
 

Ringerike kommune 
 

 

 

MØTEINNKALLING 
 

Utvalg:  Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 

Møtested:  Formannskapssalen 

Møtedato:  22.06.2015  

Fremmøte rådhuset for befaring kl 13.45 

Ordinært møte starter kl 16.00  

Det er reservert rom til gruppemøte fra kl 15.00 (Ap, H, V og Krf) 

 

 

Gyldig forfall meldes til sekretariatet, Mona tlf.95899234/32117481  eller e-post 

sek@ringerike.kommune.no  

 

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 

 

Saksfremlegg med vedlegg i farger er tilgjengelig på kommunens internettsider. 

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

foreligger på Ipad og kommunens internettsider. 

 

SAKSLISTE  NR  7 
 

Befaring:  

Hovedkomiteens medlemmer bes møte utenfor rådhuset kl. 13.45 for felles 

kjøring til Kilemoen/Ringerike vannverk. 
 

 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

   

          Delegasjonssaker 

 

49/15 14/3100    

 Gnr. 143/17 - Søndre Urdevatn - Skoghusvære - Klage på avvisning av 

klage  

 

 

50/15 14/957    

 Klagebehandling - klage på igangsettingstillatelse nr 2 - delegasjonssak 

nr 39/14 Gnr 163/10,14,15,22  - Bergland - Gjenoppbygging etter brann 

 

 

51/15 15/5018    

 Oppføring av to studentboligblokker (Høgskolen) Gnr/bnr 37/207 - 

Bredalsveien 14 

 

 

52/15 14/923    

 Klage - Opprydding av båten "Krepsen"   



 

53/15 15/5317    

 Temautredning masseforvaltning   

 

54/15 15/5389    

 Detaljregulering 409 Røiseng Massedeponi Anbefaling om oppstart   

 

55/15 14/1382    

 Gnr. 254/1 - Kind gård - Oppfylling/massedeponi   

 

56/15 15/895    

 323-05 Eikli sør næringsområde, endring av reguleringsplan - 1. 

gangsbehandling  

 

 

57/15 15/4913    

 0506_390 Detaljregulering for  Klekkenhagen boligområde -1.gangs 

behandling  

 

 

58/15 15/5445    

 Helgerud vest - utbyggingsavtale   

 

 

 

Eventuelt 

Ringerike kommune, 12.06.2015 

 

 

 

Arne Broberg 

leder 

 

 

 



Delegerte vedtak 
 

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

 

Arkivsak Dato Saksnr. Avd/Sek/Saksb. Arkivkode 

 Navn Resultat 

 Innhold 

 

15/1108 27.05.2015 DS BYG 227/15 R/TEK/AEMYH T12 

Telenor Norge AS  

Innsjøkabel Sperillen  

 

15/3584 28.05.2015 DS BYG 230/15 R/TEK/BERLE GNR 

132/424 

  

Bygging av tilbygg - riving av uthus og oppføring av nytt uthus Gnr/bnr 132/424 

 

15/4761 29.05.2015 DS BYG 233/15 R/TEK/AEMYH GNR 

126/16 

  

Montering av stålskorstein og ildsted Gnr/bnr 126/16 - Øyangen 

 

15/4204 01.06.2015 DS BYG 236/15 R/TEK/BERLE GNR 

87/447 

  

Ferdigattest garasje Gnr.87/447 - Rundtom 10 

 

15/4952 02.06.2015 DS BYG 241/15 R/TEK/AEMYH GNR 

303/32 

  

Lagerhall Gnr/bnr 303/32 - Østsideveien 33 

 

15/4859 03.06.2015 DS BYG 249/15 R/TEK/AEMYH GNR 

44/28 

  

Ombygging og tilbygg Gnr/bnr 44/28 Arnold Dybjord vei 1 - Ringerike sykehus 

 

15/3542 04.06.2015 DS BYG 251/15 R/TEK/BERLE GNR 

100/136 

  

Frittstående bod Gnr/bnr 100/136 

 

14/4336 08.06.2015 DS BYG 256/15 R/TEK/MANO GNR 

49/352 

  

Søknad om deling Gnr/bnr 49/352 - Veienkroken 

 

15/2635 13.03.2015 DS  93/15 R/TEK/OLEGUL PLN 313 



  

313 BYPORTEN - MINDRE ENDRING  

 

14/2834 24.03.2015 DS  123/15 R/TEK/N54 GNR 318/385 

  

GNR 318/385 - Stabells gate 12 A - Bruksendring  

 

15/3498 24.04.2015 DS  161/15 R/TEK/GUROS PLN 305-01 

  

305-01 Detaljregulering for Fv241 Putten Klekken - Gang-/sykkelveg  

 

15/3880 24.04.2015 DS  165/15 R/TEK/INGRIS GNR 293/18 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 293/18 - Vikerfjell 

 

15/422 27.04.2015 DS  167/15 R/TEK/AEMYH GNR 291/1 

Eskild Palmesen  

Bygging av vei til hytte Gnr/bnr 291/1 - Vestre Ådal 701 

 

15/3664 28.04.2015 DS  168/15 R/TEK/HEIDSKAG GNR 265/1 

  

Grensejustering Gnr/bnr 265/1 - Kollkinn 

 

15/3296 28.04.2015 DS  169/15 R/TEK/HALA GNR 60/2 

Lise K Gravermoen  

Deling av eiendom Gnr/bnr 60/2 - Heradsbygdveien 

 

15/1274 29.04.2015 DS  171/15 R/TEK/HALA GNR 278/5 

  

Uttak av torv Gnr/bnr 278/5 - Skollerud gård 

 

15/2898 30.04.2015 DS  174/15 R/TEK/HALA GNR 66/1 

Marianne Røsberg Wefling Amundsen  

Deling av eiendom Gnr/bnr 66/1 - Skotlandsveien 130 

 

14/3241 30.04.2015 DS  175/15 R/TEK/MANO GNR 103/289 

  

Oppføring av garasje/lager Gnr. 103/289 - Ringkollveien 66 

 

14/919 30.04.2015 DS  177/15 R/TEK/AEMYH GNR 89/273 

  

Gnr. 89/273 - Frydenhaugen 13 - Enebolig  

 

15/3903 04.05.2015 DS  178/15 R/TEK/HALA GNR 297/1 

Steinar Hagen  

Endre deler av tak Gnr/bnr 297/1/14 - Tosseviksetra 

 

15/3747 04.05.2015 DS  179/15 R/TEK/MANO GNR 92/46 

Sven Thoresen  



Uthus Gnr/bnr 92/46 - Sørflatveien 6 

 

14/858 04.05.2015 DS  181/15 R/TEK/GUROS PLN 52/1 

  

Gnr/bnr 52/1 Ileggelse av overtredelsesgebyr  

 

15/3897 04.05.2015 DS  182/15 R/TEK/HALA GNR 28/8 

  

Tillatelse til tiltak Gnr/bnr 28/8 - Åsaveien 652 

 

15/4149 04.05.2015 DS  183/15 R/TEK/TOPP M77 

  

Svensrud Natur- og idrettsbarnehage - bålbrenning på permanent basis  

 

15/1881 05.05.2015 DS  185/15 R/TEK/MANO GNR 38/147 

  

Oppføring av handelsbygg Gnr/bnr 38/147 - Hvervenmoen 

 

