustubben, som ligger godt utenfor planområdet. 
 
Behov for fartsdempere i Gamle Ådalsvei. 
Forslagsstillers kommentar: Besvart ovenfor. 
 
Rådmannens kommentar: Reguleringsplanen omfatter kun de forhold som ligger innafor 
planavgrensinga. Forhold utafor planavgrensinga må tas opp ved evt. framtidig 
reguleringsplanarbeid for det aktuelle stedet, eller i kommuneplanarbeidet.  
 
Rådmannen foreslår at det bes om en egen sak på fartsdempere og redusert fartsgrense i 
Gamle Ådalsvei forbi planområdet. Innspillet er for øvrig tilstrekkelig kommentert av 
forslagsstiller. 
 
 
Tor Ove Kristiansen, datert 01.11.14 
Ønsker skog i planområdet fjernet (tidligere brev), og at bebyggelsen ikke blir for høy der. 
Grunnet solforhold på egen tomt (gnr 271/144 og 274/361). 
Forslagsstillers kommentar: En del av skogen blir naturlig fjernet ved utbygging. Husene blir 
av variert høyde, men det vil bare være svært tidlig morgen at de kan kaste skygge på 
Kristiansens hus/eiendom. 
 
Viser til stien som er knyttet til fotgjengerundergangen med E16. Ferdselen her må ivaretas. 
Er vist på kart. 
Forslagsstillers kommentar: Planen ivaretar denne ferdselen ved egen gangvei. 
 



Rådmannens kommentar: Det er ønskelig at enkelttrær bevares i så stor grad som mulig, men 
disse skygger neppe vesentlig når de står ett og ett. Innspillet er for øvrig tilstrekkelig 
kommentert av forslagsstiller.  
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Forord 

 
En har fått i oppdrag av utbyggere og grunneiere å foreta en støyvurdering i forbindelse med 
regulering av Søndre Kirkemoen i Ringerike kommune. 
 
Planene er utarbeidet av undertegnede. 
 
 
 
Hønefoss, 15.4.2015. 
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Forutsetninger. 

Planen: 
 

 
 
Beregningene er gjort på grunnlag av digitalt kart og situasjonsplan. Terrenget helt i nord og mot 
øst blir hevet. Det vil påvirke støynivå samt plassering og omfang av støyskjermingstiltak. 
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Trafikktall.  

 
Trafikkmengdene er tatt fra Statens vegvesen samt egne beregninger i forbindelse med 
planbeskrivelsen. Høyeste trafikktall som forårsakes av en stenging av Furuveien er lagt til grunn 
 
Trafikken (årsdøgntrafikk=ÅDT) er vurdert 10 år frem i tid. De blir som vist i tabellen: 
 

Veg ÅDT Hastighet km/t Andel tunge kjt. % 
E16. Syd/nord for kryss 5750/4970 70 10 
Fv172. Syd/øst for kryss 850/2150 50 5 
Gamle Ådalsvei. Syd/nord 
for avkjøring til butikk. 

1300/500 50 5 

 
Vegene er gitt normal døgnfordeling av trafikken.  
 
Øvrige veger har så liten trafikk at de ikke vil gi nevneverdige støybidrag. 
 
Det skal bemerkes at det skal relativt store %-vise endringer til for at trafikkmengdene skal medføre 
vesentlige feil i beregningene. En endring på 100 % gir en endring på 3 dBA for ekvivalentnivået. 
Om derfor trafikkanslagene som er grunnlaget for beregningene skulle være noe feil, så vil det ikke 
slå merkbart ut på de beregnede verdiene. 
 
 
Retningslinjer. 

Gjeldende retningslinjer for behandling av støy i bygnings- og plansaker er T-1442 fra MD.  

Anbefalte støygrenser for vegtrafikk 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.  

 

Støynivå på uteplass og 
utenfor rom med støyfølsom 
bruk  

Støynivå utenfor soverom,  
natt kl. 23 – 07  

55 Lden 70 L5AF 

• Grenseverdiene for ekvivalentnivå gjelder støynivå midlet over år, angitt i definisjonen av 
Lden og Lnight.  

• 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. (For boliger vil det si Leq=30 dBA 
og Lmaks=45 dBA). 

• 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. 
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Andelen tunge kjøretøy indikerer at det på E16 er vesentlig tungtrafikk om natten. Maksimalnivå 
fra trafikken der må hensyntas. På de øvrige vegene er det moderate mengder tungtrafikk om natten 
da trafikkmengdene der ikke er store. Maksimalnivå vil neppe være dimensjonerende for eventuelle 
tiltak fra disse vegene. 
 
 
Resultater og konklusjoner. 
 
Forutsetninger. 

 
Statens vegvesens eget støykart viser at deler av området ligger i gul og rød sone. Imidlertid ser det 
ut som dette er noe videre enn det vi har beregnet, noe som mest sannsynlig skyldes at hastigheten 
på E16 gjennom Hallingby er satt ned fra 80 km/t til 70 km/t. (Vegdatabanken viser feilaktig 80 
km/t). 
 
Vi har beregnet utestøy som støysonekart, og i fasadepunkter for å beregne skjermhøyder. Se 
vedlagte resultatkart.  
 
Sonekartene vi har beregnet er med nye bygninger. Nye bygninger vil kunne skjerme deler av 
tomtene, men dette kan en ikke beregne med rimelig grad av nøyaktighet før når byggene 
byggemeldes. 
 
 
Resultater. 

 
Resultatene viser at uten særskilte støytiltak, vil gul støysone når frem til de delene av boligtomtene 
som ligger nærmest E16 og Gamle Ådalsvei. Rød sone blir liggende utenfor byggegrensene.  
 
Lekeområder blir liggende utenfor gul sone. 
 
Ved butikkområdet er det høyere støynivå, men den betraktes ikke i støyretningslinjene som et bygg 
med «støyfølsom bruk». 
 
Noe av støysonene langs Gamle Ådalsvei får også bidrag fra støy fra E16, slik at de er bredere enn 
om en ikke tar med støy derfra. 
 
En har derfor beregnet situasjon med støytiltak langs E16 og beregnet nødvendige høyder for tiltak 
der. Se eget kart for støysoner og et med punktberegninger i støyutsatte fasader med slike tiltak.  
 
Sonekartet viser at med skjerm/voll fra eksisterende voll i nord langs E16 og sørover til noe forbi 
boligblokka, som er den søndre delen av boligområdet, vil en få tilfredsstillende lydforhold ved alle 
boliger. Høyden er beregnet til ca 2,5 m over stedlig terreng, men noe høyere (2,8m) der 
skjermen/vollen må knekkes inn der gang-/sykkelvegen fra fotgjengerundergangen kommer. 
 
Med skjerm/voll langs E16 vil også sonene langs gamle Ådalsvei også bli smalere. 
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Kartet med punktberegninger bekrefter støysonekartet som viser tiltak langs E16. Men for 2.etg vil 
noen bygg få høyere støynivå enn Lden=55 dBA ute ved fasaden. Det betyr at her bør en ikke ha 
soverom, eller i alle fall ikke alle. Ved planlegging av boligene bør dette hensyntas. 
 
Maksimalnivåene vil bli relativt lave/moderate mot E16, pga avstanden til denne. Maksimalnivåene 
for byggene mot Gamle Ådalsvei er høye, men betyr svært lite mht tiltak pga de begrensede 
trafikkmengdene her. 
 
 
Innestøynivå. 

 
Krav til innvendig støynivå er Lekv= 30 dBA. Nødvendig fasadedemping blir regnet ut fra 
differansen mellom utestøynivået og dette kravet.  Med moderne byggemetoder (tykke vegger og 
balansert ventilasjon) vil fasadedempingen være mer enn 31 dB. Dvs at utestøynivået må være med 
enn Lekv=61 dBA for at innestøynivået skal kunne være mer enn Lekv=30 dBA.  
 
Om noen bygg får støynivå mer enn Lekv=61 dBA bør kontrollberegnes i hvert enkelt tilfelle. 
Etasjehøyder vil bety mye for hvilket støynivå det enkelte hus får. 
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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 detaljplan for Søndre Kirkemoen på Hallingby, der hovedformålet er å 
legge til rette for dagligvarebutikk og boligfelt med ca 28 boliger.  
 
Plankartet: 
 

 
 
Mht innhold og planomtale vises til planbeskrivelsen. 
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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 
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        Området er helt flatt 
2. Snø-/isras Nei    Ikke bratte partier i eller 

utenfor området 
3. Flomras Nei    Ligger høyt over vannet. 
4. Flom. Innsjø, elv. Nei        God avstand og høyde til 

elva 
5. Radongass Nei        Mulig, 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    For langt unna 
12. Fornminner (afk) Nei    Er vurdert 
13. Kulturminne/-miljø Nei      Ingen 
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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    Er vurdert. Lite tiltak 
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, avløp Nei      Men må tilkobles.  
20. Forsvarsområde Nei    Ikke aktuelt 
21. Tilfluktsrom Nei    Ikke aktuelt 
22. Område for idrett/lek Nei    Ikke aktuelt 
23. Rekreasjonsområde Nei      Kun stier. 
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 Nei    Ikke aktuelt 
28. Støv og støy; trafikk (bane) Ja 4 1  Er 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      Ingen i nærheten. 
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    Rensing til offentlig RA 
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  Generell fare. Lite sanns. 
45. Andre ulykkespunkter Nei    Ikke aktuelt 
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        Ikke aktuelt 
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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 28     

3. Sannsynlig      

2. Mindre sannsynlig      

1. Lite sannsynlig    44  

 
 

3.3. Tiltak. 

 
De forhold som kunne gi noe risiko er her kontrollerbare, forutsatt med riktige tiltak: 
 

4. VURDERINGER. 
 
28. Støy fra vegtrafikk. 
 
Deler av planområdet ligger i gul og rød støysone i hht støyretningslinjene T-1442 (2012). Støy 
generelt kan utsette mennesker for helseplager/-skader over tid. 
 
Støy er utredet, og det er behov for støyskjerm/-voll mot E16. Denne vil i hovedsak gå langs hele 
boligdelen av planen og bør ha en høyde på ca 2,5m over stedlig bakkenivå. Skjermen vil ikke ha 
nevneverdig effekt for andre etasjer, slik at ved byggesøknad må støy utredes for hvert prosjekt slik 
at grenseverdiene i T-1442 (2012) og teknisk forskrift kan overholdes. 
 
Risikoen vurderes som akseptabel. 
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44. Ulykke med gående/syklende. 
 
Tiltakene, både butikken og boligene, vil i noen grad forårsake økt trafikk av gående/syklende. Men 
siden det planlegges fortau langs Gamle Ådalsvei anser en at tiltakene ikke vil gi økninger i antall 
ulykker for myke trafikanter. Fortauet vil i noen grad forbedre dagens situasjon. 
 
Risikoen vurderes som akseptabel. 
 
 

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. 
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Søndre Kirkemoen - Ringerike kommune - varsel om oppstart -

detaljregulering - uttalelse kulturminner

Det vises til brev datert 22.10.2014 angående varsel om oppstart av detaljregulering for søndre 
Kirkemoen i Ringerike kommune. Fylkeskommunen uttaler seg her om forholdet til kulturminner.

Automatisk fredete kulturminner
Ovenfor nevnte planområde er tidligere registrert av oss, se brev av 5.9.2014. Det ble ikke funnet 
automatisk fredete kulturminner i planområdet og vi har derfor ingen merknader til planen.

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
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Osloveien 1
3511 Hønefoss  

Vår dato: 05.12.2014 Vår referanse: 2014/852-8 Vår saksbehandler:
Deres dato: 22.10.2014 Deres referanse: 14/883-4 Lars Hovland, tlf. 32808664

UTVIKLINGSAVDELINGEN



Vår dato: 26.03.2014

Vår referanse: 2014/1508

Arkivnr.: 421.4

Deres referanse: 14/704-1

Saksbehandler: Lise Økland

Innvalgstelefon: 32 26 68 04

Telefon sentralbord: 32 26 66 00 Postadresse: Postboks 1604, 3007 Drammen Internett: www.fmbu.no
fax: 32 26 66 56 Besøksadresse: Statens Hus, Grønland 32, Drammen Organisasjonsnr.: 946 473 111
E-post: fmbuPost@fylkesmannen.no

Ringerike kommune
Postboks 123 Sentrum
3502  Hønefoss

Uttalelse til forhåndshøring av varsel om oppstart av arbeid med detalj-
regulering for Søndre Kirkemoen på Hallingby i Ringerike kommune 

Ringerike kommune har sendt på forhåndshøring et varsel om oppstart av arbeid med 
detaljregulering for Søndre Kirkemoen på Hallingby. Området skal nyttes til boliger og 
dagligvarehandel. Detaljreguleringen vil endre kommuneplanen, og planmyndigheten 
må vurdere om det er behov for konsekvensutredning. Vi ber ellers om at forhold knyt-
tet til grøntstruktur, barn og unge, naturmangfold, landskap, universell utforming, støy, 
handel, klima og energi blir tilstrekkelig ivaretatt i tråd med nasjonale føringer. 

Bakgrunn

Fylkesmannen viser til brev av 26. februar 2014 med forhåndshøring av varsel om oppstart av 
arbeid med detaljregulering for Søndre Kirkemoen på Hallingby i Ringerike kommune. Hen-
sikten med planarbeidet er å legge til rette for boliger og dagligvareforretning mellom E16 og 
Gamle Ådalsvei. 

I kommuneplanen er området avsatt dels til fremtidig boligområde og dels til LNF-område. 

Fylkesmannens kommentarer

Planarbeidet tar sikte på å regulere et nytt areal til utbyggingsformål uten at dette er avklart 
gjennom kommuneplanen. Fylkesmannen vil derfor først be planmyndigheten vurdere om det 
er behov for konsekvensutredning, jf. § 3d og oppfangingskriteriene i § 4 i Forskrift for kon-
sekvensutredning som trådte i kraft 1. juli 2009.  

Deler av planområdet omfatter et inneklemt LNF-område, og kommunen må vurdere en even-
tuell utbygging ut fra hensynet til grøntstrukturen i tettstedet. Det må legges vekt på tilstrek-
kelige grønne lunger med muligheter for rekreasjon og allmenn ferdsel, jf. blant annet nasjo-
nale føringer for folkehelse og miljø i byer og tettsteder.

Vi viser i denne forbindelse også til de rikspolitiske retningslinjene for barn og unges interes-
ser, spesielt punkt 5b om tilstrekkelige lekearealer for barn i alle aldere. En vurdering av le-
kemulighetene i planområdet og i nærmiljøet for øvrig må følge planforslaget, og tilstrekkeli-
ge arealer for lek må sikres i planprosessen. Ved en eventuell omdisponering av areal som er 
egnet til lek, stilles det i punkt 5 d i retningslinjene krav om arealmessig erstatning dersom 
dette fører til at de generelle kravene til lekemuligheter ikke kan oppfylles. Vi viser også til 
kommuneplanens bestemmelser om lekeareal. Videre må det legges vekt på trafikksikre løs-
ninger og muligheter for trafikksikker skolevei.
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Området er i dag delvis skogkledt. Det må som en del av planarbeidet redegjøres for hvordan 
de miljørettslige prinsippene for offentlig beslutningstaking i §§ 8-12 i naturmangfoldloven er 
vurdert og fulgt opp. 

Landskapsmessige og estetiske forhold må ivaretas. I Nasjonale forventninger til regional og 
kommunal planlegging står det at kommunene skal ivareta landskapshensyn i planleggingen. 
Vi viser også til Den europeiske landskapskonvensjonen som Norge har sluttet seg til. 

Planleggingen må vektlegge prinsippene om en universell utforming. Vi viser til Lov om for-
bud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne og Regjeringens handlingsplan for 
økt tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne.

Området ligger nær trafikkerte veier, og nye boliger med uteoppholdsareal må sikres støyfor-
hold i tråd med Klima- og miljødepartementets retningslinje for behandling av støy i areal-
planlegging T-1442/2012. Vi anser at området ikke har en beliggenhet som tilsier at det kan 
aksepteres avvik fra anbefalte grenseverdier i tabell 3. Vi viser også til kommuneplanen be-
stemmelser om ivaretakelse av støyforhold. Støyfaglige utredninger må følge saken og nød-
vendige støytiltak må innarbeides i planen. 

Rikspolitisk bestemmelse om kjøpesentre fastsetter at kjøpesentre bare kan etableres eller ut-
vides i samsvar med godkjente fylkesdelplaner. Fylkesmannen viser til at det aktuelle området 
ikke inngår i sentrumsområder der det er tillatt med kjøpesentre jf. fylkesdelplan for handel-, 
service- og senterstruktur. Vi ber derfor om at det utarbeides reguleringsbestemmelser som 
sikrer at handelsvirksomheten skal omfatte dagligvarehandel med bruksareal under 3000 m2.

God tilgjengelighet til øvrige servicefunksjoner og kollektivtransport må belyses og ivaretas i 
planarbeidet, f.eks. trafikksikre forbindelser for gående og syklende og eventuelle behov for 
nye busslommer. Vi viser til rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transport-
planlegging, Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging og plan- og bygnings-
loven § 3-1 bokstav g. Vi viser også til nasjonale mål for reduksjon i utslipp av klimagasser 
og Meld. St. 21 (2011–2012) Norsk klimapolitikk.

Det må legges vekt på miljøvennlige energiløsninger i tråd med ovennevnte føringer. Vi min-
ner om at kommunen kan stille krav om at området skal tilrettelegges for forsyning av vann-
båren varme til ny bebyggelse, jfr. PBL § 12-7 nr. 8. Dette innebærer at det vurderes om 
vannbåren varme vil kunne være hensiktsmessig og settes av areal til rørtraseer, varmesentral 
og lignende, slik at området sikres fremtidige muligheter for dette.

Vi kan ikke se at en mulig utbygging av dette arealet vil komme i vesentlig konflikt med 
landbruksinteresser av nasjonal eller regional karakter.

Med hilsen

Anders J. Horgen
Fagkoordinator

Lise Økland
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Ringerike kommune
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Uttalelse til varsel om oppstart arbeid med detaljregulering for Søndre 
Kirkemoen på Hallingby i Ringerike kommune 

Fylkesmannen viser til brev av 22. oktober 2014 med varsel om oppstart av arbeid med detalj-
regulering for Søndre Kirkemoen på Hallingby, gnr. 274 bnr. 79 i Ringerike kommune. Hen-
sikten med planarbeidet er å legge til rette for boliger i småhusbebyggelse og dagligvarefor-
retning mellom E16 og Gamle Ådalsvei. 

I kommuneplanen er området avsatt dels til fremtidig boligområde og dels til LNF-område. 
Ut fra at detaljreguleringen delvis er i strid med kommuneplanen ba Fylkesmannen i sin for-
håndsuttalelse i brev av 26. mars 2014 om at om at planmyndigheten vurderte behovet for 
konsekvensutredning etter forskriften. Kommunen har nå konkludert med at det ikke er krav 
om slik konsekvensutredning, men at virkningene av planforslaget skal utredes i henhold til 
plan- og bygningsloven. 

Fylkesmannen har i brev av 26. mars 2014 vist til nasjonale føringer og viktige miljømessige 
forhold som må vurderes og ivaretas i det videre planarbeidet. Vi pekte spesielt på forhold 
knyttet til grøntstruktur, barn og unge, naturmangfold, landskap, universell utforming, støy, 
handel, klima og energi. Vi viser til denne tidligere uttalelsen som vårt innspill til varsel om 
oppstart av planarbeidet. 

Med hilsen

Anders J. Horgen
Fagkoordinator

Lise Økland
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Statens vegvesen

Ringerike kommune
Postboks123 Sentrum
3502 HØNEFOSS
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Region sor Knul Grande - 90213342

396 Søndre Kirkemoen, Hallingby i Ringerike kommune -
varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid
merknader

Det visestil kommunensoversendelseav 22.10.2014somvarselom oppstartav arbeidmed
detaljreguleringsplan.

Statensvegvesenhargitt enforhåndsuttalelsetil arbeidenei brevav 01.04.2014 ogangitt
noenpunktersommå vurderesnærmere.

I notatet<<Innspillinnsendtvedforhåndshøring- oppsummeringogkommentarer»er disse
punktenetatt inn, sammenmedkommentarerfra andre.
Det somikke er tattmedi dennesammenhengener noenpunkteri kommunensnotatfra det
førstemøtetom saken14.03.2013, sevedlegg. Der ble blantannetfotgjenger-sitasjonen
langsE 16omtaltsomettav deforholdenesommå ivaretas.

I denhitsendteillustrasjonenfra GS Arkitekturer detvistengs-vegsomleggesinn til en
eksisterendeblindveg.Vi berom at sannsynligbevegelsesmønsterfor myketrafikkanteri
områdetvurderesi forbindelsemedde viderearbeidermedplanen

For øvrig er våreinnspilli brevav 01.04.2014 dekkendefor våremerknader.
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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 
 

Notat   
 
Til: Miljø- og arealforvatning, Areal- og byplankontoret v/Ingeborg Faller 
Fra:  Per Ragnar Sivertsen 

   
Kopi:   

 
 
Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 
14/704-8 7389/14 L12 20.03.2014 

HØRING FØR OPPSTART AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR SØNDRE 
KIRKEMOEN PÅ HALLINGBY  

 
 

1. Gjør oppmerksom på at NGI rapport datert 25.janua 1988, bestilt av Teknisk tjeneste, viser at 
grunnvannstanden i det aktuelle området ligger ca. 0,5 – 0,7m under terrengnivå. I forbindelse 
med legging av nye kommunale va-ledninger over de aktuelle arealene langs Gamle Ådalsvei 
i 1990-91, som ble utført av entreprenør Robert Fossum og Sønn, oppsto det store problemer 
pga. høy grunnvannstand. Det anbefales derfor å sette opp bygg uten kjeller. Massene består 
av 0,8-1,7m myr over ens gradert middels fin sand ned til 4-5m dybde.  

2. På ovennevnte strekning ligger også signalkabler ved siden av kommunens hovedledninger. 
Leggedybden antas å være ca.0,5m.  

3. Slik vi leser forslag til plan foreslås det bygd fortau langs Gamle Ådalsvei der kommunen har 
sine kommunale vann og avløpsledninger samt signalkabel liggende.  Ved etablering av nytt 
fortau må det tas hensyn til signalkabel og eksisterende vann og avløpskummer. Kumlokk må 
justeres før asfaltering av fortau. 

4. Vi ser også at Ringerike kommune står som eier av den nordre del av planforslaget dvs. 
274/79. Planforslaget viser at kommunens areal reguleres til boligtomter, 3stk med tilhørende 
veier. Hvorvidt dette arealet skal inngå i reguleringen eller ikke er avhengig av om kommunen 
er villig til å selge arealet til aktuelle utbyggere. Dette må avklares i reguleringsprosessen. 
Teknisk Drift – Eiendomsdrift må få anledning til å uttale seg om dette. 

5. Plassering av foreslått støyvoll ligger delvis inne på vegvesenets eiendom. Forutsetter at dette 
blir akseptert. Eierforholdet og driftsansvaret til støyvollen må defineres. 

6. Regner ellers med at det utarbeides en detaljplan som viser veibredder og at det fremgår hva 
som eventuelt måtte bli private og kommunale veier. Dette er nødvendig for å kunne definere 
hva som skal inngå i en eventuell utbyggingsavtale med henvisning til 
rekkefølgebestemmelser. 



 

7. Planforslaget viser 28 boliger samt ny matbutikk. Anslagsvis utgjør 28 boliger ca. 65 PE 
(personekvivalenter). I tillegg kommer noen PE fra ny matbutikk.  RA- Hallingby har en 
utslippstillatelse på 650 PE med et rensekrav på 90 % fosfor.  Både kapasitet og rensekrav er 
på maks belastning i forhold til gjeldende krav. Det kan derfor ikke tillates ytterligere 
tilknytninger. Ser av søknaden sendt av Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS at det kan bli aktuelt å 
behandle byggesøknad og reguleringsplan parallelt. Hvis dette skulle tillates må RA – 
Hallingby bygges ut.   
 
Overføring av avløp fra Hallingby til RA Monserud er bestemt. Når dette blir gjennomført er 
ikke endelig bestemt. Dette er avhengig av økt kapasitet ved RA Monserud samt at 
overføringsledninger fra Nymoen – Hen – Hallingby er bygget.  Første etappe på overføring 
av avløp Nymoen – Hen er tenkt oppstart våren 2015 med ett års anleggstid altså ferdig 
sommeren 2016.  

8. Overvannshåndtering. Som nevnt innledningsvis er det veldig høy grunnvannstand i det 
aktuelle området. Det vil ikke være forsvarlig å senke grunnvannstanden da dette kan gi 
setningsskader på eksisterende bygg masser i området. I tillegg har ikke kommunen 
overvannsledninger i området. Slik planen viser er det tenkt parkeringsplasser og interne veier 
som vil gi rask avrenning ved regnskyll. I tillegg kommer alle takflater. 
Overvannshåndteringen for området må løses. 

 





Fra: Tor Ove Kristensen [tok@dfs.no] 

Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 

Kopi: runavold@online.no [runavold@online.no] 

Sendt: 01.11.2014 17:13:29 

Emne: Innspill til planarbeid sak nr 14/883-4 - 396 Søndre Kirkemoen 

Vedlegg: 396-Søndre_Kirkemoen_innspill.jpg; trefjerning.pdf 

Til Ringerike kommune, Areal og byggeplankontoret 
 
Viser til ovennevnte sak, samt mitt brev til Ringerike kommune v/Eiendomsavdelingen, datert 30/8-2011 
om fjerning av skog (kopi vedlagt). 
 
I mitt brev datert 2011 hadde jeg et ønske om å fjerne skog  på planområde som nå omfattes av 
ovennevnte plan for å bedre solforholdene på min eiendom. Jeg ønsker at det tas hensyn til mitt ønske 
om å bedre solforholdene på eiendommen 274/144 (og 274/361) når det bygges ut på området. Med det 
ønsker jeg at eventuelle bygninger som settes opp vest for 274/144, ikke ruver så høyt, eller settes så 
nærme min eiendom at de lager skygge på min veranda slik skogen omtalt i brev av 2011 gjør i dag.  
 
I tillegg vil jeg nevne at det pr i dag er en sti i skogen på eiendommen 274/3, som brukes som en 
«offentlig» ferdsel for folk som kommer nordfra og skal til undergangen under E16. Etter min mening bør 
denne ferdselen tas hensyn til i planen for utbygging av Sønder Kilemoen.  
 
Jeg vil ellers ønske utbyggingen velkommen som nabo. Vedlagt kartutsnitt med inntegnet sti og skog som 
jeg viser til. 
 
 
Kopi: Hallingby Vel ved Runar Volden 
 
 
Mvh 
Tor Ove Kristensen 
Tyttebærveien 5 
3525 Hallingby 
Mob: 90555626 
 
 
 
 





Tor Ove Kristensen 
Tyttebærveien 5 
3525 HALLINGBY 

Hallingby, den 30/8-2011 
 
 
Ringerike Kommune  
Eiendomsforvaltningen 
v/Håkon Skougstad 
 
 
 
 
 
Fjerning av trær som gir skygge 
 
Viser til telefonsamtale i uke 34, samt befaring og samtale den 26/8-2011 på Hallingby.  
 
Jeg ønsker med dette å ytre ønske om at deler av den langvokste skogen på eiendom 274/79 
fjernes for å gi mer ettermiddagssol på eiendommen 274/144 / 274/361, slik som forklart deg 
under nevnte befaring.  
 
 
 
 
Mvh 
Tor Ove Kristensen 
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Selvkost og gebyrer for plan, byggesak og oppmåling 

 – liten justering fom. 01.07.15 (rabatt ved mange enheter) 

 

Forslag til vedtak: 
 

1. De foreslåtte endringer tas inn i prisregulativet og skal tas i bruk fom. 01.07.2015. 

(Endringene får ingen tilbakevirkende kraft, men skal tas i bruk for saker som 

saksbehandles etter denne dato.) 

2. Rådmannen legger fram en ny sak som sier noe om utviklinga på selvkostfondet 

siden oppstarten i 2012 og gi anbefalinger omkring videreføring av selvkost på plan, 

byggesak og oppmåling. 

 

Sammendrag 
For plan, byggesak og oppmåling ble det innført selvkost fra 2012. Ved oppstart ble det 

vurdert at byggesak skulle oppnå selvkost men at plan- og oppmåling måtte se på fordeling 

mellom hva som faller inn under selvkost og hva som ikke er selvkost for å kunne si noe 

mer definitivt. Siden starten har vi hatt utfordringer med å treffe på gebyrnivået for å oppnå 

selvkostbalanse. For å ta inn tidligere års underskudd, ble gebyrene satt opp fra 1. januar 

2015. Rådmannen foreslår at det for to av sakstypene tas inn rabatt når det er snakk om 

mange enheter. 

 

Bakgrunn 
Per 1. januar 2014 hadde alle selvkostområder i Ringerike kommune negative saldo på 

selvkostfond. Med andre ord ble det ikke ble oppnådd full kostnadsdekning og følgelig ble 

selvkosttjenestene i praksis subsidiert av kommunekassa.  

Selvkost setter den øvre ramme for brukerbetaling og gebyrer. For Plan- og 

byggesaksbehandling (Plan- og bygningsloven av 27. juni 2008, § 33-1) skal brukerbetaling 

maksimalt dekke selvkost, men det er ikke pålagt full kostnadsdekning. For Oppmåling og 

matrikkelføring (Matrikkelloven av 17. juni 2005, § 32) kan kommunen ta gebyr for 

oppmålingsforretning, matrikkelføring, utferding av matrikkelbrev og annet arbeid etter 

regulativ fastsatt av kommunestyret selv. Gebyrene kan i sum ikke være høyere enn 

nødvendige kostnader kommunen har med slikt arbeid.  



Det følger av retningslinjer for beregning av selvkost at dersom gebyrinntekten er større 

kostnadene, må overskuddet settes av på et selvkostfond.  Dersom gebyrinntekten er lavere 

enn kostnadene han kommunen, forutsatt at selvkost er politisk vedtatt OG at det er (nok) 

midler på selvkostfond, anledning til å bruke av selvkostfondet.  

På bakgrunn av at alle selvkostområdene hadde en negativ saldo tok rådmannen tak i dette 

primo 2014 med det formål at alle selvkostområdene skulle oppnå selvkost og 

nedbetale/starte nedbetaling av negativ fond. På bakgrunn av dette ble det fremmet sak i KS 

med nye gebyrsatser fra 01.07.2014. Vann, avløp, slamtømming, feiing og reguleringsplaner 

oppfylte selvkost i 2014. For byggesak og kart/oppmåling økte dessverre negativt fond 

ytterligere. Gebyrer er for 2015 satt slik at byggesak skal kunne oppnå selvkost for 2015 og 

også tilbakebetale på negativt saldo som pr 01.01.2015 var på 3,1 millioner kroner. Når det 

gjelder kart/oppmåling er gebyrinntektene fortsatt for lave til å oppnå selvkost og til å unngå 

negative fond.  Prognose for 2015 tilsier at negativt fond vil øke til anslagsvis 3 millioner 

kroner.  

Da budsjett/betalingsregulativ var til politisk behandling november 2014 meldte rådmannen 

om at administrasjonen skulle komme tilbake med en redegjørelse omkring 

selvkost/gebyrnivå innenfor plan, byggesak og oppmåling, og erfaringene sålangt. Dette vil 

kunne gi grunnlag for å drøfte hvordan gebyrnivået skal håndteres videre. 

 

Gebyrene for byggesak ble gjennomsnittlig økt med 43 % og for oppmåling 10 %, fra 1. 

januar i år. Gebyr for reguleringsplaner ble økt med 5 %. I tillegg ble det tatt inn nye 

bestemmelser som gjør at kanskje særlig leilighetskomplekser får en stor økning i 

gebyrnivået i forhold til tidligere. 

 

I etterkant av at nytt betalingsregulativ ble vedtatt 01.01.2015, har vi mottatt reaksjoner fra 

utbyggere/profesjonelle som synes Ringerike kommune har økt gebyrene for mye, og som 

stiller spørsmål omkring hvorvidt dette gjenspeiler selvkost i den enkelte sak.  