15/3957 06.05.2015 DS  186/15 R/TEK/HALA GNR 87/579 

  

Bygging av enebolig med bi-leilighet Gnr/bnr 87/579 - Trulserudveien 12 B 

 

15/4170 06.05.2015 DS  187/15 R/TEK/INGRIS GNR 161/44 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 161/44 - Gamle Hallingdalsveien 133 

 

15/3386 06.05.2015 DS  188/15 R/TEK/HEIDSKAG GNR 131/3 

  

Deling av eiendom Gnr/bnr 131/3 og 4 - Knestanggata 19 

 

15/4232 06.05.2015 DS  190/15 R/TEK/HALA GNR 271/33 

  

Deling av eiendom Gnr/bnr 271/33 - Lafton 

 

14/3768 07.05.2015 DS  194/15 R/TEK/AEMYH GNR 51/2 

  

Gnr. 51/2 - Follummoveien 10 - Etablering av dieselanlegg  

 

15/4400 08.05.2015 DS  197/15 R/TEK/INGRIS GNR 275/91 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 275/91 - Samsjøen 

 

15/4388 11.05.2015 DS  201/15 R/TEK/TOPP M77 

  

Tillatelse til bruk av åpen ild for barnehageåret 2015/2016  

 

15/4184 12.05.2015 DS  202/15 R/TEK/HALA GNR 86/123 

  

Oppføring av enebolig og garasje Gnr/bnr 86/123 - Brattveien 3 



 

15/4407 13.05.2015 DS  205/15 R/TEK/HALA GNR 244/15 

  

Riving av tømmerhus Gnr/bnr 244/15 - Støaveien 97 

 

15/4533 13.05.2015 DS  207/15 R/TEK/INGRIS GNR 290/129 

  

Utslippstillatelse Gnr/bnr 290/129 - Skagnessetervegen 

 

15/4412 15.05.2015 DS  208/15 R/TEK/HALA GNR 113/3 

Aud Hetland  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 113/3 - Nordlisvingen 6 

 

15/4262 18.05.2015 DS  210/15 R/TEK/N54 GNR 42/81 

Statens vegvesen, region sør  

E16 - Byggemelding midlertidig anleggsvei Gnr/bnr 42/81 - Norderhovsbakken 

12 

 

15/4313 18.05.2015 DS  211/15 R/TEK/BERLE GNR 61/4 

Jan Kasa  

Bygging av driftsbygning Gnr/bnr 61/4 - Heggenveien 

 

15/4490 19.05.2015 DS  213/15 R/TEK/INGRIS GNR 275/131 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 275/131 - Samsjøen 

 

15/3889 20.05.2015 DS  214/15 R/TEK/HALA GNR 49/357 

  

Bygging av enebolig med generasjonsleilighet,bi-leilighet Gnr/bnr 49/357 - 

Ludvig Grønvolds vei 

 

15/4568 21.05.2015 DS  216/15 R/TEK/HALA GNR 290/129 

  

Bygging av enebolig Gnr/bnr 290/129 - Skagnesseterveien 

 

15/4439 21.05.2015 DS  218/15 R/TEK/HALA GNR 132/314 

Trude Iren Bergheim  

Tak over uteplass Gnr/bnr 132/314 - Færdenbakken 5 

 

15/4141 22.05.2015 DS  219/15 R/TEK/HALA GNR 132/314 

Lisbeth Salvati  

Bruksendring og dispensasjon for plassering av garasje Gnr/bnr 132/314 - 

Færdenbakken 5 

 

15/4897 22.05.2015 DS  220/15 R/TEK/INGRIS GNR 298/23 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 298/23 

 

15/4552 22.05.2015 DS  221/15 R/TEK/BERLE GNR 132/396 



Svein og Gunhild Borgersen  

Takoverbygg over terrasse Gnr/bnr 132/396 - Paasche Aasensvei 19 

 

15/4332 26.05.2015 DS  222/15 R/TEK/AEMYH GNR 95/102 

Eivind Sveum Brattegard  

Riving av tilbygg Gnr/bnr 95/102 - Slettveien 15 

 

15/4762 26.05.2015 DS  224/15 R/TEK/HALA GNR 274/122 

  

Skilting på eiendom Gnr/bnr 274/122 - Moseveien 5 

 

15/4914 27.05.2015 DS  225/15 R/TEK/HALA GNR 3038/1 

Ringerike kommune, Utbygging  

Vann og avløpsanlegg Gnr/bnr 3038/1 - Vestliveien 

 

15/4911 27.05.2015 DS  228/15 R/TEK/HALA GNR 49/25 

  

Riving av eksisterende bygninger - bygging av enebolig og garasje Gnr/bnr 49/25 

- Myrveien 19 A 

 

14/2166 27.05.2015 DS  229/15 R/TEK/BERLE GNR 102/180 

  

Gnr.102/180 - Ringkollen - Tilbygg hytte  

 

14/4342 28.05.2015 DS  231/15 R/TEK/MANO GNR 38/75 

  

Bruksendring og ombygging Gnr/bnr 38/75  - Osloveien 4 

 

15/4870 28.05.2015 DS  232/15 R/TEK/HALA GNR 57/114 

  

Bygging av kjedehus Gnr/bnr 57/114 - Oppenåsen - Helgerud Vest 

 

14/3804 29.05.2015 DS  235/15 R/TEK/MANO GNR 39/211 

  

Søknad om oppføring av boliger Gnr/bnr 39/211,68 - Benterud 

 

15/4704 01.06.2015 DS  237/15 R/TEK/AEMYH GNR 103/299 

  

Bygging av garasje Gnr/bnr 103/299 - Haugkollen 6 

 

14/614 01.06.2015 DS  238/15 R/TEK/HALA GNR 318/1 

  

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

 

15/4743 01.06.2015 DS  239/15 R/TEK/KNUKOL GNR 45/205 

Reidar Steine  

Bruksendring tilleggsdel til hoveddel Gnr/bnr 45/205 - Blomsgate 35 

 

15/4677 02.06.2015 DS  240/15 R/TEK/HALA GNR 305/178 



Espen Heggerudstad  

Riving av eksisternede bolig og oppføring av ny enebolig Gnr/bnr 305/178 - 

Hedalsveien 63 

 

15/1676 02.06.2015 DS  242/15 R/TEK/MANO GNR 318/450 

  

Rammetillatelse for rehabilitering Gnr/bnr 318/450 - Arnemannsveien 3 

 

15/4543 02.06.2015 DS  243/15 R/TEK/AEMYH GNR 295/116 

Elling Elsrud  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 295/116 - Vikerfjell 

 

15/5046 02.06.2015 DS  244/15 R/TEK/HALA GNR 260/1 

  

Riving av bolig etter brann Gnr/bnr 260/1 - Bråtenveien 22/24 

 

15/1224 03.06.2015 DS  245/15 R/TEK/BERLE GNR 9/1 

  

Tilbygg hytte Gnr/bnr/fnr 9/1-25 - Huken 

 

15/5085 03.06.2015 DS  246/15 R/TEK/HALA GNR 137/63 

Geir Meling  

Bygging av garasje og boder Gnr/bnr 137/63 - Færdenveien 22 

 

15/2465 03.06.2015 DS  247/15 R/TEK/BERLE GNR 131/104 

  

Bygging av tilbygg til hytte Gnr/bnr 131/104 - Ringkollen 

 

14/1902 03.06.2015 DS  248/15 R/TEK/MANO GNR 38/145,181 

  

Gnr. 38/145, 38/181 - Hvervenmoen - Oppføring av handelsbygg  

 

15/5259 03.06.2015 DS  250/15 R/TEK/INGRIS GNR 133/44 

  

Utslippstillatelse Gnr/bnr 133/44 - Hvalsveien 150 

 

15/1919 04.06.2015 DS  252/15 R/TEK/HALA GNR 284/66 

Jacob Jacobsen  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 284/66 - Ådalsveien 449 

 

15/5178 05.06.2015 DS  253/15 R/TEK/HALA GNR 4000/12 

  

Tillatelse til tiltak - Sanering vann og avløp Gnr/bnr 4000/12 - Hønefoss 

jernbanestasjon 

 

15/5286 05.06.2015 DS  254/15 R/TEK/INGRIS GNR 293/137 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 293/137 - Smilihaugen 

 



15/4957 08.06.2015 DS  257/15 R/TEK/MANO GNR 317/473 

Martin Palerud  

Bygging av brygge samt gangbane og plattform Gnr/bnr 317/473 - Jørgen Thons 

vei 9 

 

15/5154 08.06.2015 DS  258/15 R/TEK/MANO GNR 11/7/5 

Astri Jorun Enberget  

Oppgradering av eksisterende båtplass Gnr/bnr/fn 11/7/5 - Nordre Elviksvei 49 

 

15/3998 10.06.2015 DS  259/15 R/TEK/BOLA GNR 225/78 

  

Varsel om vedtak, registrering som særskilt brannobjekt, Galleri Klevjer  

 

15/3978 10.06.2015 DS  260/15 R/TEK/BOLA GNR 39/136 

  

Varsel om vedtak, registrering som særskilt brannobjekt - Hønefoss brannstasjon  

 

15/3975 10.06.2015 DS  261/15 R/TEK/BOLA GNR 37/1 

  

Varsel om vedtak, registrering som særskilt brannobjekt - Hesselberg Gård  

 

15/3970 10.06.2015 DS  262/15 R/TEK/BOLA GNR 318/429 

  

Varsel om vedtak, registrering som særskilt brannobjekt - Bryggerikjelleren  

 

15/5414 10.06.2015 DS  264/15 R/TEK/INGRIS GNR 300/120 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 300/120 - Flaskerudsetra 

 

15/5533 11.06.2015 DS  266/15 R/TEK/BOLA GNR 86/258 

  

Melding om delegert vedtak - avregistrering som særskilt brannobjekt - Norsk 

Scania A/S  

 

15/5536 11.06.2015 DS  267/15 R/TEK/BOLA GNR 92/63 

  

Avregistrering som særskilt brannobjekt - Bertel O Steen  

 

15/5540 11.06.2015 DS  268/15 R/TEK/BOLA GNR 271/220 

  

Avregistrering som særskilt brannobjekt - Martinsen A/S  

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 Sak 49/15 

 Side 10   

 

 

Gnr. 143/17 - Søndre Urdevatn - Skoghusvære - Klage på avvisning av klage  

 

Arkivsaksnr.: 14/3100   Arkiv: GNR 143/7  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

120/14 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 01.12.2014 

49/15 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 22.06.2015 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning viser til sitt vedtak 1.12.14 i sak 120/14 der 

klage fra Carl Eidsgård ble avvist, til klage 8.1.15 fra Carl Eidsgård, til kommentar 16.1.15 

fra Advokatene Buttingsrud & Co DA på vegne av Anne Bang Lyngdal og til rådmannens 

saksframlegg. 

 

1. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning kan ikke se at det i klagen 8.1.15 fra 

Carl Eidsgård er kommet vesentlig nye momenter som tilsier at det enstemmige 

vedtaket som hovedkomiteen fattet 1.12.14 i sak 120/14, bør endres. 

2. Klagen tas ikke til følge.  Vedtaket 1.12.14 i sak 120/14 om å avvise klagen fra Carl 

Eidsgård med henvisning til forvaltningslovens § 33, opprettholdes.  

 

Saken oversendes til fylkesmannen i Buskerud for endelig avgjørelse. 

 

Utskrift sendes:  

 
Anne Bang Lyngdal, Follum Gård, 3516 HØNEFOSS  

Carl Eidsgård, Vinterroveien 15, 3517 HØNEFOSS  

Advokatene Buttingsrud & Co. DA v/Finn Grøstad, Postboks 4, 3521 JEVNAKER   

 

Sammendrag 
 

Hovedkomiteen behandlet 8.9.14 sak 93/14. I henhold til rådmannens anbefaling ble en 

avgjørelse fra 25.6.09 formalisert. Flytting av bebyggelsen tilhørende Anne Bang Lyngdals 

eiendom gnr. 143, bnr. 17 til i nærheten av Søndre Urdevatn ble akseptert i henhold til 

meldingsordningen i § 81 i den tidligere plan- og bygningsloven.  

 

Carl Eidsgård klaget 22.9.14 på vedtaket.  I saksframlegg til sak 120/14 framgikk det at 

rådmannen ikke kunne se at Carl Eidsgård hadde klagerett, og i henhold til rådmannens 

innstilling avviste hovedkomiteen 1.12.14 i sak 120/14 enstemmig klagen. 

 

8.1.15 klaget Carl Eidsgård på avvisningsvedtaket i sak 120/14.  16.1.15 har tiltakshavers 

advokat uttalt at klagen fortsatt må avvises.  Rådmannen har vurdert klagen, og fordi rådmannen 

ikke kan se at det i klagen er kommet vesentlig nye momenter som tilsier at vedtaket i sak 120/14 

bør endres, anbefaler rådmannen at hovedkomiteen ikke tar klagen fra Eidsgård til følge, men 

opprettholder sitt vedtak i sak 120/14.  Videre at avvisningsvedtaket i sak 120/14 sendes til 

fylkesmannen for endelig avgjørelse.  
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 Side 11   

 

 

Innledning / bakgrunn 
 

I møte 1.12.14 fattet Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning i sak 120/14 følgende 

enstemmige vedtak: 

 

Hovedkomiteen viser til sitt vedtak i sak 93/14, til klagen fra Carl Eidsgård, til kommentarene 

fra Advokatene Buttingsrud & Co DA og til rådmannens saksframlegg. 

 

1. Hovedkomiteen anser at Carl Eidsgård ikke er part i henhold til forvaltningslovens § 

2 første ledd bokstav e) da avgjørelsen i saken verken retter seg mot Eidsgård eller på 

annen måte direkte gjelder Eidsgård. Eidsgård har derved i henhold til 

forvaltningslovens § 28 ikke klageinteresse. 

2. Klagen fra Carl Eidsgård avvises, jf. forvaltningslovens § 33. 

 

Se vedlagte orientering om klageadgang på avvisningen av klagen. 

 

I klagen 8.1.15 skriver Carl Eidsgård blant annet om kommunens håndtering av byggesaken 

for flytting av skogshusværebebyggelse. Rådmannen kan ikke se at Eidsgård 8.1.15 kommer 

inn på at Hovedkomiteen i sak 120/14 har ansett at Eidsgård ikke har klageinteresse og at 

klagen hans er avvist.  Eidsgård har som vedlegg til sitt brev 8.1.15 lagt ved sitt brev 22.9.14 

der han klaget på hovedkomiteens vedtak i sak 93/14. Kommunen har også mottatt kopi av et 

brev Carl Eidsgård 8.12.14 sendte til fylkesmannen.  