 

 
Hva er egentlig selvkost og hvordan beregnes det? 

 
I mange tilfeller kan kommunen ta gebyr for saksbehandling. Måten gebyret fastsettes på 

kan være ulik. I noen tilfeller er gebyret fastsatt i egen forskrift (f.eks. seksjonering, 

konsesjon og deling etter Jordloven) i andre tilfeller er det opp til kommunen, men det er 

ikke lov å ta mer i gebyr enn det koster å levere tjenesten, såkalt selvkost. Byggesaksgebyret 

skal være til selvkost, og enkelte tjenester innen oppmåling og planarbeid (gjelder kun 

detaljregulering). 

 
I forhold til beregninga av selvkost nytter kommunen ekstern rådgiver (Momentum) to 

ganger årlig for å beregne og se at vi er på rett nivå. For å kunne dokumentere hvorvidt 

selvkostprinsippet er ivaretatt har kommunen utarbeidet for- og etterkalkyler. Dette gjøres i 

tråd med gjeldende retningslinjer for selvkost (H-3/14 Retningslinjer for beregning av 

selvkost for kommunale betalingstjenester).  

 



Årsaken til den store økningen i gebyrer fra 2014 til 2015 skyldes primært tidligere års 

underskudd. Gebyrene for byggesak ble gjennomsnittlig økt med 43 % og for oppmåling 10 

%. I tillegg ble det tatt inn nye bestemmelser som gjør at kanskje særlig 

leilighetskomplekser får en kraftig økning i gebyrnivået i forhold til tidligere. 

 

Innenfor byggesak og oppmåling er det negativ saldo på selvkostfondene, henholdsvis på 

3,1 millioner og 2 millioner ved inngangen til 2015. Per mai 2015 ser det ut til at byggesak 

vil klare å nedbetale på tidligere års underskudd med ca. 0,5 millioner kroner. Oppmåling 

derimot ser ut til å øke negativ saldo med ca. 1,1 millioner kroner. 

 

At kommunen har negativ saldo på selvkostfond betyr at det i praksis er kommunekassa som 

har betalt for deler av saksbehandlinga og ikke den som f.eks. har søkt om en byggesak. En 

kan si det slik at kommunen har å sponsa byggesakene og at den som har søkt om tillatelse 

har fått dekket deler av saksbehandlinga av kommunen. 

 

Hvor mye skal den enkelte sak koste i saksbehandlingsgebyr? 
Det som skaper utfordringer for kommunen er også hvordan utgiftene skal fordeles på de 

enkelte sakstyper. Og retningslinjene sier lite om hvordan samlet selvkost skal fordeles på 

brukerne av den aktuelle tjenesten. Det kan være ønske om å fordele gebyrene på den 

enkelte bruker etter ulike hensyn, slik at enkelte sakstyper i en viss grad subsidierer andre. 

 

I samarbeid med Momentum ble det i løpet av vinteren 2015 foretatt en gjennomgang for å 

se på selvkostgraden innenfor de ulike sakstypene. F.eks. er det flere ulike sakstyper 

innenfor byggesak, der snakker vi gjerne om: søknad uten ansvar, ettrinnsøknad, 

rammetillatelser, igangsettingstillatelser og deling.  
 

Rått tolket, og ikke overraskende, viser resultatene at det er noe skjevheter mellom de ulike 

sakstypene for de ulike selvkostområdene. Denne øvelsen, hvor vi ser på den enkelte 

sakstypen sin selvkostgrad er «ny», og vi trenger tid for å kunne kvalitetssikre dataene som 

legges til grunn for en slik selvkostgrad. 

 

Det er verdt å merke seg at byggesak, plan og oppmåling utgjør selvstendige 

selvkostområder og er adskilt i selvkostsammenheng. Altså er ikke byggesaksgebyrene med 

på å sponse oppmålingsgebyrer eller motsatt!  

 

Vi registrerer at vi har et forbedringspotensial for å kunne spore gebyrene fra regulativ, 

saksbehandling og til gebyret faktureres. Dette vil også bidra til å gjøre det lettere å 

budsjettere uten å skape utilsiktede skjevheter når gebyr skal justeres. Sagt med andre ord: 

Vi har et veldig differensiert prisregulativ. Dette fordi vi ser at sakene også har et stort 

spenn. Differensieringa bidrar til at gebyrene skal kunne oppleves mer rettferdig, kanskje 

særlig for de som har «små» saker. Imidlertid har vi ikke et like «finmasket» opplegg når vi 

skal utstede faktura. Altså er det ikke like lett å se differensieringa som skjer i 

prisregulativet når vi fakturerer for saksbehandlinga.  

 

 

Hva gjør vi med negative selvkostfond på byggesak og på oppmåling? 

 
Hovedregelen er at overskudd/underskudd skal deles ut eller hentes inn igjen i løpet av en 

femårsperiode. Eksempelvis, så var det for byggesak et selvkostfond på minus 3,1 millioner 



ved årsskiftet. Fordeles dette over en femårsperiode ser regnestykket slik ut: 3 100 000/5. 

Altså tilsvarer dette ca. kr 620 000,- årlig i kommende fem års periode, som skal tas inn i 

tillegg til ordinære drift for byggesaksbehandlinga. 

 

Det som gjør det til en ekstra krevende øvelse å bruke selvkost innenfor byggesak og 

oppmåling er at vi ikke vet hvilke type saker som kommer og hvor mange i løpet av et år. I 

tillegg så er det ikke de samme brukerne som betaler for tjenesten fra et år til et annet. Det til 

forskjell fra f.eks. vann- og avløpsavgifta hvor forbruket er noenlunde likt fra år til annet, og 

det stort sett er de samme brukerne som betaler kommunal V/A-avgift.  

 

For privatpersoner og andre som kanskje søker om kun en garasje i løpet av livet kan det 

derfor oppleves som urimelig høye gebyrer når gebyrene også skal dekke underskudd fra 

tidligere år. 
 

Rådmannen vil komme tilbake til anbefalinger om hva vi gjør med negative selvkostfond i 

egen sak over sommeren. 

 

 

Når begynte Ringerike med selvkost innen plan, byggesak og oppmåling? 

Det var i Kommunestyret 15.12.2011 i sak 152/11 (handlingsplanen for 2012-2015) det ble 

fattet vedtak om at selvkost-prinsippet skulle tas i bruk for plan, kart- og oppmåling og 

byggesak.  

 

I forbindelse med busjettbehandlingen i fjor høst fremgikk det av forslag til 

betalingsregulativ at:  

 

Teknisk forvaltning har flere selvkostområder. Selvkostområdene i dag er vann, avløp, 

slam/septik, feiing, private reguleringsplaner, byggesak og oppmåling.  

 

(…) 

Innen oppmåling er det fortsatt for lave inntekter til å unngå negative fond. Det vil kreves 

stor økning av gebyrer også ut over de gebyrene som nabokommunene opererer med. For å 

unngå at gebyr økningen blir for stor og at selve gebyrnivået blir for høyt, foreslår 

rådmannen en noe dempet gebyr økning i forbindelse med budsjett 2015.  

 

Det er anledning for kommunestyret å avskrive de fremførbare underskuddene på områdene 

dersom man skulle mene at det er vanskelig å både oppnå fullkostnadsdekning i 

økonomiplanperioden og samtidig ta inn ekstra gebyrinntekter for å dekke de fremførbare 

underskuddene 

 

Rådmannen vil imidlertid komme tilbake med en egen politisk sak om gebyrnivået på miljø- 

og arealforvaltningen (byggesak, private reguleringsplaner, oppmåling) som grunnlag for å 

drøfte hvordan dette skal håndteres videre (ev vedtak om nye gebyrer). 

Rådmannen jobber parallelt med effektivisering av tjenestene (for å redusere kostnader) og 

å sikre gode og forutsigbare leveranser. 

 

  

Det er varslet endringer – dette kan få betydning for selvkostregnskapet 



 

Byggesak: Det er varslet at det kan bli endringer i byggereglene. Disse endringene kan 

medføre at vi ikke kan ta gebyr for å behandle mindre byggetiltak (garasjer mindre enn 40 

m²) og at vi ikke lenger skal godkjenne foretak (såkalte ansvarsretter). I fjor utgjorde 

godkjenning av foretak/ansvarsretter ca. 18 % av de totale saksbehandlingsgebyrene. I år er 

andelen sålangt 15 %. Det er varslet om at enkelte endringer skal tre i kraft 01.07.2015, og 

andre (f.eks. ansvarsretter) trer i kraft 01.01.2016. 

 

Oppmåling: Det ligger an til en lovendring (NOU:2014:6) om lov om eierseksjonering. 

Foreløpige signaler kan tyde på at det ligger an til at seksjonering også skal på selvkost. I 

dag er det makssatser som er fastsatt gjennom forskrift. Disse satsene samsvarer ikke alltid 

med reell tidsbruk. En endring vil således kunne være til gunst for kommunen. En slik 

endring får betydning for det som i dag faller inn under pkt. 1.2, oppretting av uterareal på 

eierseksjon, og pkt. 12 seksjonering. Når og om dette trer i kraft er foreløpig usikkert. 

 

  

 

Liten justering av gebyrene - rådmannen foreslår å ta inn rabatt ved 

mange enheter 
  

Økningen i gebyrene har skjedd for å hente inn tidligere års underskudd. 

Selvkostregelverket åpner opp for at kommunen innenfor en femårsperiode enten må sette 

ned gebyrene (hvis overskudd på fondet) eller at de kan øke gebyrene (for å dekke 

underskuddet). Slik sett så har kommunen høyere gebyrinntekter enn kostnad med å levere 

tjenesten i 2015. Dette er nødvendig fordi vi har underskudd fra tidligere år, slik at vi må ta 

inn mer for å dekke opp underskuddet. Det har vi mulighet til innenfor retningslinjene for 

hvordan selvkost skal beregnes. 

 

Vi foreslår at gebyrene beholdes uendret, men at det tas inn rabatt ved mange enheter: 

 

1. Oppmåling: Oppretting av matrikkelenhet: I dag tas det kr. 24 000,- for opprettelse 

av en matrikkelenhet på inntil 1 500 m² og kr. 29 000,- for matrikkelenhet på 1501 

og til 3000 m². Det er samme sats uansett antall enheter, selv om disse ligger i felt og 

grenser inntil hverandre. 

 

Forslag endring: At satsene opprettholdes som i dag, men at det tas inn rabatt. Fra og 

med den 6. tomta gis det 5 % rabatt. Fra og med den 11. tomta gis det 15 % rabatt.  

 

Den konkrete ordlyden blir som vist i tabellen under: 



 

Areal i m² 2014 2015 

Fra og med Til og med   

0 1 500 21 677,- 24 000,- 

1 501 3 000 26 737,- 29 000,- 

Deretter pr. overskytende daa 575,- 600,- 

 
For regulerte felt der tomtene grenser inntil hverandre kan det gis følgende rabatt: 

- fra og med den 6. tomta gis det 5 % rabatt, og det 
regnes følgende sats per enhet  

(0 – 1500) 
22 800,- 

(1501-3000) 
27 550,- 

- fra og med den 11. tomta gis det 15 % rabatt, og det 
regnes følgende sats per enhet 

(0-1500) 
20 400,- 

(1501-3000) 
24 650,- 

 

 

2. Byggesak: Enhetspris for bruksenheter 

 

Forslag endring: At satsene opprettholdes som i dag, men at det tas inn rabatt. Fra 

den 11. leiligheten gis det 40 % rabatt. Fra den 21. bruksenheten og utover gis det 60 

% rabatt. 

 

Den konkrete ordlyden blir som vist i tabellen under: 

 

 

Minstepriser ved søknadsbehandling 2014 2015 

Minstepris for alle søknader 6 600,- 11 000,- 

For tillatelser til 1 ny bruksenhet/boenhet  24.000.- 

Tillegg per bruksenhet/boenhet utover den første 
bruksenheten/boenheten 
(regnes fra 2. til 10. bruksenhet) 

 12.000,- 

- fra og med den 11. – 20. bruksenheten gis det 40 % rabatt, og 
det regnes følgende sats per bruksenhet 

 7 200,- 

- fra og med den 21. bruksenheten og utover gis det 60 % 
rabatt, og det regnes følgende sats per bruksenhet 

 4 800,- 

 

 

3. Plan: Gebyrsatsene beholdes som i dag, altså uendret. 

 

 

Konsekvensene ved å ta inn slike rabatter, vil være noe reduserte saksbehandlingsgebyrer i 

enkelte saker. Dog er det snakk om mindre beløp relativt sett, da dette er saker som i mange 

tilfeller omfatter store prosjekter. Foreslåtte nivåer vil trolig harmonere med ressursbruken 

for denne type saker, der det er nærliggende å tro at eksempelvis tidsbruken ikke 

nødvendigvis øker proporsjonalt med økende areal og antall enheter i det uendelige. 

 

 

 

Alternative løsninger 
 



Dersom det ikke er ønske om å endre gebyrene, kan de holdes uendret. Et vedtak kan lyde 

slik: 

 

1. Gebyrene for byggesak og oppmåling beholdes uendret. Fastsatte satser i dagens 

betalingsregulativ videreføres frem til ordinær justering ved årsskiftet. 

2. Rådmannen legger fram en ny sak som sier noe om utviklinga på selvkostfondet siden 

oppstarten i 2012 og vil gi anbefalinger omkring videreføring av selvkost på plan, byggesak 

og oppmåling. 

 

 

Dersom det er ønske om å øke rabattene ytterligere, vil dette kunne få betydning for 

selvkosten, og vil kunne bety en forverring av selvkostfondet. Rådmannen vil ikke anbefale 

at det legges opp til dette.  

 

Rådmannens vurdering 
Rådmannen ser at gebyrene kan oppleves høye, og har foreslått noen enkle grep i saker hvor 

det kan være noe «stordriftsfordel», og grunnlag for å gi rabatt. Forslaget om endring av 

gebyrene har ikke vært på offentlig høring. Siden det er snakk om å ta inn rabatt for store 

prosjekter er dette noe som vil være til gunst for våre brukere. 

 

Videre vil rådmannen arbeide med å få et bedre grunnlag for å se på selvkostgraden per 

sakstype slik at dette kan bidra til et funksjonelt og differensiert saksbehandlingsgebyr for 

de ulike sakene vi har i Ringerike. 

 

Det er et ønske om å treffe «riktig» på gebyrnivået. Tre år etter oppstart med 

selvkostregnskap er vi noen erfaringer rikere. Imidlertid ser vi at det kan være behov for å 

justere. Imidlertid, for ikke å havne skjevt ut, er det viktig at vi skaffer oss et grunnlag slik at 

vi kan se hvordan endringer i struktur og satser vil kunne slå ut.  

 

Rådmannen anbefaler at vi tar inn rabatt som tidligere beskrevet over og at vi arbeider 

videre med å få grunnlaget vi trenger for eventuelt å kunne justere på strukturen og satser på 

et senere tidspunkt.  

 

I dette saksframlegget har ikke rådmannen ikke gått inn på hva vi gjør med negativ saldo på 

selvkostfondet til byggesak og oppmåling. Dette omfattes av bestillinga fra i høst. 

Rådmannen vil komme tilbake med en ny sak om dette over sommeren. 

 

 

Vedlegg 
1. Dagens ordlyd i betalingsreglementet og forslag til ny ordlyd 

 

 

Lenker 
Betalingsreglement for 2015 (Kommunestyret sak 139/14) 

 

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, 27.05.2015 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Asle Aker 

saksbehandler: Heidi Skagnæs 

 

 



Forslag til endringer i prisregulativet 
 
Byggesak 

Minstepriser ved søknadsbehandling, hvor det tas fast sats per enhet (s. 18 i betalingsreglementet). 
 