 

Beskrivelse av saken 
 

Se vedlagte saksframlegg til sak 120/14 og sak 93/14 for beskrivelse av selve saken knyttet til 

flytting av skogshusværebebyggelse på eiendommen gnr. 143, bnr. 17.  

 

Saken nå gjelder at Carl Eidsgård har klagerett på hovedkomiteens enstemmige vedtak i sak 

120/14 om å avvise Eidsgårds klage.  Dette etter at rådmannen i saksframlegget til sak 120/14 

ga begrunnelse for at Eidsgård ikke har rettslig interesse i saken. Derved tilsier 

forvaltningslovens § 33 at klagen skulle avvises.  I klagen 8.1.15 kan ikke rådmannen se at 

Eidsgård kommer med opplysninger som tilsier at han er part eller på annet vis har rettslig 

klageinteresse i tiltakene som det i sak 93/14 ble formalisert avgjørelse for.  

 

Kommunen gikk over til nytt saksbehandlingssystem29.9.14.  Korrespondanse, vedtak etc, 

vedrørende skogshusværebebyggelsen har blitt ført på arkivsak 12/5106, 14/990, 14/3100 og 

14/3729. 

 

Forholdet til overordnede planer 
 

Se vedlagte saksframlegg til sak 120/14 og sak 93/14 der forholdet til overordnede planer for 

eiendommen gnr. 143, bnr. 17 per 2009 og per 2014.  

 

Juridiske forhold  
 



  Sak 49/15 
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Se vedlagte saksframlegg til sak 120/14 og sak 93/14.  Særlig i saksframlegget for sak 93/14 

er juridiske forhold grundig omtalt.  

  

Tidligere behandlinger og vedtak 
  

I sak 93/14 ble det redegjort grundig for kommunens dokument 25.6.09.  

 

Det foreligger melding 18.9.14 fra Anne Bang Lyngdal om at tiltaket er ferdig.  

 

Det foreligger brev 24.9.14 fra Advokatene Buttingsrud & Co med krav om dekning av 

sakskostnader på kr. 46.250,- av kommunen. 10.10.14 har kommunen avslått kravet. 23.10.14 er 

avslag på dekning av sakskostnader påklaget.  30.11.14 ble klagen trukket.  

 

Økonomiske forhold 
I sak 93/14 har rådmannen redegjort for at det kan bli rettet krav om erstatning i mot kommunen 

dersom endelig vedtak skulle bli en endring i forhold til det som er utført.   

 

Alternative løsninger 
 

Hovedkomiteen fattet 1.12.14 et enstemmig vedtak om å avvise klagen fra Carl Eidsgård med 

begrunnelse at Eidsgård ikke er part i saken. Rådmannen kan ikke se at Eidsgård i sin klage 

8.1.15 kommer inn på at hovedkomiteen ikke fant at han var part i saken og at han ikke hadde 

klageinteresse.  I sak 120/14 skrev rådmannen vedrørende alternative løsninger: 

   

«I dette tilfellet kan ikke rådmannen se at det finnes andre alternative vedtak. Dette siden 

rådmannen ikke kan se at det er et stort tolkningsrom for hvorvidt man regnes som part eller har 

rettslig klageinteresse etter forvaltningsloven.» 

 

På denne bakgrunn angir ikke rådmannen noe forslag til alternativt vedtak.  

 

Prinsipielle avklaringer 
 

Rådmannen kan ikke se at det er et stort tolkningsrom for hvorvidt man regnes som part eller 

har rettslig klageinteresse etter forvaltningsloven, og denne saken er ingen prinsippsak 

vedrørende dette. 

 

Rådmannens vurdering 
 

Rådmannen kan ikke se at Carl Eidsgård i sin klage 8.1.15 kommer inn på at hovedkomiteen i 

sak 120/14 avviste klagen fra Carl Eidsgård på grunn av at han ikke ble sett på som part i 

saken.  At det er avgjørelsen om å avvise klagen fra Carl Eidsgård i sak 120/14 som Carl 

Eidsgård har klagerett på, orienterte rådmannen om i selve vedtaket og i sin vurdering i 

saksframlegget til sak 120/14. Rådmannen kan følgelig ikke se at det er kommet momenter 

som tilsier at Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning bør ta klagen fra Carl Eidsgård 

8.1.15 til følge. Dette samsvarer med oppfatningen til Advokatene Buttingsrud & Co DA. 

 

Klagen fra Carl Eidsgård 8.1.15 kommenterer forhold knyttet til selve saken.  I og med at 

kommentarene ikke er så omfattende, har rådmannen valgt å kommentere disse selv om 
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vedtaket i sak 120/14 gjelder avvisning av Carl Eidsgårds klage fordi han ikke er part og ikke 

har klageinteresse. 

 

I sin klage 8.1.15 skriver Carl Eidsgård om sak 143/17. Noen sak med nr. 143/17 finnes ikke, 

og rådmannen antar at Eidsgård har blandet sammen saksnummer 93/14 med  eiendommens 

gnr./bnr 143/17. 

 

Carl Eidsgård skriver 8.1.15 i et «punkt 1» at det som ble sendt til kommunen, var et brev til 

kommunens landbrukskontor.  Rådmannen viser til at brevet var skrevet til «Ringerike 

kommune», og til «Landbrukskontoret og til Miljø- og Arealforvaltningen».  Både 

landbrukskontoret og byggesaksavdelingen som representerer bygningsmyndigheten, finnes 

på Miljø- og Arealforvaltningen.  I kommunens svarbrev 25.6.09 framgår det at 

Landbrukskontoret hadde konferert med byggesaksavdelingen.  Rådmannen mener at 

rådmannen oppfattet at henvendelsen ikke bare var til landbrukskontoret men også til 

bygningsmyndigheten, og viser for øvrig til at det ikke er krav om å bruke søknadsblanketter 

ved søknad om tillatelse. Videre viser rådmannen til det viktige vedtaket i sak 93/14 der 

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning formaliserte avgjørelsen fra 25.6.09. 

 

Carl Eidsgård skriver 8.1.15 videre i et «punkt 2» at byggesøknad med tegninger og 

nødvendige opplysninger ikke ble sendt til bygningsmyndigheten. Rådmannen viser til at det 

som vedlegg til brevet 23.6.09 fra Anne Bang Lyngdal var et kart som viste daværende og 

framtidig plassering, og at det i forbindelse med formaliseringen den 8.9.14 i sak 93/14 av 

avgjørelsen 23.6.09 var lagt fram kart, bilder, beskrivelse av de flyttede bygningenes mål 

m.m. Bygningsmyndigheten la saken fram til behandling i sak 93/14 etter at relevant 

tilleggsdokumentasjon var innhentet.  

 

Carl Eidsgård skriver 8.1.15 videre i et «punkt 3»«Det er ikke gitt byggetillatelse for bygget 

fra Byggesakavd. Byggesaksavd. ble ikke kjent med bygginga før etter at bygget var oppført.  