I dagens bestemmelser står følgende: 

Minstepriser ved søknadsbehandling 2014 2015 

Minstepris for alle søknader 6 600,- 11 000,- 

For tillatelser til 1 ny bruksenhet/boenhet  24.000.- 

Tillegg per bruksenhet/boenhet utover den første 
bruksenheten/boenheten 

 12.000,- 

 
Forslag til endring:  

Minstepriser ved søknadsbehandling 2014 2015 

Minstepris for alle søknader 6 600,- 11 000,- 

For tillatelser til 1 ny bruksenhet/boenhet  24.000.- 

Tillegg per bruksenhet/boenhet utover den første 
bruksenheten/boenheten 
(regnes fra 2. til 10. bruksenhet) 

 12.000,- 

- fra den 11. – 20. bruksenheten gis det 40 % rabatt, og det 
regnes følgende sats per bruksenhet 

 7 200,- 

- fra den 21. bruksenheten og utover gis det 60 % rabatt, og det 
regnes følgende sats per bruksenhet 

 4 800,- 

 
 

Oppmåling 
Oppretting av matrikkelenhet, og dette med grunneiendom og festegrunn (s. 21 i 
betalingsreglementet) 
 
I dagens bestemmelser står følgende: 

Areal i m² 2014 2015 

Fra og med Til og med   

0 1 500 21 677,- 24 000,- 

1 501 3 000 26 737,- 29 000,- 

Deretter pr. overskytende daa 575,- 600,- 
 
 
Forslag til justerte gebyrer er som følger: 

Areal i m² 2014 2015 

Fra og med Til og med   

0 1 500 21 677,- 24 000,- 

1 501 3 000 26 737,- 29 000,- 

Deretter pr. overskytende daa 575,- 600,- 

 
For regulerte felt der tomtene grenser inntil hverandre kan det gis følgende rabatt: 

- fra og med den 6. tomta gis det 5 % rabatt, og det 
regnes følgende sats per enhet  

(0 – 1500) 
22 800,- 

(1501-3000) 
27 550,- 

- fra og med den 11. tomta gis det 15 % rabatt, og det 
regnes følgende sats per enhet 

(0-1500) 
20 400,- 

(1501-3000) 
24 650,- 

 



SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 

 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 14/311-18   Arkiv: GNR 

318/442,444,427  

 

Gnr. 318/442,444,427 – Brutorget – Søknad om boligkompleks 

 

Forslag til vedtak: 
 

 

Rådmannen viser til søknad om rammetillatelse inkludert dispensasjoner fra SG arkitektur 

AS på vegne av tiltakshaver Tronrud eiendom AS, til merknader fra naboer, til søkers 

kommentar til merknadene og til rådmannens saksframlegg; 

 

1. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning finner å kunne gi dispensasjon for 

endring av regulert fotavtrykk, dispensasjon fra reguleringsbestemmelsenes § 2, pkt. 

4 angående høyde på bygg C og dispensasjon for overskridelse av formålsgrense 

vedrørende trapperom. Hensynet bak reguleringsbestemmelsene vurderes ikke å bli 

vesentlig tilsidesatt. Fordelene ved å gi dispensasjon anses som klart større enn 

ulempene.  

 

2. Søknad om dispensasjon fra regulert fotavtrykk, fra reguleringsbestemmelsenes § 2, 

pkt. 4 vedrørende høyde og overskridelse av formålsgrense godkjennes med hjemmel 

i plan- og bygningsloven § 19-2. 
 

3. På bakgrunn av pkt. 2, godkjennes søknad om rammetillatelse i prinsippet. 
 

4. I forbindelse med at bygg A nå ikke vil bli oppført, skal eksisterende lindetrær langs 

gangkulverten i området mot nordøst bevares. 
 

5. Viderebehandling av søknaden delegeres videre til rådmannen. 
 

6. Se orientering om klageadgang. 

 

 



 

 

Sammendrag 

 
Kommunen har mottatt søknad om rammetillatelse angående oppføring av boligkompleks på 

Brutorget. Ansvarlig søker er SG arkitektur og tiltakshaver er Tronrud Eiendom AS. Krav til 

bevaring av gangkulvert på eiendommen, har ført til at det nå at bygg A ikke skal oppføres 

nå. Det søkes derfor kun om oppføring av bygg B og C. Tiltaket består av totalt 70 

boenheter, i tillegg har tiltaket næring og café i første etasje. Det søkes om dispensasjon 

vedrørende endring av det nordvestre hjørnet, overskridelse av formålsgrense ved trapperom 

og endring av høyde på bygg C.   

 

Det har kommet inn flere nabomerknader i saken. Nabomerknadene dreier seg hovedsakelig 

om tap av utsikt/lys ved avviket for det nordvestre hjørnet, parkering til Ringeriks-kraft AS, 

og varelevering til Hønefoss bru 3.  

 

Siden bygg A nå ikke skal oppføres, åpner dette opp for å bevare eksisterende lindetrær 

nordøst langs gangkulverten. Søker/tiltakshaver vil sterkt motsette seg at det settes vilkår om 

bevaring av trær. Rådmannen anbefaler bevaring av disse trærne, og har derfor i forslag til 

vedtak er det derfor valgt å ta med ett pkt. 4 vedrørende bevaring av trær.  

 

Rådmannen anbefaler å gi dispensasjon, men har foreslått 2 alertnative forslag til vedtak. I 

alternativ nr. 1 er pkt. 4 med krav om bevaring av trær tatt  ut av forslaget,  alternativ 2. tar 

hensyn til nabomerknaden fra Kari Mette og Ola Gamkinn angående forringelse av utsikt 

ved endring av det nordvestre hjørnet.  

 

 

 

Innledning / bakgrunn 

 
Søknad om rammetillatelse ble mottatt fra SG arkitektur 9.10.2014. Tiltakshaver er Tronrud 

eiendom AS. Tiltaket omfatter et boligkompleks med 2 boligblokker (bygg B og C) på 

eiendom med gårds- og bruksnummer 318/442, 444, 427. Krav til bevaring av 

gangkulverten under Arnemannsveien har ført til at bygg A ikke skal oppføres på nåværende 

tidspunkt.  

 

Hjørnet mot nordvest har fått endret utforming på grunn av dette, for å få en bedre 

sammenheng mellom disse bygg B og C. Etter å ha konferert med fylkesmannen i Buskerud, 

anser rådmannen at det må søkes om dispensasjon ved en slik endring. Den 13.01.2015 ble 

det mottatt søknad om dispensasjon for endring av dette hjørnet. Det søkes i tillegg om 

dispensasjon vedrørende reguleringsbestemmelsenes § 2, pkt. 3, angående formålsgrense 

som skal gjelde som byggegrense mot veg, da det er ønskelig med trapperom som 

overskrider denne grensen. Det søkes også om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsenes 

§ 2, pkt. 4, vedrørende høyde på bygg C. 

 

Det har kommet inn flere nabomerknader i saken. Nabomerknadene dreier seg hovedsakelig 

om tap av utsikt/lys ved avviket for det nordvestre hjørnet, parkering til Ringeriks-kraft AS, 

og varelevering til Hønefoss bru 3. Det har også kommet inn en nabomerknad vedrørende et 

eventuelt byggetrinn 2, oppføring av bygg A.  



 

Kommunen og ansvarlig søker/tiltakshaver har diskutert eventuell bevaring av eksisterende 

lindetrær ved gangkulverten. Søker/tiltakshaver mener at det vil bli svært vanskelig å bevare 

trærne i forbindelse med grunnarbeider, og at rotsystemet til trærne vil kunne bli skadet.. 

Kommunen mener at det er viktig å bevare eksisterende grønnstruktur i byen, og viser til 

veilederen «Grønn plakat»., hvor intensjonen er å både  ta vare på, samt utbedre mangel på 

vegetasjon i deler av byen. 

 

Beskrivelse av saken 

 
Tiltaket  

Tiltaket består av 2 boligblokker, bygg B og bygg C, med totalt 70 boenheter. Krav til bevaring 

av gangkulverten under Arnemannsveien har ført til at bygg A ikke skal oppføres nå.  
Tiltaket har i tillegg 2000 m² næringsareal. Boligblokkene er på 6 etasjer pluss parkeringskjeller 

og med næring og café i første etasje. Boligblokkene skjermer et privat felles uterom som åpnes 

opp mot øst. 

 

Dispensasjoner 

 

Dispensasjon for endring av nordvestre hjørne  

I søknaden har prosjektets nordvestre hjørne til bygg B blitt endret fra opprinnelig regulert 

fotavtrykk. Rådmannen har kontaktet fylkesmannen i Buskerud i oktober, og fikk bekreftet at 

det kreves dispensasjon dersom man vil endre fotavtrykket så mye i forhold til hva som er vist 

på vedtatte reguleringsplan. Kommunen har mottatt dispensasjonssøknad for dette. I følge 

ansvarlig søker utløste beslutningen om å oppføre kun Bygg B og C som første byggetrinn, 

behov for å se på utformingen av bygningene på nytt. For å gi bedre sammenheng mellom de to 

gjenværende byggene, er det valgt å endre nordvestre hjørne. I selve dispensasjonssøknaden 

begrunnes dette ytterligere med at de to byggene knyttes bedre sammen, og at hjørnet mot 

nordvest får en bedre arkitektonisk utforming, en klarere avgrensing av kvartalet og en 

tydeligere bymessig struktur. Den nye utformingen vil også skjerme utearealet til beboerne 

bedre mot støy, og den vil inneholde avfallsstasjon som tidligere var ment å være på utsiden.  
 

Dispensasjon for endring av høyde på bygg C  

I reguleringsbestemmelsenes § 2, pkt 4, forutsettes det at bygg C trappes ned til cote 93,2 mot 

øst. Det søkes om dispensasjon fra dette, da det er ønskelig å trappe ned bygget til cote 94,55. 

Det argumenteres med at dette er en bedre arkitektonisk løsning. Bygg A skal ikke oppføres som 

planlagt, og det er da vurdert som riktig å gjøre hjørnet mot øst mer markert.  

 

 

Dispensasjon for plassering av trapperom  

Hver av boligblokkene vil ha 2 vertikale trapperom, totalt 4 trapperom. Disse vil i følge 

ansvarlig søker, ligge inn i formålsområdet «Annen veggrunn» med inntil 2 m. Dispensasjonen 

begrunnes med at dette gjelder en svært liten del av bygget, og det påvirker ikke regulert gang- 

og sykkelvei. I tillegg påpekes det at det er et viktig bidrag til å bryte opp fasaden. Rådmannen 

har sendt inn en forespørsel om uttalelse fra Statens vegvesen på denne plasseringen, men 

27.05.2015, er det fortsatt ikke fått kommet noen uttalelse, og rådmannen forutsetter da at de 

ikke har noen innvendinger til dette. 

 

 

Nabomerknader 



 

Merknad fra nabo, Mette H.V.  Skogstrøm, beboer i Hønefoss bru 1 D 

 

Det påpekes at et byggetrinn 2 (bygg A) vil gi et mørkt og trangt uterom, og vil ha negativ 

virkning på lysforholdene i leilighetene i sentrumskvartalet, samfunnshuset og i nybyggene på 

brutorget. 

 

Kommentar til merknad fra ansvarlig søker: 

 

Søker skriver at det ikke er ønsket å ta stilling til et eventuelt byggetrinn 2 på nåværende 

tidspunkt. Det påpekes at det er satt en byggegrense mot Sentrumskvartalet som gir en avstand 

mellom de to byggene på omkring 17 m. Dette mener søker er en god bredde som ivaretar 

lysforholdene på en god måte. 

 

 

Merknad fra nabo Kari Mette og Ole Gamkinn, beboere i Fossveien 11, eiendom 318/398 

 

Det protesteres på søknad om dispensasjon for endring av det nordvestre hjørnet, da dette vil gi 

redusert utsikt inn til torget fra Fossveien 11. I tillegg påpekes det at endringen vil gi reduserte 

lysforhold.  

 

Kommentar til merknad fra ansvarlig søker 

 

Ansvarlig søker samtykker til at utsikten inn til torget fra Fossveien 11 blir hindret. Det 

påpekes imidlertid at torget er en del av beboernes private uteoppholdsareal, og at det vil bli 

valgt en skjerming uavhengig av bygningens endrede utforming. Skjerming av åpning er 

også nødvendig for å ivareta støykravene. Når det gjelder sol- og lysforhold, kan ikke 

ansvarlig søker se ut i ifra deres soldiagram at de bygningsmessige endringene har vesentlig 

betydning for Fossveien 11. 

 

Videre påpeker søker at de endringene som er gjort vil gi en vesentlig bedre sammenheng i 

bygningsmassen og en bedre innramming av kvartalet.  

 

Merknad fra Ringeriks-Kraft AS, nabo på eiendom  318/397 

 

Ringerikskraft påpeker at regulering av Fossveien omfatter både plassering av veien og at 

parkering er løst på en annen måte. Fra skissen kan de ikke se hvordan adkomst til deres 

bygg og kundeparkeringsplasser er løst. Ringeriks-Kraft påpeker at kundeparkering og 

adkomst til Fossveien 7-9 minst må være på samme nivå i dag. Det påpekes at det må være 

satt av plass til minimum 4 kunde-parkeringsplasser i umiddelbar nærhet til bygget, og minst 

to av disse må være med lademulighet for elbil. 

 

Kommentar til merknad fra ansvarlig søker 

 

Søker påpeker at prosjektet ikke medfører endringer av rampen opp til inngangspartiet til 

Ringeriks-Kraft eller tilstøtende fortau. Videre påpekes at parkeringsforholdene vil endres, 

slik det er påpekt i reguleringsplanen. Parkeringsplassene i Fossveien er forutsatt å være 

offentlig tilgjengelige og skal overtas av kommunen etter ferdigstillelse. Disponering av 

plasser må avklares med Ringerike kommune.  

 



Merknad fra Eiendomsservice Ringerike AS , nabo på eiendom 318/443 

 

Det påpekes at det må prosjekteres tilfredsstillende adkomster for varelevering til Hønefoss 

bru 3, og at det er trangt rundt caféområdet mot syd. 

 

Kommentar til merknad fra ansvarlig søker 

 

De vil merke seg dette, og vil gjøre en detaljert studie av varelevering i forbindelse med 

detaljprosjektering av uteområdet. 

 

Uttalelse fra fylkesmannen i Buskerud 

Saken ble sendt til fylkesmannen i Buskerud for uttalelse vedrørende dispensasjon for 

endring av det nordvestre hjørnet, og endring av høyde på bygg C. 

 

Fylkesmannen vurderer det slik at de omsøkte dispensasjonene ikke vil ha konsekvenser for 

nasjonale eller vesentlige regionale miljøinteresser tilknyttet deres ansvarsområder, men 

fylkesmannen ser ikke bort i fra at saken kan ha betydning for lokale miljøverdier. Det 

påpekes at det er primært kommunens ansvar å ta hensyn til slike lokale interesser. Videre 

påpeker fylkesmannen at det er kommunens ansvar å se til at ny bebyggelse gis en god 

estetisk utforming, både som enkeltbygg og i forhold til omkringliggende bebyggelse og 

bymiljø. Det vises til føringer i Nasjonale forventninger til regional og kommunal 

planlegging, samt Den europeiske landskapskonvensjonen.  

 

 

 

Arkitektonisk utforming/ Utomhusplan 

 

Bevaring av trær 

 

Kommunen har hatt en dialog med tiltakshaver og ansvarlig søker angående bevaring av 

eksisterende lindetrær nordøst for gangkulverten. Kommunen ønsker å bevare eksisterende 

trær, på grunnlag av viktigheten ved å bevare eksisterende grøntstruktur i byen og at det 

tross alt tar mye tid og arbeid å dyrke fram trær av en slik størrelse. Kommunen påpeker at 

trærne vil kunne bedre mikroklimaet med tanke på vind, «myke opp» harde flater i bybildet, 

og gi i større grad menneskelig skala til gaten. Kommunen mener at når bygg A ikke lenger 

skal oppføres og forslaget ikke lenger forholder seg til eksisterende reguleringsplan, åpner 

dette opp for bevaring av eksisterende trær.  