Det går fram av korrespondansen mellom kommunen og byggeieren». Rådmannen viser til at 

det i kommunens brev 25.6.09 er vist til at en byggesaksbehandler hadde vært med på å drøfte 

saken.  Da saken ble tatt opp igjen i 2012, jobbet ikke denne byggesaksbehandleren lenger i 

kommunen. At de som jobbet med saken på vegne av bygningsmyndigheten i 2012 først ikke 

hadde kjennskap til korrespondansen i 2009, betyr altså ikke at byggesaksavdelingen ikke 

hadde vært kjent med saken før arbeidene ble gjennomført.  

 

Carl Eidsgård skriver 8.1.15 videre i et «punkt 4» at det ikke var opplyst om at bygget skulle 

plasseres for nær vassdrag.  Rådmannen viser til at det ved formaliseringen den 8.9.14 i sak 

93/14 av avgjørelsen 23.6.09, ble vist til at det i 2009 i kommunedelplanbestemmelsene ikke 

var forbud mot tiltak som er ledd i landbruksvirksomhet i LNF-områdene, og at det i 

områdene langs vann og vassdrag ikke gjaldt byggeforbud for tiltak som var ledd i landbruk.  

 

Avslutningsvis skriver Carl Eidsgård 8.1.15 at det er nærliggende å få inntrykk av 

forskjellsbehandling i kommunens byggesakbehandling i det han viser til at rådmannen i 

saksframlegget forut for behandlingen 8.9.14 blant annet skrev at saken er så spesiell at den 

ikke gir presedensvirkning i andre saker. Rådmannen viser til at det Eidsgård viser til står 

under utredningen om «juridiske forhold» pkt 2.2 angående hvilken plan som skal legges til 

grunn ved formalisering av vedtaket.  Rådmannen holder fast på at det ikke forventes 

presedensvirking for andre saker på bakgrunn av at dette gjelder flytting av bebyggelse og 
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blant annet at dette skjedde på et tidspunkt da det gjaldt annet plangrunnlag og andre 

byggeregler enn nå. 

 

Rådmannen viser til at Carl Eidsgård til sin klage 8.1.15 la ved kopi av sin klage 22.9.14.  For 

øvrig har kommunen fått kopi av et brev datert 8.12.14 som Eidsgård har sendt til 

Fylkesmannen.  Rådmannen finner det ikke relevant å kommentere disse to dokumentene når 

det nå er avvisningen av klagen fra Eidsgård ved hovedkomiteens vedtak 1.12.14 i sak 120/14 

som skal behandles.  

 

Rådmannen beklager at det blant annet pga stor arbeidsmengde på byggesaksavdelingen ikke 

har lyktes å få lagt fram saken til klagebehandling før nå. 

 

Rådmannen anbefaler hovedkomiteen å ikke ta klagen fra Carl Eidsgård til følge. 

 

Vedlegg 

 
-Saksframlegg til sak 93/14 

-Brev 15.9.14 med melding om vedtak i sak 93/14 

-Saksframlegg til sak 120/14 

-Saksprotokoll til sak 120/14 den 1.12.14 

-Melding 19.12.14 om vedtak i sak 120/14 

-Klage 8.1.15 fra Carl Eidsgård vedlagt hans klage 22.9.14 

-Brev 8.12.14 fra Carl Eidsgård til fylkesmannen 

-Brev 12.1.15 fra kommunen til Anne Bang Lyngdal om klagen fra Carl Eidsgård 

-Kommentar 16.1.15 fra Advokatene Buttingsrud & Co DA 

 

Vedlagt saksframlegg til sak 93/14 var et stort antall vedlegg som ikke vedlegges denne 

saken.  Tilsvarende var det til saksframlegget til sak 120/14 vedlegg som ikke vedlegges 

denne saken. 

 

 Ringerike kommune, 02.06.2015 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

leder: Heidi Skagnæs 

 

saksbehandler: Arne Hellum 

 

 

 



   

 Sak 50/15 

 Side 15   

 

 

Klagebehandling - klage på igangsettingstillatelse nr 2 - delegasjonssak nr 39/14 Gnr 

163/10,14,15,22  - Bergland - Gjenoppbygging etter brann 

 

Arkivsaksnr.: 14/957   Arkiv: GNR 

163/10,14,15,22  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

39/14 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 15.10.2014 

35/15 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 30.01.2015 

50/15 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 22.06.2015 

  

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltningen viser til delegasjonssak nr. 39/14, til klage 

fra naboer, til tilsvar fra ansvarlig søker og til rådmannens saksframlegg. 

 

1. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning finner ikke at det fremkommer nye 

momenter i klagen som har avgjørende konsekvens for saken. 

2. Klagen tas ikke til følge 

3. Hovedkomiteen opprettholder kommunens vedtak med delegasjonssaks nr. 39/14 av 

15.10.2014. 

4. Saken oversendes til Fylkesmannen i Buskerud for endelig avgjørelse. 

 

 

Utskrift av saksprotokoll sendes: 

 

Ansvarlig søker:   

Atelier Grøstad AS Merdeveien 1 3676 NOTODDEN 

Tiltakshaver:    

Befa AS Gamle Foldnesvegen 116 5353 STRAUME 

Klagere:   

Kjersti Nyhus Landveien 2 3534 SOKNA 

Mette Chr. Lerfaldet Gamle Hallingdalsveien 39 3534 SOKNA 

Bjørn og May Elin Maribo Landveien17 3534 SOKNA 

Marit Kristine Nyhus Landveien 4 3534 SOKNA 

Turid Landsdalen  Landveien 21 3534 SOKNA 

Dag Alfredsen Gamle Hallingsdalsveien 37 3534 SOKNA 

Kine Maribo  Landveien 9 3534 SOKNA 

 

Sammendrag 
Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning (HMA) ga 05.05.2014 ny rammetillatelse for å 

kunne gjenoppbygge bygningsmasse etter brann, med formål hotelldrift. Vedtak om 
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dispensasjon fra LNF-formålet i kommuneplanen er tidligere godkjent og stadfestet av 

fylkesmannen.  

Rammetillatelsen ble påklaget, og HMA behandlet klagen 18.08.2014.  

Rammetillatelsen ble endelig stadfestet av Fylkesmannen 31.03.2015. 

 

Det ble gitt igangsettingstillatelse på vilkår for grunn- og terrengarbeider den 27.06.2014, før 

rammetillatelsen ble påklaget. 

Igangsettingstillatelse for øvrige arbeider (IG2) ble gitt 15.10.2014. 

Den 12. og 13.11.2014 mottok kommunen to klager på vedtaket av 15.10.2014 i henhold til 

forvaltningslovens § 28. Klagene er underskrevet av 8 grunneiere/naboer til tiltaket. Klagene 

er vurdert til å være levert innenfor klagefristen.  

Naboer sendte inn et «Tilleggsbrev til klage» datert 16.02.2015 

Ansvarlig søker kom med sitt tilsvar til klagen den 24.02.2015, og et foreløpig tilsvar til 

tilleggsbrevet det 04.06.2015. 

Det er disse klagene som behandles i dette saksfremlegget. 

 

Fylkesmannens stadfesting av rammetillatelsen har kommet etter at klagen på 

igangsettingstillatelsen er mottatt. 

 

Klagen er ikke gitt oppsettende virkning på iverksetting av tiltaket. Dette begrunnes med at 

tiltaket ligger innenfor plan- og bygningslovens rammer. Klagen inneholdt ingen momenter 

som gjorde at rådmannen vurderte det som sannsynlig at klagen vil føre frem.  

 

Rådmannen har vurdert klagens innhold og eventuelle nye momenter, og finner ikke å kunne 

anbefale hovedkomiteen å ta klagen til følge. Rådmannen ber Hovedkomiteen opprettholde 

kommunens vedtak med delegasjonssaks nr. 39/14 av 15.10.2014 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 
BYGGESAKEN 

Saksnummer 11/4113 fram til 26.09.2014 

06.06.2011    Riving av brannskadet bygningsmasse - delegasjonssak nr. 306/11. 
Ferdigattest den 06.01.2012. 

 

08.10.2012  Dispensasjon fra LNF-formål og rammetillatelse på vilkår. 
HMA sak nr. 115/12 

26.10.2012  Rammetillatelse - leilighetshotell - delegasjonssak nr. 595/12 

10.06.2013  Klagebehandling. HMA opprettholder tidligere vedtak i saken og 
oversender den til Fylkesmannen for avgjørelse. 

28.06.2013  Endring av tillatelse/Ny ansvarlig søker godkjennes. Delegasjonssak 
nr 345/13. 

31.10.2013  Fylkesmannen i Buskerud opprettholder kommunens vedtak om 
dispensasjon fra LNF-formålet i kommuneplanen. 
Fylkesmannen opphever kommunens vedtak om rammetillatelse 

05.05.2014  Dispensasjon fra plan- og bygningslovens § 29-4, og rammetillatelse 
på vilkår. HMA sak nr. 57/14 
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27.06.2014  Igangsettingstillatelse grunnarbeider og fundamentering for 
tilbygget på vilkår. Delegasjonssak 288/14 

09.07.2014  Endring av ansvarsrett, ansvarlig utførende. Delegasjonssak 353/14. 
 

 

Saksnummer 14/957 fra 26.09.2014  (bytte av saksbehandlingssystem) 
 

 

15.10.2014  Igangsettingstillatelse nr 2 (resten av tiltaket). Delegasjonssak nr. 39/14 
(Påklaget vedtak som behandles her) 

 

30.01.2015  Endring av tillatelse - nye ansvarsretter. Delegasjonssak nr. 35/15. 
30.03.2015  Klage på rammetillatelse av 05.05.2014 tas ikke til følge. Fylkesmannen 

stadfester kommunens vedtak av 05.05.2014. 

 

 

 

I sak «11/1808 - Gnr.163/10 - Sokna - Bergland Hotel- Avløpsanlegg» er det gjort følgende 

vedtak: 

AVLØPSSAKEN 
20.01.2014  Utslippstillatelse – HMA-sak nr 6/14 
11.02.2014  Utslippstillatelse – delegasjonssak nr.14/52 

05.05.2014  Klagebehandling. HMA opprettholder tidligere vedtak i saken og 
oversender den til Fylkesmannen for avgjørelse. 

20.08.2014  Klagen tas ikke til følge. Fylkesmannen stadfester kommunens vedtak av 
20.01.2014. 

11.02.2015  Endring av tillatelse - nye ansvarsretter. Delegasjonssak nr. 49/15 
 

 

I sak «14/2306 - Godkjenning av tiltaksplan for opprydding i forurenset grunn - branntomt 

Bergland Hotell, Sokna» er det gjort følgende vedtak: 

 

24.07.2014  Godkjenning tiltaksplan for opprydding i forurenset grunn 
 

Klagenes innhold 
Klage datert 07.11.2014 signert Kjersti Nyhus og Bjørn Maribo. 

Hovedpunkter: 

 Klager mener det er kritikkverdig at IG er gitt på vilkår. Av vilkår nevnes 

vannforsyning, avløpsanlegg, slukkeinstallasjoner, og sanitærinstallasjoner. 

 Flere forhold er uavklarte, nevnes overflatevann, kloakkanlegg og vannforsyning. 

 At det gis IG uten at vilkår 1 i vedtak av 15.10.2014 er oppfylt er ikke akseptabel 

saksbehandling. 

 Tiltaket innebærer grøfter/kummer på klagers eiendom. Klager mener at det ikke 

foreligger avtale eller samtykke til dette. 

 Diverse tiltak strider mot gitt tillatelse: Sprengningsarbeider er ikke varslet, 

manglende sikring av byggeplass, arbeid med grøft på eiendommen, håndtering av 

overvann er ikke avklart, brev sendt tiltakshaver er ikke besvart, det oppstår stor dam 

på klagers eiendom. 

 Saksbehandlingen er klanderverdig da man har tatt ut punkter i igangsettingstillatelse.  
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Klage datert 12.11.2014, signert May Elin Maribo, Kine Maribo, Turid Landsdalen, Dag 

Alfredsen, Mette Lerfaldet og Marit Kristine Nyhus.  

 Viser til klage på rammetillatelse, og opprettholder klage i forhold til 

igangsettingstillatelse nr 2 pr 16.09.2014.. 

 Viser til at klage på rammetillatelse ikke er endelig avgjort av fylkesmannen. 

 Avklaring vann og avløp er ikke foretatt. 

 

I søkers tilsvar fra advokatfirmaet Hjort DA v/Ola Mæland bemerkes følgende til klagen av 

07.11.14 fra K. Nyhus og B. Maribo: 

1. Det er ikke søkt eller godkjent endringer i tiltaket siden rammetillatelse. 

«Igangsettingstillatelsen knytter an til tidligere rammetillatelse og vilkårene i denne. Det er 

derfor ikke noen realitetsendring å knytte en klageadgang til i denne saken.» 

2. Tillatelse er gitt på vilkår, dette anses som normalt. Vilkårene er satt for å sikre krav i lov 

og forskrift. Naboer har ingen klageinteresse over at slike vilkår er satt, eller grunn til å 

motsette seg slike vilkår. 

3. Klagen av 13. nov trenger ingen ytterligere kommentar.  

 

Klagere sender et «Tilleggsbrev til klage» datert 16.02.2015.  

Viser til klage IG2, til brev fra mattilsynet 4.12.2014, til brev av 9.12.2014, brev 12.01.2015, 

brev 12.01.2015. 

Konstaterer at tidsfrister for klagebehandling ikke blir overholdt. 

Punkter til byggesaken 

1. Tomteareal 

2. Antall kvadratmeter og plassering av nytt bygg. 

3. Nabogrenser 

4. Mangel på befaring 

Konklusjon - Krever at kommunen stopper byggingen umiddelbart, basert på informasjonen i 

brevet. 

Punkter til utslippstillatelsen 

1. Vannforsyning 

2. Kloakk/avløp 

3. Overvann og avrenning 

4. Arbeider i november 2014 

Konklusjon - Krever dokumentasjon for vannforsyning, drikkevannskilde og konsekvenser av 

utslipp, samt overvannsproblematikk og brannvann. 

Andre forhold 

1. Kloakksituasjon under byggearbeider før des 2014 

2. Innkjøring 

3. Rivningsavfall 

Konklusjon på saksbehandlingen: Mener at saken er behandlet kritikkverdig jfr. 

forvaltningsloven. 

Rekkefølgen på dispensasjoner er feil, at bygging foregår parallelt med saksbehandling og at 

vilkår i rammetillatelsen ikke blir fulgt opp.  

Klager vil oversende saken til sivilombudsmannen.   