 

Tiltakshaver/søker viser til at det ikke er satt noe krav om bevaring av trær i 

reguleringsbestemmelsene. I tillegg vises det til at bevaring av trærne vil være svært 

vanskelig, da trærnes rotsystem vil bli svært berørt av grunnarbeidene. I tillegg til utgraving 

for kjeller, fundamenter og infrastruktur, må det gjennomføres masseutskifting for arealer 

som skal belegges med stein eller asfalt. Det påpekes at rotsystemet for flere av trærne ligger 

høyt, da de i dag sprenger gjennom asfalten. Dette kan føre til at trærne kan falle, og dette 

kan bli svært risikabelt. Det understrekes også at innsendt utomhusplan vil vise en helhetlig 

løsning for området. Nye trær og lavere beplantning vil sammen med nye overflater og 

møblering gi et helt nytt byrom. Videre mener tiltakshaver at ved etablering av 

parkeringskjeller vil mye masse måtte graves ut fra området, og at dette vil medføre store 

inngrep i anleggsfasen. Utgraving inn mot eksisterende trær vil svært ofte medføre store 



skader på treet ved at røtter blir skadet/kuttet. Tiltakshaver mener at etablering av ny 

vegetasjon er en bedre løsning som gir større sikkerhet for gode vekstvilkår. Tiltakshaver vil 

på det sterkeste motsette seg at kommunen legger føringer for bevaring av enkelttrær som et 

vilkår i saken.   

 

Fasader 

Fasaden mot Arnemannsveien får en utforming, hvor det i 1. etasje er betongvegg med 

murpuss. Kommunen har tidligere i prosessen kommentert at denne vil framtre som lukket 

og vil gi lite til byen. Søker har forklart dette med at vindusarealer her kan bli vanskelig på 

grunn av støykrav. Det kan likevel bli aktuelt med vinduer i nederste del, dette skal avklares 

når man får kjennskap til hvilke type forretning som skal etableres i næringsarealet. 

Kommunen ønsker at betongveggen uansett blir gjort noe med, f.eks. i form av at 

teglsteinsforblendingen trekkes helt ned, eller at den dekkes med klatreplanter etc.  

 

Søker har etterspurt å få kunne redegjøre grundigere om farge/materialvalg ved søknad om 

igangsetting. Diskusjon av bygningens estetikk er altså en pågående prosess.  

 

 

Forholdet til overordnede planer 

 
Eiendommene omfattes av detaljregulering for Brutorget, nr. 314-01. Eiendommene har 

formålet bolig/forretning/kontor, eller kombinasjon av disse. Som forretning regnes 

handel/service/servering. Maksimalt tillatt bruksareal (BRA) skal totalt være 11000 m². 

BRA skal fordeles maksimalt; bolig 7100 m², forretning 3250 m² og kontor 650 m².  I 

utgangspunktet var det tenkt tre bygg, A, B og C. I forbindelse med Statens vegvesen krav 

om bevaring av gangkulverten, oppføres nå kun bygg B og C.   

 

Behov for informasjon og høringer 

 
Søknaden har blitt sendt til fylkesmannen i Buskerud for uttalelse vedrørende 

dispensasjoner. Fylkesmannen påpekte at dispensasjonssøknadene er av lokal karakter. 

Søknaden har den 31.10.2014 blitt sendt til Statens vegvesen for uttalelse vedrørende 

dispensasjon for trapperom. Det er ikke mottatt uttalelse angående dette, og rådmannen 

forutsetter da at vegvesenet ikke har noen merknader til dette.  

 

 

 

 

 

 

 

Alternative løsninger 

 

Alternativ 1. 

 



Rådmannen viser til søknad om rammetillatelse inkludert dispensasjoner fra SG arkitektur 

AS på vegne av tiltakshaver Tronrud eiendom AS, til merknader fra naboer, til søkers 

kommentar til merknadene og til rådmannens saksframlegg; 

 

1. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning finner å kunne gi dispensasjon for 

endring av regulert fotavtrykk, dispensasjon fra reguleringsbestemmelsenes § 2, pkt. 

4 angående høyde på bygg C og dispensasjon for overskridelse av formålsgrensen 

vedrørende trapperom. Hensynet bak reguleringsbestemmelsene vurderes og ikke bli 

vesentlig tilsidesatt. Fordelene ved å gi dispensasjon anses som klart større enn 

ulempene.  

 

2. Søknad om dispensasjon fra regulert fotavtrykk, fra reguleringsbestemmelsenes § 2, 

pkt. 4 vedrørende høyde, og overskridelse av formålsgrensen godkjennes med 

hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2. 
 

3. På bakgrunn av pkt. 2, godkjennes søknad om rammetillatelse i prinsippet. 
 

4. Viderebehandling av søknaden delegeres videre til rådmannen. 
 

5. Se orientering om klageadgang. 

 

 

 

Begrunnelse 
Krav til bevaring av trær er tatt ut av rådmannens alternative forslag til vedtak.  

 
Det vises til pågående dialog med ansvarlig søker/tiltakshaver, hvor bevaring av trær er 

sterkt uønsket av tiltakshaver. HMA kan velge å vektlegge søker og tiltakshavers 

begrunnelser angående at bevaring av trær blir vanskelig, blant annet da trærnes rotsystem 

kan bli skadet av grunnarbeidene. HMA kan vurdere det slik at etablering av ny vegetasjon 

er en bedre løsning som gir større sikkerhet for gode vekstvilkår, og at nye trær og lavere 

beplantning vil sammen  med nye overflater og møblering gi et helt nytt byrom. HMA kan 

vurdere det slik at bevaring av eksisterende vegetasjon, ikke er medtatt i reguleringsplanen, 

og at det derfor ikke bør stilles krav til dette, til tross for at bygg A nå ikke lenger skal 

oppføres.  

 

HMA kan velge å vurdere det slik at videre diskusjon angående bevaring av trær, skal 

avgjøres på delegert myndighet.  

 

  

 

Alternativ 2. 

 



Rådmannen viser til søknad om rammetillatelse inkludert dispensasjoner fra SG arkitektur 

AS på vegne av tiltakshaver Tronrud eiendom AS, til merknader fra naboer, til søkers 

kommentar til merknadene og til rådmannens saksframlegg; 

 

1. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning finner at fordelene ikke er klart større 

enn ulempene, og at det derved er riktig å kunne avslå dispensasjonen fra endring av 

regulert fotavtrykk. Endringen vil redusere utsikt for nabo i Fossveien 11 og fraviker 

fra den opprinnelige planlagte bygningsformen.  

 

2. Søknad om dispensasjon fra regulert fotavtrykk, fra reguleringsbestemmelsenes § 2, 

pkt. 4, avslås med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2. 
 

3. Hovedkomiteen forutsetter at dispensasjonen vedrørende fotavtrykk er et sentralt 

forhold i saken, og at prosjektet må justeres før ny behandling i stedet at øvrige 

dispensasjoner og rammetillatelse nå skulle bli godkjent på betingelse av endring av 

prosjektet i nordvest. 
 

4. Se orientering om klageadgang. 
 

Begrunnelse 
HMA kan velge å vektlegge at Brutorget er i reguleringsplanen vist med et annet fotavtrykk, 

og at nabo i Fossveien 11 kjøpte sin leilighet i god tro om hvordan Brutorgets form ville 

framstå. HMA kan vurdere det slik at en endring av dette hjørnet vil forringe utsikten inn til 

Brutorget fra Kari Mette og Ola Gamkinn sin leilighet i Fossveien 11. HMA kan vurdere det 

slik at det er viktig del ved oppføring av nybygg og ta hensyn til naboers utsikt, da utsikt er 

en viktig del av trivsel i egen leilighet/bolig, og at det tillegg skal mye til for å avvike fra 

regulert fotavtrykk.  

 

 

Rådmannens vurdering 

 

 
Vurdering av nabomerknader 

 

 

Vurdering av nabomerknad til et eventuelt byggetrinn 2 (oppføring av bygg A) 

 

Siden det nå søkes om oppføring av kun bygg B og C, synes det ikke aktuelt fra rådmannens 

side å kommentere denne nabomerknaden. Ved en eventuell søknad om oppføring av bygg 

A senere, vil det bli ny nabovarsling, og en slik merknad vil det kunne tas stilling til.  

 
Vurdering av nabomerknad til endring av nordvestre hjørne 

 

Rådmannen vurderer det slik at endring av dette hjørnet, vil gi redusert utsikt til naboen i 

Fossveien 11. Rådmannen vurderer det ut ifra vedlagte soldiagram fra ansvarlig søker, at 



endringen ikke vil få vesentlige konsekvenser for direkte sollys. Endringen kan muligens 

føre til noe redusert himmellys.   

 

Rådmannen støtter søkers begrunnelser om at endringen vil knytte disse to byggene bedre 

sammen og gi en tydeligere avgrensing. Endringen vil også gi noe bedre skjerming for 

beboerne i brutorget. Utvidelsen vil også skjerme utvendig avfallstasjon, dette anses som 

positivt for allmenheten. Rådmannen konkluderer med at fordelene med endret utforming er 

større enn ulempene i dette tilfellet, og anbefaler og gi dispensasjon til tross for at naboen i 

Fossveien 11 vil få redusert utsikt inn i torget med det nye forslaget.  

 

Vurdering av nabomerknad fra Ringeriks-kraft 

Rådmannen viser til at det ikke er søkt om dispensasjon vedrørende parkering, og at 

parkeringen som er vist samsvarer med det som er avsatt i reguleringsplanen. Uenigheter 

angående antall parkeringsplasser/plasser for lading av el.bil må tas opp med kommunen i 

etterkant, dette anses da som privatrettslige forhold.  

 

Vurdering av merknad fra Eiendomsservice AS 

Rådmannen vurderer det slik at atkomster for varelevering til Hønefoss bru 3  må 

undersøkes og redegjøres for, før en eventuell igangsettingstillatelse kan utstedes.  

 
 

Vurdering av dispensasjoner  

 

Dispensasjon for endring av nordvestre hjørne er vurdert sammen med nabomerknaden. 

Rådmannen anbefaler å gi dispensasjon.  

 
Dispensasjon for endring av høyde på bygg C  

Rådmannen kan ikke se at endring av høyden på en begrenset del av prosjektet vil ha noen 

negative konsekvenser i dette tilfellet, og det har heller ikke kommet inn noen 

nabomerknader på endring av denne høyden. Rådmannen anbefaler derfor at det gis 

dispensasjon. 

 

 

Dispensasjon for plassering av trapperom  

Rådmannen vurderer det slik at trapperommene er viktig for byggets estetikk og er et bidrag 

til å bryte opp fasaden. Fasaden er ellers svært horisontal og «stram», utstikkende trapperom 

vil bidra til mer variasjon og dybde i fasadeutrykket. Dette er en viktig fasade, med en 

sentral plassering i Hønefoss sentrum. Siden trapperommene er avgrenset til «annen 

veggrunn» og ikke stikker ut i formålet «gang og sykkelveg», kan rådmannen ikke se at de 

vil være til hinder for noen. Rådmannen anbefaler derfor å gi dispensasjon.  

 

 

 

 

 

 

 
Vurdering av arkitektonisk utforming og utomhusarealer 

 



Bevaring av trær 

 

Siden det nye forslaget som nå er sendt, ikke lenger omfatter bygg A slik det er vist på 

reguleringsplanen, vurderer rådmannen det slik at dette åpner opp for å bevare eksisterende 

lindetrær på østsiden av gangkulverten. (Se vedlegg nr. 14 for forslag til bevaring av trær). 

Eksisterende kastanjetrær sør for gangkulverten må fjernes på grunn av utgraving til 

parkeringskjeller. På denne måten mener rådmannen, at bevaring av lindetrær vil være en 

kompromissløsning. Trærne vil «myke opp», da det er mange harde overflater i dette 

prosjektet, de vil også gi menneskelig skala til gaten i større grad, da boligbyggene som nå 

skal oppføres er relativt høye. Rådmannen vurderer det slik at trær i tillegg viktig for trivsel 

i byen, og kan bidra til et bedre mikroklima i passasjen ved sentrumskvartalet, da denne er 

vindutsatt. Fjerner man trærne kan dette bli en vindtunnel og rådmannen vurderer det slik at 

disse trærne vil kunne dempe vind i gaten.  

 

Rådmannen vurderer det slik at det bør tas hensyn så langt det er mulig for å unngå å skade 

trærne. Rådmannen mener at til tross for at rotfeste og røtter muligens kan bli skadet i 

byggeprosessen, slik søker viser til, kan trærne likevel klare seg. Dette er uansett svært 

vanskelig å forutsi. Beskjæring av trekronen vil kunne motvirke en eventuell skade.  

 

Rådmannen vurderer det slik at en lav erstatningsvegetasjon som er tenkt i dette tilfellet, 

ikke vil gi den samme virkningen i bybildet som trær av en slik høyde som er representert.   

 

Det vises i tillegg til veilederen «Grønn plakat» som innehar en grøntplan hvor denne 

trerekken er markert. «Grønn Plakat» ble vedtatt 30.11.2000 og gir føringer for 

grønnstruktur, landskapsvurderinger og nærlekeplass i Hønefoss.  Noe av intensjonen med 

veilederen er å kunne utbedre mengden av grøntareal i sentrum, og bevaring av eksisterende 

trær er helt i tråd med denne intensjonen.  

 

I tillegg vises det til klage i reguleringsprosessen, hvor en nabo ønsker at disse trærne skal 

bli bevart. Nå som bygg A ikke lenger skal oppføres, mener rådmannen dette åpner opp for å 

se på denne muligheten på nytt.  

 

Rådmannen påpeker at kommunen har ansvaret for helheten i byen, og bevaring av 

grøntstruktur er viktig for en god helhet.  

 

 

Konklusjon 

Rådmannen anbefaler å gi dispensasjon vedrørende endring av nordvestre hjørnet til tross 

for innsendt nabomerknad. Rådmannen anbefaler også å gi dispensasjon fra 

reguleringsbestemmelsenes § 2, pkt. 4 angående høyde på bygg C, samt overskridelse av 

formålsgrensen ved trapperom. Rådmannen vurderer det slik at hensynet bak 

reguleringsplanen ikke blir vesentlig tilsidesatt, og at fordelene ved å gi dispensasjon er klart 

større enn ulempene. Vedrørende bevaring av lindetrær, vurderer rådmannen det slik at 

hensynet til kommunens ønske om bevaring av grønnstruktur i området, bør veie tyngst. 

Rådmannen anser at kommunen inngår et kompromiss ved å sette vilkår om bevaring av 

lindetrær, da eksisterende kastanjetrær på tomten må fjernes på grunn av parkeringskjeller.   

 
  

Vedlegg 



 
1. Kart 1:2000 

2. Situasjonskart 

3. Detaljregulering for brutorget 

4. Reguleringsbestemmelser 

5. Tegninger 

6. Søknad om dispensasjon  

7. Nabomerknad fra Kari Mette og Ola Gamkinn angående endring av nordvestre 

hjørnet 

8. Nabomerknader/Solstudier fra søker 

9. Følgebrev/Ansvarlig søkers kommentarer til merknader 

10. Nåværende perspektiver nordvestlig hjørne 

11. Tidligere perspektiver nordvestlig hjørne 

12. Uttalelse fra fylkesmannen i Buskerud 

13. Uttalelse datert 21.5.2015 fra ansvarlig søker/tiltakshaver vedrørende bevaring av 

trær 

14. Forslag til bevaring av trær 

15. Søknad om dispensasjon vedrørende endring av det nordvestre hjørnet 

 

 

Lenker 
 

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

foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for 

papirutskrift. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 27.05.2015 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Heidi Skagnæs 

 

saksbehandler: Marie Irene Norberg 

 

 









 1

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

REGULERINGSBESTEMMELSER  
nr. 0605_314-01, detaljregulering for ”BRUTORGET”  
 
Sist revidert 28.09.2012 
 

Kunngjøring av oppstart 05.03.05 
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Egengodkjent i kommunestyret 31.05.2012 sak 67/12 
Mindre endring 05.12.2012 sak 7/12 
 

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR 
OMRÅDET BRUTORGET, HØNEFOSS,  

RINGERIKE KOMMUNE. 
Gnr. 318, bnr. 442 og 444.  

 
 

 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 

- Bolig/forretning/kontor      B/F/K 
 

2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
- Kjøreveg   Tv   
- Gang- og sykkelfelt Tgs1, Tgs2, Tgs 3 og Tgs 4 
- Annet trafikkareal Ta 

 
 
 
 
§1 FELLESBESTEMMELSER 
 

1 Disse reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som er vist med 
reguleringsgrense på plankartet.  

 
2 Reguleringsplan er påført gesimshøyder og annen informasjon som modellerer den 

planlagte bebyggelsen i reguleringsområdet. Det stilles ikke krav til utarbeidelse av 
bebyggelsesplan. 
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§2 BEBYGGELSE OG ANLEGG 
– KOMBINERT FORMÅL BOLIGER/FORRETNINGER/KONTOR 

 
1 Formål.  På området kan det oppføres bebyggelse for boliger, forretninger, kontor 

eller enhver kombinasjon av disse. Som forretning regnes handel, service og servering.  
 
2 Tomteutnyttelse.  Maksimalt tillatt bruksareal totalt skal være 11000 m²  

BRA fordeles med maksimalt: 

Bolig: 7100 m² 

Forretning 3250  m² 

Kontor 650 m² 

 

Boligarealet tillates økt med inntil 600 m² på bekostning av kontorarealet. Oppgitte        
arealer kan avvikes med inntil 5% 
 
 

 
Plan som har himling lavere enn 0,5 m over planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt 
bygningen regnes ikke med i bygningens bruksareal.  

 

3 Byggegrense.  Formålsgrense gjelder som byggelinje mot vei, men bygget skal over 
terreng oppdeles etter samme prinsipp som vist på planen.   

 
Deler av bygning kan krages ut over offentlig trafikkområde.  Fri høyde mellom 
utkraget bygningsdel og bakken skal være minimum 4,0m mot Hønefoss bru .         
Mot Fossveien skal fri høyde være minimum 3,5 meter.   

 
4 Byggehøyder.  Det skal være flate tak.   

 
- Bygg A.  Gesimshøyde skal maksimalt være kote 95. Mot nord trappes bygget ned 

til kote  93,2 som vist på planen. Bygg A tilpasses eksisterende rampe mot 
undergang for kryssing av Arnemannsveien.  

 
- Bygg B  Gesimshøyde skal maksimalt være kote 95 

 
 
- Bygg C.  Gesimshøyde skal maksimalt være kote 98. Mot øst trappes bygget ned 

til kote 93,2 som vist på planen.  
 
- Bygningene kan være sammenbygd opp til cote 82. 
 
På byggeområdet tillates oppført kjeller i to plan. 
 
Heissjakter, ventilasjonsrom og andre tekniske elementer, kan ha større høyde enn 
nevnt ovenfor. 

 
5 Parkering skjer i felles parkeringskjeller i underetasje på bygget. Innkjøring til denne 

blir fra Kongens gate, via Sentrumskvartalet.  Parkeringsdekning skal være som angitt 
i kommunal vedtekt. Parkering tilpasset bevegelseshemmede skal opparbeides iht. 
TEK § 10-2. 
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For boligene vil det bli sykkelparkering i henhold til kravene i kommunal vedtekt. 

 
6 Støy.  Boligene skal utstyres med balansert ventilasjon.  

 
 For boliger med privat uteplass skal støy på uteplassen være L den =55dB eller lavere. 
Dette arealet kan være utformet som vinterhage som må kunne åpnes. Vinterhagen skal 
ha tilfredsstillende ventilasjon. Maksimalt støynivå utenfor soverom om natten (23-07) 
skal ikke oversige 70 L5AF   dersom det er mer en 10 hendelser.  
 
Alle leilighetene skal ha uteplass og minst en fasade med støybelastning under  L den 

=55dB eller lavere.  Det skal ved utforming av planløsning legges vekt på at 
støyømfindtlige rom skal legges mot stille side der dette ikke i utilbørlig grad går på 
bekostning av hensiktsmessig planløsning og øvrige bokvaliteter.  
 
Det stilles krav om dokumentasjon på ivaretakelse av støykrav og aktuelle støytiltak 
ved søknad om rammetillatelse. 
 

 
Det vises for øvrig til at oppholdsareal inne i boliger og felles uteoppholdsplass skal ha 
støynivå som tilfredsstiller rundskriv T-1442 fra Miljøverndepartementet.   
 
 

 
7 Utearealer.  Utforming, bruk og behandling av ubebygd areal i byggeområdet skal 

være dokumentert ved utomhusplan som framlegges ved byggesøknad.  Dette gjelder 
også felles uteoppholdsplasser over 1. etasje.  Felles uteoppholdsareal skal innbefatte 
lekeplass. Beplantning på tilliggende areal regulert til ”annet trafikkareal” skal medtas i 
utomhusplan. Universell utforming skal legges til grunn for utforming av felles 
uteoppholdsarealer. 

 
For boliger skal det anlegges uteoppholdsareal som følger: 
- Minste totale uteoppholdsareal skal være 20 m2 pr. boenhet (medberegnet 

balkonger) 
- Minste felles uteoppholdsareal skal være 10 m2 pr. boenhet. 
 
 

8 Radon.  Det skal gjøres tiltak for å beskytte varig oppholdsareal mot Radon dersom 
det ikke påvises at verdiene er under faregrensen. 

 
9 Bygningers utseende 

Fasader skal utformes slik at området samlet fremstår med et helhetlig arkitektonisk 
uttrykk. Hoveduttrykk er gitt gjennom illustrasjonstegninger.  
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§3 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 
 
§3.0  FELLESBESTEMMELSER 
 

1 Formål.  Områdene skal brukes til formål offentlig trafikkområde, med underformål 
som angitt på plankartet. 

2 Tekniske planer.  Anlegg som kommunen skal overta og ha vedlikehold av, skal 
utføres i henhold til planer som på forhånd er godkjent av kommunen.  Anlegg som 
Statens Vegvesen skal overta, skal utføres i henhold til planer som på forhånd er 
godkjent av Statens Vegvesen. 

3 Vegstandard.  Kommunal vei skal være utformet med en standard som det fremgår av 
kommunalteknisk veinorm utgitt av Norske Kommuners Sentralforbund 1981, eller 
bedre.   
 

 
 
§3.1  KJØREVEG (Tv) 
 

1 Formål.  Område Tv skal nyttes til offentlig trafikkområde, med underformål kjøreveg.  
På vestsiden av Fossveien skal det opparbeides parkeringsplasser. 
 
 

 
 
§3.2 FORTAU / GÅGATE (Tgs) 

  
1. Formål.  Området Tg skal nyttes til offentlig trafikkområde med underformål 

fortau/gågate og sykkelfelt.  Området skal brukes til gang- og sykkeltrafikk.  Området 
kan også nyttes av: 

• Kjøretøy for vedlikehold, brann og redning.   

• Kjøretøy for varelevering og søppelhåndtering i nærmere angitte tidsrom, 
hvor det er minst hinder for gang- og sykkeltrafikk.  Dette avgjøres av 
politiet etter vegtrafikkloven. 

• Kjøring til eiendommene som har egen parkering. 

• HC parkering på oppmerkede plasser  
 

 
2. Balkonger, baldakiner og lignende kan krage ut over gangarealet dersom dette ikke er 

til hinder for frisiktlinjer eller offentlig ferdsel under.  
 

3. Planen viser hvor det under Tgs2 kan være tunell mellom parkeringskjellerne i 
Sentrumskvartalet og Brutorget. 
 

4. Langs sørsiden av Arnemannsveien skal det etableres sykkelveg med total bredde på 
2,5 meter samt fortau på ca 2,5 meter. Gangvei og fortau skilles fra kjørebanen med en 
rabatt på 0,5 meter.  
 

5. Området tilpasses eksisterende rampe mot undergang for kryssing av 
Arnemannsveien. 
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6. Før rammetillatelse kan gis, skal det utarbeides utomhusplan som viser disponering og 
utforming av arealene. 

 
 
§3.3 ANNET TRAFIKKAREAL (Ta)  
 

1 Formål.  Området skal brukes til offentlig trafikkområde med underformål annen 
veigrunn.  Arealet kan nyttes til beplantning og snøopplagring.  

2 Balkonger, baldakiner og lignende kan krage ut over annet trafikkareal dersom dette 
ikke er til hinder for frisiktlinjer eller offentlig ferdsel. Utkraging mot Arnemannsveien 
tillates ikke. 

3 I frisiktsoner tillates ikke beplantning høyere enn 0,5 meter. 
 
 
 
 
§4 REKKEFØLGEBESTEMMELSER 
 

1 Utbyggingsavtale og godkjenning av tekniske planer. 
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.  
 

2 Det må undertegnes gjennomføringsavtale med Statens Vegvesen.   
 
3 Veg, vann og avløp og andre anlegg som skal overtas av kommunen 

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.   
 

4 Felles uteoppholdsareal, inkludert lekeplass skal være ferdigstilt og godkjent av 
kommunen før brukstillatelse for boliger kan gis. 
 

5 Eventuelle lokale støyskjermingstiltak skal være gjennomført før brukstillatelse for 
boliger kan gis.  
 

6 Offentlige trafikkarealer innenfor planområdet skal opparbeides før brukstillatelse for 
bygget kan gis. 
 

7 Før byggetillatelse kan gis, må detaljutforming omkring rampe ned til kulvert under 
Arnemannsveien oversendes statens vegvesen for godkjenning.  
 
 

 
§5 TILGJENGELIGHET- UNIVERSELL UTFORMING 
 

1. Det skal legges vekt på universell utforming. Allment tilgjengelige anlegg innenfor 
både offentlig veganlegg og de private byggeområdene skal utformes slik at de kan 
benyttes på like vilkår av så mange som mulig. 
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Ringerike kommune
Postboks 123 Sentrum
3502  Hønefoss

Uttalelse til søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for utforming av 
boligbygg på Brutorget i Ringerike kommune

Vi viser til brev av 16. januar 2015 med søknad om dispensasjon for oppføring av et 
boligkompleks på Brutorget i Hønefoss i Ringerike kommune. Det omsøkte tiltaket er 
avhengig av dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan på grunn av avvik fra byggets 
fotavtrykk og deler av bebyggelsens høyde. 

Kommunen kan bare gi dispensasjon dersom hensynene bak gjeldende plan eller 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 ved en 
dispensasjon skal primært knyttes til de offentlige hensyn som planen skal ivareta og de 
formål og hensyn som plan- og bygningsloven fastsetter. Kommunen må ut fra dette foreta en 
konkret vurdering av saken. Videre må en eventuell dispensasjon begrunnes nøye ut fra 
konkrete forhold i denne aktuelle saken for å unngå at det skapes en uheldig presedens.

Fylkesmannen viser til at det er kommunens ansvar å se til at ny bebyggelse gis en god 
estetisk utforming, både som enkeltbygg og i forhold til omkringliggende bebyggelse og 
bymiljø. Vi viser til føringer i Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 
og Den europeiske landskapskonvensjonen. 

Videre må kommunen ivareta hensynet til gode uteområder, lysforhold og miljøkvalitet, også 
for naboeiendommer. Vi forutsetter i denne forbindelse også at støyforhold og hensyn til barn 
og unges interesser i ivaretas i tråd med gjeldende planer. 

Etter vår vurdering vil de omsøkte dispensasjonene ikke ha konsekvenser for nasjonale eller 
vesentlige regionale miljøinteresser tilknyttet våre ansvarsområder. Vi ser imidlertid ikke bort 
fra at saken kan ha betydning for lokale miljøverdier. Det er primært kommunens ansvar å ta 
hensyn til slike lokale interesser. 

Med hilsen

Anders Horgen
kst. avdelingsdirektør

Lise Økland
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Ringerike kommune   
Att: Marie Irene Norberg 

Postboks 123, Sentrum   
      
3502  HØNEFOSS 
 
 
 

Hønefoss, 21. mai 2015 
 

 
 
 

 
Brutorget - rammesøknad 
 
Vi viser til søknad om rammetillatelse for Brutorget innsendt 15.10.2014, samt komplettering 
av søknaden 13.01.15.  
 
Kommunen har i e-post av 20. og 21. mai 2015 stilt spørsmål ved muligheten av å bevare 
eksisterende trær nær det planlagte bygget og har i e-post av 21.5.15 foreslått at to 
kastanjetrær mot syd, samt trerekke øst for undergangen bevares.  
 
Prosjektet på Brutorget vil medføre at det etableres parkeringskjeller under bygget. Adkomst 
til parkeringskjeller vil være fra Sentrumskvartalet. Snitt som etterlyses er innsendt med 
rammetillatelsen (tegning. A2.3). Rampe til parkering kommer inn i plan -1. etg.  
Ved utgravning av området vil det måtte etableres byggegrop med tilfredsstillende bredde for 
å kunne gjennomføre arbeidene. Det skal i tillegg etableres ny kommunal vann- og 
avløpsledning som vist på tegning H01 – VA-plan1 
Vi kan ikke se hvordan eksisterende trær mot syd er mulig å bevare under disse 
byggearbeidene.  
 
Innsendt forslag til utomhusplan tar sikte på å etablere et åpent «bygulv» som vil bidra til å 
skape et åpent og innbydende inntrykk av nedgangen til kulverten. Vi mener eksisterende 
trær ikke bidrar positivt til inntrykket av kulverten. Det planlegges som erstatning etablert nye 
grøntområder med lavere vegetasjon som vil gi et grønt inntrykk.  
 
Forholdet omkring bevaring av trær har blitt vurdert tidligere både i planprosess og som følge 
av klage på planvedtaket. Tronrud Eiendom forholder seg til vedtatt plan og ser det som 
uheldig at kommunen på nytt tar opp til vurdering krav om bevaring av trær. Vi finner det 
svært uheldig at kommunen 7 mndr etter innsending av rammesøknad fremmer ønske om 
endringer i prosjektet. 
 
Ved etablering av parkeringskjeller vil mye masse måtte graves ut fra området, dette 
medfører store inngrep i anleggsfasen. Utgraving inn mot eksisterende trær vil svært ofte 
medføre skader på treet ved at røtter blir skadet/kuttet. I tillegg vil utgravningene medføre 
endringer i vanntilsig og vekstvilkår for øvrig. Vi mener derfor at etablering av ny vegetasjon 
er en bedre løsning som gir større sikkerhet for gode vekstvilkår.  
Bevaring av enkelttrær vil medføre svært store inngrep i byggeprosessen og vil medføre 
ekstra komplikasjoner i byggefasen.  
 



  

Tronrud Eiendom AS,  Verkstedveien 14,  Postboks 510,  3504 Hønefoss,   
Telefon nr.: 46 84 60 00                                                  Organisasjonsnr.:  942 984 154 
www.tronrudeiendom.no  E-mail:post@tronrudeiendom.no 

 
Vi vil på det sterkeste motsette oss at kommunen legger føringer for bevaring av enkelttrær 
som et vilkår i saken.  
 
 
 
Med vennlig hilsen 
Tronrud Eiendom AS 

 
Haakon Tronrud  
 
                                                           
1 Skisseprosjekt VA-plan, H01, datert 2.3.15 
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Deres ref.  

 
 
 
 

 Vårt aksnr:  

2733 
 

Vår dato:  

 16.11.14 

Søknad om dispensasjoner for tiltak på Brutorget. 
Gnr/bnr 318/442 og 444.  
 
Fylkesmannen har stilt krav om at det søkes dispensasjon fra reguleringsplanen vedrørende 
fotavtrykket for den nord-vestre del av bygget på Brutorget. Bygget planlegges med en 
endret utforming av hjørnet mot krysset Fossveien- Arnemannsveien.  
 
Vi presiserer at endringene gjøres innenfor bygget formålsområdet og bryter ikke regulerte 
formåls- eller byggegrenser.  
 
Argumenter for å tillate dispensasjon er at dette etter vår vurdering er en bedre arkitektonisk 
løsning. Når bygg A ikke oppføres som planlagt, er det av vesentlig betydning å knytte de to 
gjenværende byggene vedre sammen . Den nye løsningen gir også en klarere avgrensing av 
kvartalet, og en tydeligere bymessig struktur.  
 
Våre studier av sol og skygge viser at endringene ikke har negative konsekvenser for 
eksisterende bebyggelse i Fossveien. Forlengelsen av bygget mot Fossveien vil bla bli brukt 
til innvendig håndtering av avfall. Dette gir en bedre løsning enn utvendig avfallsstasjon som 
opprinnelig planlagt.  
 
Planlagt bebyggelse på Brutorget fikk sin hovedform for nær 15 år siden. Vi mener derfor at 
endringer som denne er en naturlig del av prosjektets utvikling og må tillates. 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Ove Mork 
Sivilarkitekt  
Daglig leder 
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Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 

 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 14/1751-9   Arkiv: GNR 177/20  

 

Klage på pålegg om nytt avløpsanlegg Gnr. 177/20  - 

Strømsoddveien 353  

Forslag til vedtak: 
 

 

Hovedkomiteen viser til kommunens pålegg om nytt anlegg, til klagen fra Christian 

Ellingsen og til rådmannens saksframlegg. 