 

Tilsvar fra søker 04.06.2015 

Dette er et foreløpig svar, søker ber om at frist forlenges slik at prosjektets advokat kan 

komme med et utfyllende svar.  
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- Søker har pr tlf. 10.06.2015 bekreftet at saksfremlegget kan oversendes komiteen på 

bakgrunn av det foreløpige svaret. Hvis tilsvar fra søkers advokat foreligger før møtet, 

vil svaret ettersendes.  

Søker redegjør for følgende punkter: 

1. Byggetomt, arealer, utnyttelsesgrad. Det vises til følgebrev av 09.01.2014 og 

kartskisse datert 22.01.2014. 

2. Avtalen med vegvesenet foreligger i saken. 

3. Bygget er plassert som vist på godkjent situasjonsplan. 

4. Viser til erklæring som skal tillate bebyggelse inntil 1 m fra grensen. 

5. Vannforsyning skal foregå fra eksisterende brønner. 

6. Avløpsanlegget er ikke ferdigstilt. Det er ikke tilkoblet noe avløp som føres over 

gnr/bnr 163/1. Prosjektet forholder seg til gitt utslippstillatelse. 

7. Avløp fra brakkerigg føres til tett tank som tømmes regelmessig. 

8. Overvannsløsning er prosjektert. Anlegget er ikke ferdigstilt. 

Søker mener at alle forhold som er nevnt i det nye klagebrevet, er ivaretatt i prosjektet og i 

kommunens saksbehandling. Søker mener kommunens saksbehandling har vært omhyggelig. 

 

 

Forholdet til overordnede planer 
Eiendommen ligger i uregulert område. Området er i kommuneplanen for Ringerike 

kommune, definert som landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF-område). 

I hovedkomiteens vedtak i sak 115/12, og ved Fylkesmannens stadfesting av 31.10.2013, ble 

det gitt dispensasjon fra byggeforbudet i kommuneplanbestemmelsenes § 2.1 for å 

gjenoppbygge Bergland hotell på samme eiendom, i LNF-område hvor tidligere hotell var 

plassert.  Fylkesmannen finner ikke at tiltaket utløser reguleringsplikt etter plan- og 

bygningsloven § 12-1 tredje ledd.  

 

Juridiske forhold  
Om klagebehandling 

Rådmannen gjør oppmerksom på at kommunen ved en klagebehandling ikke har plikt til å 

foreta en fullstendig fornyet behandling, men skal vurdere de anførsler det er grunn til å se 

nærmere på, typisk nye opplysninger eller påstander om konkrete feil, jf. forvaltningslovens § 

33. 

Når et vedtak som følge av klage blir endret til gunst for en part, kan parten kreve dekning for 

vesentlige kostnader som har vært nødvendige for å få endret vedtaket, med enkelte forbehold 

(jfr. Forvaltningslovens § 36, 1. ledd). 

 

Dersom klagen tas til følge, skal omgjøringen begrunnes, og nytt vedtak er å anse som et 

enkeltvedtak som kan påklages. 

 

Dersom vedtak opprettholdes, skal saken sendes over til fylkesmannen for endelig 

klagebehandling. Kommunens vedtak kan stadfestes, omgjøres eller vedtaket kan oppheves 

slik at saken sendes tilbake til kommunen for ny behandling. 

Fylkesmannens vedtak er endelig og kan ikke påklages.  

 

Om igangsettingstillatelse og klage 
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Igangsettingstillatelsen er i hovedsak tenkt å omfatte forhold mellom tiltakshaveren og 

kommunen hvor tiltakshaveren erklærer at videre gjennomføring av tiltaket er tilstrekkelig 

belagt med ansvar. 

Igangsettingstillatelsen er som regel skjæringstidspunktet for de fleste ansvarsretter i et tiltak, 

men inneholder ofte overheng fra rammesøknaden, slik som oppfyllelse av krav som følger av 

lov eller reguleringsplan. I mange tilfeller beror det på en avveining av hvilke forhold som er 

relevante for den aktuelle saken, og på hvilket tidspunkt det er påkrevd å ta stilling til disse. I 

noen saker er det forsvarlig å stille som vilkår for igangsettelse at forholdet er på plass, mens i 

andre saker er samme forhold nødvendig å avklare på rammetillatelsestidspunktet. I noen 

tilfeller stilles det også krav som må innfris før tiltaket kan tas i bruk.  

 
Det kan i en byggesak ikke klages på forhold som er avgjort i bindende reguleringsplan eller 

ved dispensasjon, og hvor klagefristen for disse vedtakene er utløpt. Dersom det finnes 

hensiktsmessig, kan en klage i slike tilfeller realitetsbehandles i stedet for å avvises.  

 

Tradisjonelt har man i byggesaker vært liberale når det gjelder hvilke interesse som kan gi 

klagerett, og dersom vedtaket påvirker vedkommendes interesser som for eksempel nabo, vil 

vedkommende ha rettslig klageinteresse. Ofte ser man at de samme klagegrunnene som er 

blitt anført i forbindelse med reguleringsplan, anføres i den etterfølgende byggesaken. Videre 

ser man at det i byggesaker klages over samme forhold ved igangsettingstillatelser som ved 

rammetillatelse og eventuelle endringstillatelser.  

Ved trinnvis søknadsbehandling er det rammetillatelsen som gir byggeretten og som kan 

påklages. Igangsettingstillatelse vil normalt bare gjelde forhold som angår forholdet mellom 

tiltakshaver og kommunen, og rettslig klageinteresse vil normalt ikke foreligge for f.eks. 

naboer.  

 

En igangsettingstillatelse kan bare påklages av naboer/gjenboere i de tilfeller den tillater noe 

mer, eller annet, enn det som allerede ligger i rammetillatelsen. Er det foretatt endringer i 

tiltaket, f.eks. arealøkning eller funksjonsendring, eller at det forøvrig fremkommer nye 

momenter i igangsettingstillatelsen utover det som lå inne i rammetillatelsen, vil det være 

klageadgang. 

 

Får tiltakshaver avslag på søknad om igangsettingstillatelse, kan han imidlertid påklage 

avslaget.  

 

Vilkår i tillatelser 

Kommunen kan i en viss utstrekning stille tyngende tilleggsvilkår til et ellers begunstigende 

vedtak. I praksis stilles det også en del ”uegentlige” vilkår som i realiteten kan utelates da de 

er en oppfølgning av vilkår som følger direkte av loven.  

 

 

Alternative løsninger 
HMA kan vurdere å utsette saken for befaring. 

HMA kan vurdere å utsette saken, og be rådmannen om ny vurdering av enkelte sider ved 

saken. 

 

Dersom Hovedkomiteen finner at klagen bør tas til følge, og ønsker å omgjøre kommunens 

vedtak med delegasjonssaks nr. 39/14 av 15.10.2014 så må dette begrunnes.  
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Rådmannen kan ikke se noen relevant begrunnelse, og har ikke angitt begrunnelse i dette 

saksfremlegget. 

 

Et alternativt vedtak kan se slik ut:  

 

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltningen viser til delegasjonssak nr. 39/14, til klage 

fra naboene, tilsvar fra ansvarlig søker og til rådmannens saksframlegg 

 

1. Etter en samlet vurdering finner Hovedkomiteen at klagen bør tas til følge. Vedtak av 

15.10.2014 omgjøres, jf. forvaltningsloven § 33 annet ledd. 