 

1. Hovedkomiteen kan ikke se at det i klagen er framkommet opplysninger som tilsier 

at vedtaket om pålegg bør endres. 

2. Klagen tas ikke til følge.  Vedtaket 30.1.15 om pålegg opprettholdes, og eier av 

avløpsanlegg på gnr/bnr 177/20 må søke om ny godkjenning for anlegg som 

oppfyller dagens krav, og anmodning om ferdigattest for anlegget må sendes til 

kommunen innen 1.10.2016.  

3. Saken oversendes til fylkesmannen for endelig avgjørelse. 

 

 

Utskrift sendes: 

 

- Christian Ellingsen, Strømsoddveien 353, 3534 SOKNA 

- Fylkesmannen i Buskerud, Postboks 1604, 3007 DRAMMEN 

 

Sammendrag  
Kommunen har gitt eier av avløpsanlegg på eiendommen gnr. 177, bnr. 20, Christian 

Ellingsen, pålegg om å søke om nytt anlegg fordi dagens anlegg er gammelt, har 

driftsproblemer og fordi det ikke oppfyller dagens krav.  Ellingsen er klar over at han enten 

må rehabilitere eller skifte ut anlegget, men han ønsker å slippe å sende inn ny søknad og 

klager dermed på vedtaket (vedlegg 1).  

Begrunnelsen hans for å klage er at han mener at det i kommunens vedtak ikke er 

tilstrekkelig begrunnet hvorfor han må søke om ny utslippstillatelse.  

 



Rådmannen mener Ellingsen må søke om ny utslippstillatelse fordi kravene nå er annerledes 

enn det de var på 1970-tallet, og anlegget må gjennom en søknadsprosess for å sikre at det 

oppfyller dagens krav.  Dette er i tråd med regelverket på området. Det er ikke anledning til 

å gi en form for aksept uten at dette skjer som en tillatelse, og det er slik kommunen 

behandler alle andre anlegg som får pålegg om opprydding.  

 

  

 

Innledning / bakgrunn 
 

I Ringerike kommune er det mange små private avløpsanlegg som er gamle og ikke 

oppfyller dagens krav. Kommunestyret vedtok 31.3.2011 «Strategi for opprydding i spredt 

avløp». I strategien står det at kommunen skal føre tilsyn på anleggene. I 2013 og 2014 har 

kommunen gitt pålegg om nytt avløpsanlegg til om lag 40 % av anleggene som har fått 

tilsyn.  

 

Rådmannen baserer vurderingene sine på eksisterende regelverk, forskning fra fagmiljøene 

på området (blant annet Norsk vann, Bioforsk), veiledning fra Miljødirektoratet og 

Fylkesmannens miljøvernavdeling, i tillegg til å rådføre seg med andre kommuner. Ut fra 

dette er det laget retningslinjer for vurdering av avløpsanleggene i form at et flytskjema 

(vedlegg 2) for behandlingen av anleggene. Ut fra retningslinjene må anlegg over 30 år og 

som i tillegg har «større feil» skiftes ut. Dette er den første klagesaken etter at kommunen 

vedtok å starte med å føre tilsyn.  

  
Beskrivelse av saken 
Kommunen var på tilsyn på avløpsanlegget til Christian Ellingsen i juni 2014. På tilsynet så 

vi at anlegget ikke fungerte slik det skulle. Blant annet var det høy vannstand, og 

skillevegger og dykker som skal holde slammet tilbake i kummen, var ikke synlige. På 

bakgrunn av funn på tilsynet, i tillegg til andre opplysninger som høy alder og at anlegget 

ikke hadde godkjent utslippstillatelse, skrev vi varsel om pålegg datert 20.10.2014 (vedlegg 

3).  

 

I Ellingsens svar på dette hevder han at kommunen ikke hadde observert riktig (blant annet 

at anlegget hadde tre kamre, ikke ett, slik det så ut som på tilsynet). Kommunen ba derfor 

om ny informasjon fra Ellingsen. Han ble blant annet bedt om å tegne anlegget inn på kartet, 

for at kommunen skulle forsikre seg om at tilsynet hadde blitt utført på riktig anlegg. 

Tilbakemeldingen fra Ellingsen i e-post datert 10.12.2014 (vedlegg 4) avdekket at det var 

samme anlegg, og at Ringerike Septikservice kunne bekrefte at det var montert dykker på 

utløpet.  

 

Informasjonen fra Ellingsen endret ikke vår vurdering om at det var riktig å pålegge et nytt 

anlegg. Dermed ble vedtak datert 19.12.2014 sendt ut med pålegg om opprydding og at det 

måtte søkes om ny godkjennelse for et nytt avløpsanlegg (vedlegg 5). Begrunnelsen var den 

samme som i forhåndsvarslet (funksjonssvikt, alder, oppfyller ikke dagens krav og mangel 

på utslippstillatelse).   

 

Ellingsen sendte oss en klage på vedtaket, dog uten begrunnelse, og ba om et møte med 

kommunen. Møtet blir holdt 26.1.2015. I møtet ble det enighet med Ellingsen om at 

avløpsanleggets tilstand måtte vurderes av en kompetent fagperson. Dersom tilstanden på 



anlegget viser seg å være bedre enn forventet, og denne fagpersonen kan prosjektere en 

løsning der deler av anlegget kan gjenbrukes, kan det søkes kommunen om dette.  

Møtereferatet er vedlagt (vedlegg 6). I forkant av møtet finner kommunen en gammel 

tillatelse på gnr/bnr 177/3, som eiendommen på 177/20 er blitt skilt ut fra. Dette opplyser vi 

om på møtet, og vi blir enige om at kommunen sender Ellingsen et nytt vedtak med riktig 

lovhjemmel (Forurensningsloven § 18 og Forurensningsforskriften kapittel 12), altså kun en 

formell endring fra det forrige pålegget (vedlegg 7).  

 

  

Forholdet til overordnede planer 
I "Hovedplan avløp" for Ringerike kommune, som ble vedtatt av kommunestyret 18.05.10, 

er det satt opp følgende målsetting for opprydding i avløp i spredt bebyggelse: "På lang sikt 

skal alle boliger i Ringerike kommune skal ha en avløpssituasjon som er i tråd med 

gjeldende forskrifter og rensekrav».  

Denne målsetningen er gjengitt i «Strategi for opprydding i spredt avløp» vedtatt 31.3.2011. 

 

Juridiske forhold  
Utslippstillatelsen i 1977 ble behandlet etter følgende lovverk fra 1975: «Forskrifter for 

kloakkutslipp fra spredt bolig- og fritidsbebyggelse» med tilhørende «Retningslinjer for 

dimensjonering og utforming av tekniske avløpsanlegg for spredt bolig- og 

fritidsbebyggelse»). Dagens krav til slike anlegg er gitt i forurensningsforskriften kapittel 12, 

supplert av lokal forskrift («Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, 

Ringerike kommune»). Forurensningsloven § 18 gir kommunen mulighet til å tilbakekalle 

utslippstillatelsen under visse forhold, og det er denne lovhjemmelen i tillegg til 

forurensningsforskriften kapittel 12 kommunen brukte i det siste vedtaket til Ellingsen.  

 

En av de viktigste forskjellene mellom dagens regelverk og forskriften fra 1975 er krav til 

rensegrad. Dagens regelverk krever 90 % rensing av fosfor, organisk materiale og bakterier i 

motsetning til gjeldende regelverk på 1970-tallet som ikke stiller krav til rensegrad i det hele 

tatt. Videre stiller dagens regelverk mer inngående krav til hvordan anlegget skal bygges opp 

for å oppnå best mulig rensegrad og krever blant annet støtbelastning med pumpe og 

beregningsmåte for hvor stort grøftearealet skal være. Dagens regelverk stiller krav til 

hvordan grunnundersøkelsene skal gjøres, og til at dette skal dokumenteres i 

utslippssøknaden. Rådmannen kan ikke finne dokumentasjon på at det er blitt gjort 

grunnundersøkelser på tomta som bakgrunn for søknad om utslippstillatelsen i 1977.   

I Ellingsens gamle utslippstillatelse fra 1977 står det dessuten at «Dersom det viser seg at 

kloakken likevel medfører ulemper, må den omlegges eller sløyfes etter pålegg fra Ringerike 

helseråd».  

 

Når det gjelder spørsmålet om Ellingsen må gjennom en søknadsprosess hos kommunen for 

å få ny godkjenning for et nytt anlegg, har Rådmannen avklart spørsmålet med juridisk 

avdeling hos Fylkesmannens miljøvernavdeling og Miljødirektoratet. Tilbakemeldingen fra 

begge disse etatene var at det ikke går an å dispensere fra saksbehandlingsreglene på punktet 

om at det må søkes om tillatelse. Det vil si at det ikke er mulighet til å gi en form for aksept 

av nye utslipp uten at det skjer som en tillatelse.  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 
Byggesakskontoret har på delegert myndighet fattet to enkeltvedtak med pålegg om nytt 

avløpsanlegg, datert 19.12.2014 og 30.1.2015.  



Eneste forskjell mellom disse er hjemmelsgrunnlaget (som nevnt i avsnittet «Beskrivelse av 

saken»).  

 

Økonomiske forhold 
Eier er enig i at han må rette opp i anlegget, enten ved å rehabilitere eller bygge et helt nytt 

anlegg. Det han ikke ønsker er altså å søke kommunen om ny utslippstillatelse.  

 

Pris for søknad om utslippstillatelse er i følge dagens gebyrreglement kr 12 400,- (forutsatt 

at det ikke søkes om dispensasjon fra gjeldende lover eller planer).  

 

Den økonomiske konsekvensen av vedtaket er dermed liten for eier når det gjelder gebyr. Å 

bygge et nytt anlegg eller å utbedre deler av det, kan være kostbart.  

 

Behov for informasjon og høringer 
Ikke relevant i denne saken.  

 

Alternative løsninger 
Alternativt kan man gi Ellingsen medhold i klagen og ikke trekke tilbake eksisterende 

tillatelse men be ham om å søke om en mindre endring av utslippstillatelsen. Dette vil etter 

gjeldende gebyrreglement koste Ellingsen i størrelsesorden kr 6 000 – 7 000 i 

behandlingsgebyr.  

 

Begrunnelsen for et slikt alternativt vedtak vil da være at det viktigste er at det blir ryddet 

opp, det vil si at anlegget enten blir rehabilitert eller skiftet ut. Det kan også sees på som en 

ekstra «service» fra kommunens side i et tilfelle hvor det «premieres» at anleggseier tar tak i 

denne saken.  

 

Konsekvensen av et slikt vedtak vil være at dette anlegget forskjellsbehandles sammenlignet 

med tilsvarende gamle anlegg som må skiftes ut etter pålegg fra kommunen, og som må 

gjennom en ordinær søknadsprosess. Det vil også bety mindre inntekter for kommunen.  

 

 

Prinsipielle avklaringer 
Kommunen har rundt 4500 anlegg, og det er i «Strategi for opprydding i spredt avløp» 

vedtatt at alle skal ryddes opp i. Kommunens gebyrreglement er satt opp etter 

selvkostprinsippet når det gjelder utslippssaker, og en reduksjon i gebyret i denne saken vil 

bety mindre inntekter for kommunen da vi også må vurdere om tilsvarende gamle anlegg 

bare skal behøve å søke om en mindre endring av utslippstillatelsen. Videre vil det i større 

grad bli flikket på gamle anlegg i stedet for å bygge nye.  

 

Rådmannens vurdering 
Begrunnelsen for klagen er at kommunen ikke har begrunnet tilstrekkelig i vedtaket hvorfor 

vi trekker tilbake utslippstillatelsen.  

 

Rådmannen mener at kommunen har begrunnet dette godt både i det første og andre 

vedtaksbrevet, brev med forhåndsvarsel om pålegg og i møtet med anleggseier, og i 

kommunikasjon med eier for øvrig. Kommunens begrunnelse for pålegget er at anlegget 



ikke oppfyller dagens krav. Anlegget har driftsproblemer, høy alder og kommunen har heller 

ingen dokumentasjon på grunnundersøkelser.  

Rådmannen mener det er viktig å følge opp overordnede planer («Hovedplan avløp» og 

«Strategi for opprydding») for å oppnå god vannkvalitet i kommunen, samt å følge 

regelverket som gjelder på området. Rådmannen mener derfor at anleggseier Ellingsen må 

søke om en ny godkjenning for et anlegg som oppfyller dagens regelkrav. Den gamle 

tillatelsen er basert på et gammelt, utdatert regelverk.  

 

Et annet argument for at han må søke er prinsippet om likebehandling. Kommunen har om 

lag 4500 private små avløpsanlegg, hvorav mange er gamle og dårlige og må skiftes ut. 

Rådmannen mener det ikke vil bli riktig å la Ellingsen slippe kravet om å sende inn en 

ordinær utslippssøknad.  

 

Rådmannen anbefaler altså at klagen ikke tas til følge, men at anleggseier må oppfylle 

pålegge om å søke om ny godkjenning for anlegg som oppfyller dagens krav. Anmodning 

om ferdigattest for det nye anlegget må sendes til kommunen innen 1.10.2016, slik det står i 

vedtaket fra kommunen.  

 

  

 

Vedlegg 
1. Klage  

2. Flytskjema for vurdering av gamle anlegg  

3. Varsel om pålegg datert 20.10.2014 

4. Pålegg datert 19.12.2014 

5. Referat fra møtet 26.1.2015 

6. Pålegg datert 30.1.2015 

 

 

Lenker 
 

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

foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for 

papirutskrift. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 19.05.2015 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

leder: Arne Hellum 

 

saksbehandler: Ingrid Strømme 



 

 



Ringerike kommune 

v/ Arne Hellum 

Postboks 123 

3502 Hønefoss        Strømsoddsbygda  17/2 2015 

 

 

 

 

Klage på vedtak vedr. pålegg om nytt avløpsanlegg 

 

 

 

Jeg klager herved på vedtak om pålegg om nytt avløpsanlegg. 

 

Bakgrunn for dette er at Ringerike kommune i sitt vedtak ikke konkretiserer hvorfor det er nødvendig 

å kalle utslippstillatelsen tilbake. Jf. Forurensningsloven §18 

Jeg viser til møte med Ringerike kommune 26.01.2015, der det ble bestemt at anlegget må vurderes 

av en kompetent fagperson som skal vurdere både slamavskiller og spredegrøftere. Jf. punkt 4 

Umiddelbart etter møtet, tok jeg kontakt med Hønefoss Rørleggerbedrift som skal inspisere anlegget 

og vurdere om anlegget lar seg rehabilitere eller om det må skiftes ut. På det nåværende tidspunkt 

mener jeg at det ikke finnes holdepunkter for å skulle trekke denne utslippstillatelsen tilbake. 

 

Jeg ber om at klagen blir positivt behandlet og ber om en redegjørelse for bakgrunn for pålegget. 

Jeg vil sende Ringerike kommune en skriftlig orientering, samt vedlegge Hønefoss Rørleggerbedrift 

sin rapport, så snart de har gjort sine vurderinger. 

 

 

 

 

 

Mvh.  

Christian Ellingsen 

Strømsoddveien 353, 3534 Sokna 

95089875 

 



  

 

Anlegg etablert før 

1985/ukjent alder 
Anlegg etter 1985 

Anlegg ser nyere ut Gammelt/ 

umulig å si alder 

Kummer ser ikke OK 

ut (ikke riktig 

dimensjonert osv, 

betongrør osv). 

Pålegg om nytt anlegg 

Småfeil med kum, 

eks sprukket lokk 

Pålegg om å rette 

småfeil + spyle 

grøfter 

Kummen ser OK ut (dvs 2 eller 

flere kamre/kummer, har 

dykker ut, plastrør, tilgjengelig 

(eller mulig å gjøre den 

tilgjengelig) 

OK, men 

sjekk status 

på grøftene. 

Alt ser ut til å 

være i orden 

Har 

utslippstillatelse 

Brev: «Alt OK».  

Flere feil 

Pålegg om 

utbedring 

av feilene/ 

nytt anlegg 

Mangler 

utslippstillatelse 

Vi utsteder utslippstillatelse basert på det vi så på 

tilsynet/henlegger saken / be dem om å søke? 

Kum mangler 

dykker ut 

Pålegg om å 

ettermontere 

dykker. 



 

Ringerike kommune 
Byggesakskontoret 

 

Postboks 123, 3502 Hønefoss  postmottak@ringerike.kommune.no 

Tlf: 32117400/ Fax: 32 12 50 30  www.ringerike.kommune.no 

 

 

Christian Ellingsen  

Strømsoddveien 353 

 

3534 SOKNA 

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

14/1751-1 1678/14   20.10.2014 

 

Gnr. 177/20 - Forhåndsvarsel om pålegg 

 

 

Vi viser til informasjonsbrev datert 27.1.2014, samt tilsyn på eiendommen din 13.6.2014. 

Tilsynet i Strømsoddbygda er utført i tråd med strategien for opprydding i avløp i spredt 

bebyggelse, vedtatt av kommunestyret 30.3.2011. 

 

 

Befaringsrapport for avløpsanlegget ditt 

På tilsynet så vi én ettkamret avløpskum av plast/GUP. Vi kunne ikke se noen dykker på 

utløpet, slik regelverket krever. Vi har heller ingen informasjon om anlegget har spredegrøfter, 

og hvor disse eventuelt ligger.  

 

 

Kommunens vurdering av anlegget ditt 

Normalt har slamavskillere 3 kamre, noe som også er påkrevd for denne typen slamavskillere. 

Formålet med å ha flere enn ett kammer er at vannet skal ha lang strømningsvei og 

oppholdstid slik at mest mulig flyteslam blir holdt tilbake i kummen. Med kun ett kammer vil 

forurenset flyteslam og partikler gå direkte til grunnen/grøfter. 

 

Basert på det fysiske tilsynet, informasjon i kommunens arkiver og opplysninger fra dere i 

svarskjema, vurderer vi at anlegget ditt ikke tilfredsstiller dagens krav og er modent for 

utskiftning. Vi har ingen dokumentasjon av anlegget fra kommunens arkiv eller 

slamtømmeregisteret, men vi antar at anlegget er blitt etablert etter 1972, da det første kravet 

om utslippstillatelse kom.  Med mindre det finnes vedtak eller lignende som vi ikke har 

oppdaget, og som tilsier noe annet, er anlegget ulovlig etter forurensningsloven § 7. Videre 

har vi ut fra fysisk tilsyn og opplysninger mottatt i forbindelse med tilsynet funnet at ditt 

nåværende anlegg heller ikke er godt nok til å oppfylle kravene til godkjenning som er fastsatt 

i forurensningsforskriften kapittel 12.  

Dersom det skulle vise seg at anlegget er eldre enn 1972, ville det på den tiden det ble bygd, 

ikke vært noe krav til utslippstillatelse. Kommunen har likevel hjemmel til å kreve utskifting 

av anlegget gjennom lokal forskrift (Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre 

avløpsanlegg, Ringerike kommune). 
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Forhåndsvarsel om vedtak 

Vi varsler med dette om at kommunen kommer til å vurdere å fatte vedtak om at utslippet er 

ulovlig med hjemmel i Forurensningsloven § 7, 1. og 4.ledd og forurensningsforskriften 

kapittel 12 (evt. Lokal forskrift § 11 dersom anlegget er eldre enn 1972). Konsekvensen av et 

slikt vedtak er at du må sørge for at det søkes om utslippstillatelse for et nytt forskriftsmessig 

avløpsanlegg. Det nye anlegget må være i drift innen 20 måneder fra datoen for vedtaket.  

 

Frist for å uttale seg i saken: 

Du har anledning til å komme med skriftlig tilbakemelding til dette brevet, for å gi kommunen 

de opplysningene du mener vi bør ha, før vi eventuelt fatter et vedtak.  

 

Frist for tilbakemelding er 21.11.2014.  

 

Merknader sendes til Miljø og arealforvaltning / Ringerike kommune, postboks 123 Sentrum, 

3502 Hønefoss. Merk brevet ditt med gårds- og bruksnummer og saksnummer, som du finner 

øverst i dette brevet.  

 

Gebyr 

Som vi opplyste om i informasjonsbrevet, tar kommunen gebyr for tilsynet. Vanlig tilsyn 

resulterer i et tilsynsgebyr på kr 1050,-. Se vedlagt giro.  

Gebyrene skal dekke kommunens utgifter med arbeidet og beregnes etter selvkostprinsippet. 

 

 

 

 

 

 

 

Med hilsen 

 

Arne Hellum 

Leder 

 

                   Ingrid Strømme 

        Rådgiver 

 

ingrid.stromme@ringerike.kommune.no 

409 19 777 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

 

 

 



Fra: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 

Til: Camilla Lødøen Myroldhaug [Camilla.Lodoen.Myroldhaug@ringerike.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 11.12.2014 14:48:59 

Emne: VS: Gnr. 177/20 

Vedlegg: IMG_9429.JPG 

 
 

Fra: christian ellingsen [mailto:black_iron88@hotmail.com]  
Sendt: 10. desember 2014 20:12 
Til: postmottak 
Emne: Gnr. 177/20 

 

Til 

Ringerike kommune 

  

Svar – Gnr. 177/20 – Klage på forhåndsvarsel om pålegg 

Saksnr: 14/1751-3 

Viser til deres brev datert 25.11.2014. 

Vi kan ut i fra deres bilder bekrefte at det er samme tank det er snakk om i denne saken. Den 

tanken er bekreftet å ha en tre-kamret slamavskiller med montert dykker. Ut i fra de bildene dere 

har ser vi at vannstanden er for høy til å kunne se dette. Vedlagt følger nytt bilde av kummen. Det 

var dessverre ikke mulig å få med dykkeren på dette bildet, men dette blir som beskrevet i forrige 

brev, bekreftet av Ringerike Septikservice. 

  

Hilsen 

Christian Ellingsen                                             Benedicte Charlotte Sydsæter-Knudsen 



 

Ringerike kommune 
Byggesakskontoret 

 

Postboks 123, 3502 Hønefoss  postmottak@ringerike.kommune.no 

Tlf: 32117400/ Fax: 32 12 50 30  www.ringerike.kommune.no 

 

 

Christian Ellingsen 

Strømsoddveien 353 

 

3534 SOKNA  

 

 

  

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

14/1751-5 7711/14 GNR 177/20  19.12.2014 

 
Gnr/bnr 177/20 - Pålegg om nytt avløpsanlegg 

 

Vi viser til deres brev e-post av 10.12.14 hvor dere gir oss informasjon vi har etterlyst om 

avløpsanlegget deres.  

 

I e-posten kommer det frem at vi snakker om samme anlegg og at det som er en tre-kamret 

slamavskiller så ut til å være ett-kamret da vi var på tilsyn, siden vi ikke kunne se noen 

skillevegger. Dette indikerer at slamavskilleren ikke fungerer slik den skal. Sideveggene i 

slamavskilleren skal sørge for at slammet holdes tilbake i kamrene og vannet skal renne 

gjennom hull i sideveggene inn til neste kammer. Dette ser ikke ut til å fungere i 

slamavskilleren deres.  

 

Videre er avløpsanlegget deres er fra 1979, det vil si 35 år gammelt og eldre enn det som anses 

av for normal levetid av fagmiljøene på området. I tillegg er anlegget bygd uten 

utslippstillatelse fra kommunen. Vi har dermed ikke endret vår vurdering om at det må 

etableres et nytt godkjent avløpsanlegg på eiendommen. 

 

 

1. Vedtak 

Anlegget deres ble etablert etter at det ble krav om utslippstillatelse. Vi kan ikke finne noen 

utslippstillatelse på deres eiendom, og anlegget er dermed ulovlig etter forurensningsloven § 

7. Videre har vi ut fra fysisk tilsyn og opplysninger mottatt i forbindelse med tilsynet funnet at 

deres nåværende anlegg heller ikke er godt nok til å fylle kravene til godkjenning som er 

fastsatt i forurensningsforskriften kapittel 12. 

Dere må sørge for at det søkes kommunen om utslippstillatelse for et nytt forskriftsmessig 

avløpsanlegg. 

 

Dette må være bygd, og anmodning om ferdigattest, som viser at anlegget er bygget i samsvar 

med den nye utslippstillatelsen, må sendes til kommunen innen 1.10.2016. 
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2. Klageadgang og innsynsrett 

Dette vedtaket kan påklages til Ringerike kommune. Skriftlig klage må leveres kommunen 

senest 3 uker etter at vedtaket er mottatt. For øvrig viser vi til forvaltningslovens 

bestemmelser om klageadgang. Mer informasjon kan finnes på www.ringerike.kommune.no. 

Vi gjør oppmerksom på deres rett til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter 

(Forvaltningsloven §§18 og 19).   

 

3. Hvordan søke om utslippstillatelse? 

Det er viktig at dere sørger for at det blir søkt om utslippstillatelse i god tid før fristen i 

vedtaket, fordi vi trenger tid til å behandle søknaden og fordi det trengs tid til å bygge et nytt 

anlegg. Søknad om utslippstillatelse blir behandlet etter Forurensningsforskriften kapittel 12, 

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Ringerike kommune og Plan- og 

bygningsloven.  

 

På nettsidene våre finner dere mye relevant informasjon om blant annet hvordan man søker, 

hvilke løsninger som finnes, kompetansekrav til den som skal søke, prosjektere og bygge, 

samt gjeldende regelverk: http://www.ringerike.kommune.no/Tjenester/Miljo/Avlop/ 

 

Vennligst ta kontakt med saksbehandler eller miljøvernrådgiver Astrid Ehrlinger (e-post: 

astrid.ehrlinger@ringerike.kommune.no, telefon 970 96 345) hvis dere lurer på noe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med hilsen  

  

Arne Hellum  

Leder  

 Ingrid Strømme 

 Rådgiver 

 ingrid.stromme@ringerike.kommune.no 

  

  

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

 

 

 



 

Ringerike kommune 
Byggesakskontoret 

 
 

 

 

 

Møtereferat  
 

SAK/TEMA:  Gnr. 177/20 – Pålegg om nytt avløpsanlegg 

 

STED:   Miljø- og arealforvaltningen, Vikenbygget, Storgata 13 

 

TID:   26.01.2015, kl 1000-1100 

 

TIL STEDE:  Christian Ellingsen, Tore Ellingsen, Arne Hellum (RK), Ingrid Strømme (RK), 

Astrid Ehrlinger (RK) 

 
Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 

14/1751-6 2711/15 GNR 177/20 30.01.2015 

Gnr. 177/20 – Pålegg om nytt avløpsanlegg  

 

 

 Saker i møtet 

1 Tilstand på anlegget: 

Det er enighet om at det er en trekamret slamavskiller med spredegrøfter. 

Slamavskilleren har åpenbart noen funksjonsproblemer, men årsaker til dette kan bare 

gjettes. Dette baseres både på svært høy vannstand ved tilsyn, relativ høy vannstand i 

bilder sendt inn fra anleggseier og anleggseiers opplysninger om mindre problemer 

med anlegget tidligere. 

Alder på anlegget tilsier også at rensefunksjonen til spredegrøftene kan være 

«oppbrukt», selv om det ville vært god teknisk stand på anlegget. 

 

 

2 Om pålegget som er gitt (saksnummer 14/1751- 5) 

Etter at pålegget ble gitt, har det blitt funnet en eksisterende utslippstillatelse på 

eiendommen. Iom tilstand på anlegget vil ikke det ha noe praktisk betydning for 

innholdet i pålegget, men lovhjemmelen må endres. 

Det vil derfor bli sendt ut nytt vedtak om pålegg med endret lovhjemmel. Det er tre 

ukers klagefrist på dette.  

 

3 Angående klage fra anleggseier: 

Anleggseier har bestemt seg for ikke å gå videre med klagen som er sendt inn. Dermed 

vil denne ikke realitetsbehandles. 

 

4 Videre fremdrift: 

Pålegget og tidsfristen står ved lag.  

RK vil ikke komme på nytt tilsyn. 

Anlegget må vurderes av kompetent fagperson som kan vurdere tilstand til både 

slamavskiller og spredegrøfter.  

Hvis tilstanden på anlegget er bedre enn forventet og denne fagpersonen derfor 



 

 

prosjekterer en løsning der deler av anlegget kan gjenbrukes, er dette en mulighet. 

Prosjektert løsning vil vurderes i søknadsbehandlingen. 

RK sender Christian Ellingsen liste over firmaer med kompetanse til å prosjektere 

avløpsanlegg samt kopi av aktuelle dokumenter i byggesaksmappen til eiendommen.  

 

 

 

Vikenbygget, 30.01.2015 

 

Referent: Astrid Ehrlinger 

telefon: 97 09 63 45 

astrid.ehrlinger@ringerike.kommune.no 
 



 

Ringerike kommune 
Byggesakskontoret 

 

Postboks 123, 3502 Hønefoss  postmottak@ringerike.kommune.no 

Tlf: 32117400/ Fax: 32 12 50 30  www.ringerike.kommune.no 

 

 

Christian Ellingsen  

Strømsoddveien 353 

 

3534 SOKNA 

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

14/1751-7 2750/15 GNR 177/20  30.01.2015 

 
 

Pålegg om nytt avløpsanlegg - Rettelse lovhjemmel 
177/20 - Strømsoddveien 353 

 

Vi viser til møte mellom deg, Tore Ellingsen og Ringerike kommune mandag 28.1.15. 

I møtet snakket vi om at pålegget om opprydding (vårt brev av 19.12.14) vil bestå på grunn av 

anleggets funksjon og levealder. Se også møtereferatet for nærmere informasjon. Siden det er 

kommet frem en utslippstillatelse på anlegget etter at vi skrev vedtaket, ble vi enige om at vi 

for ordens skyld sender ut et nytt vedtaksbrev med riktig lovhjemmel. Siden vi har hatt et møte 

om dette, kan vi unnta forhåndsvarsling av vedtaket. 

 

 

 1. Vedtak  

Ringerike kommune kaller med dette tilbake utslippstillatelsen med hjemmel i 

Forurensningsloven § 18. 

Dere må sørge for at det søkes kommunen om ny utslippstillatelse for et nytt forskriftsmessig 

avløpsanlegg.  

Dette må være bygd, og anmodning om ferdigattest, som viser at anlegget er bygget i samsvar 

med den nye utslippstillatelsen, må sendes til kommunen innen 1.10.2016.  

Dersom tidsfristen i vedtaket ikke blir overholdt, kan kommunen fatte vedtak om tvangsmulkt. 

Hjemmel for dette er forurensningsloven § 73.  

 

2. Klageadgang og innsynsrett  

Dette vedtaket kan påklages til Ringerike kommune. Skriftlig klage må leveres kommunen senest 

3 uker etter at vedtaket er mottatt. For øvrig viser vi til forvaltningslovens bestemmelser om 

klageadgang. Mer informasjon kan finnes på www.ringerike.kommune.no. Vi gjør oppmerksom 

på deres rett til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter (Forvaltningsloven §§18 og 19).  

 

3. Hvordan søke om utslippstillatelse?  

Det er viktig at dere sørger for at det blir søkt om utslippstillatelse i god tid før fristen i vedtaket, 

fordi vi trenger tid til å behandle søknaden og fordi det trengs tid til å bygge et nytt anlegg. Søknad 

om utslippstillatelse blir behandlet etter Forurensningsforskriften kapittel 12, Forskrift om utslipp 

av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Ringerike kommune og Plan- og bygningsloven.  
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På nettsidene våre finner dere mye relevant informasjon om blant annet hvordan man søker, hvilke 

løsninger som finnes, kompetansekrav til den som skal søke, prosjektere og bygge, samt gjeldende 

regelverk: http://www.ringerike.kommune.no/Tjenester/Miljo/Avlop/ 

 

Vennligst ta kontakt med saksbehandler på telefon 409 19 777 hvis det er noe dere lurer på.  

 

 

 

 

 

Med hilsen  

  

Arne Hellum  

Leder  

 Ingrid Strømme 

 Rådgiver 

 ingrid.stromme@ringerike.kommune.no 

  

  

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 
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