 

2. Hovedkomiteen avslår søknad om igangsettingstillatelse med grunnlag i ________ (må 

fylles inn) 

 

4. Videre oppfølging av saken, inkl. pålegg om stopp i arbeidene, delegeres til 

administrasjonen, og legges fram til hovedkomiteen (HMA) til orientering. 

 

Se vedlagte orientering om klageadgang 

 

Rådmannens vurdering 
Rådmannen vurderer klagens innhold slik:  

Behandling av igangsettingstillatelse og klage på denne er diskutert i avsnittet «Juridiske 

forhold». Rådmannen har funnet det riktig å ta klagen opp til vurdering da det på 

klagetidspunktet ikke var avklart om klagen på rammetillatelsen ville bli tatt til følge. Når 

denne klagen på IG2 nå blir behandlet, har fylkesmannen stadfestet kommunens vedtak om 

rammetillatelse. Det er derfor klart at det bare er nye forhold som kan påklages. 

 

Gjennomgang av hovedpunkter i klage av 07.11.2014: 

 Klager mener det er kritikkverdig at IG er gitt på vilkår. Av vilkår nevnes 

vannforsyning, avløpsanlegg, slukkeinstallasjoner, og sanitærinstallasjoner. 

Rådmannens vurdering:  

Vilkår (betingelser) stilles i igangsettingstillatelsen for å presisere og understreke krav i lov 

og forskrift. Det kommer klart fram i vedtaket at alle betingelser og vilkår i rammetillatelse 

og igangsettingstillatelse for grunnarbeider og fundamentering fremdeles gjelder. Vedtak om 

igangsettingstillatelse for grunnarbeider og fundamentering har en gjennomgang av 

vilkår/betingelser fra rammetillatelsen. Dette gjelder vannforsyning, utslippstillatelse, 

grunnundersøkelser for forurenset grunn, brannvannsforsyning og overvannshåndtering.  

 

 Flere forhold er uavklarte, det nevnes overflatevann, kloakkanlegg og vannforsyning. 

Rådmannens vurdering:  

Overvannshåndtering er redegjort for i igangsettingstillatelse for grunnarbeider og 

fundamentering. Det er i tillegg til søkers redegjørelse presisert fra kommunen at avrenning til 

Landselva skal unngås.  

  

 At det gis IG uten at vilkår 1 i vedtak av 15.10.2014 er oppfylt er ikke akseptabel 

saksbehandling. 

Rådmannens vurdering:  
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Igangsettingstillatelsen betinger at vilkår 1 er ordnet før arbeidene som omfattes av tillatelsen 

settes i gang. Det forelå revidert gjennomføringsplan fra ansvarlig søker 06.11.2014 som 

dokumenterer at det foreligger samsvarserklæringer fra alle prosjekterende. Vilkåret er da 

oppfylt før klagen er skrevet. 

  

 Tiltaket innebærer grøfter/kummer på klagers eiendom. Klager mener at det ikke 

foreligger avtale eller samtykke til dette. 

Rådmannens vurdering:  

Rådmannen kan ikke se at det i byggesaken er angitt at det skal graves eller anlegges 

grøfter/kummer på klagers eiendom. 

Kummer og grøfter på klagers eiendom og rettighetene til dette er tidligere vurdert i 

utslippssaken, og behandlingen av klagen på utslippstillatelsen. Rådmannen siterer fra 

saksfremlegg journalpost 11/1808-46: «Kommunen forholder seg til innsendt søknad. Det er 

også innsendt en privatrettslig avtale fra 1962 om vedlikehold av ledningsnettet. Dette anser 

rådmannen til å være en relevant redegjørelse, og plan- og bygningslovens § 27-2 om sikring 

av avløpsløsning anses dermed som oppfylt. Det er ikke opp til kommunen å avgjøre om 

tilstrekkelige rettigheter foreligger utover dette. Hvis det er tvil ved avtalens gyldighet eller 

hvilke tiltak den omfavner, må dette avgjøres i privatrettslige instanser.»  

Plan- og bygningslovens § 21-6 angir at en «..tillatelse etter denne lov innebærer ingen 

avgjørelse av privatrettslige forhold.» 

 

 Klager mener at diverse tiltak strider mot gitt tillatelse: Sprengningsarbeider er ikke 

varslet, manglende sikring av byggeplass, arbeid med grøft på eiendommen, 

håndtering av overvann er ikke avklart, brev sendt tiltakshaver er ikke besvart, det 

oppstår stor dam på klagers eiendom. 

Rådmannens vurdering: 

Manglede varsling av sprengningsarbeider, og sikring av byggeplass faller utenfor det 

igangsettingstillatelsen skal vurdere. Det omfattes av Byggherreforskriften og Brann- og 

eksplosjonsvernloven. Det er Arbeidstilsynet og Brann- og redningstjenesten som håndhever 

disse. Forholdene er videreformidlet søker og besvart av entreprenør pr. epost 11.11.2014. 

Grøfter og overvann er vurdert tidligere i saken.  

 

 Saksbehandlingen er klanderverdig da man har tatt ut punkter i igangsettingstillatelse. 

Rådmannens vurdering: 

Ingen vilkår eller betingelser er tatt ut av igangsettingstillatelse nr.2 i forhold til 

igangsettingstillatelse for grunnarbeider og fundamentering og rammetillatelse. Betingelse 3 i 

vedtaket lyder: «Betingelser satt i tidligere vedtak i saken er fortsatt gjeldene. Vilkår gitt i 

igangsettingstillatelse grunnarbeider og fundamentering er fortsatt gjeldene». Rådmannen 

kan ikke se at dette er klanderverdig for klager.     

 

Gjennomgang av hovedpunkter i klage av 12.11.2014: 

 Viser til klage på rammetillatelse, og opprettholder klage i forhold til 

igangsettingstillatelse nr.2 pr 16.09.2014. 

 Viser til at klage på rammetillatelse ikke er endelig avgjort av fylkesmannen. 

Rådmannens vurdering: 

Klagen på rammetillatelsen er ikke tatt til følge, og fylkesmannen opprettholdt kommunens 

vedtak den 30.03.2015. Dette avklarer disse punktene. Kommunen hadde anledning til å gi 

igangsettingstillatelse selv om endelig vedtak i klagesaken på rammetillatelsen ikke forelå.  
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 Avklaring vann og avløp er ikke foretatt. 

Rådmannens vurdering: 

Vurderinger av vannforsyning er gjort i igangsettingstillatelse for grunnarbeider og 

fundamentering. Avløp er behandlet i egen sak. Det foreligger godkjent utslippstillatelse for 

avløp etter Fylkesmannens vedtak av 20.08.2014. 

 

 

Gjennomgang av hovedpunkter i «Tilleggsbrev til klage..» datert 16.02.2015: 

Det vises til flere brev i innledningen. Rådmannen oppsummerer slik: 

 Klage IG 2 datert 15.10.2014 (som behandles her) 

 Brev av 09.12.2014 (vår journalpost 14/957-11) inneholder kopi av en innsynsbegjæring 

til mattilsynet fra 4.12.2014, vedlagt uttalelse fra mattilsynet datert 12.07.2012. 

Opplyser at mattilsynet pr telefon 03.12.2014 opplyser at det ikke er søkt godkjenning 

av vannforsyning og drikkevannskilde til Bergland hotell. Ber om at all byggeaktivitet 

på Bergland stanses øyeblikkelig 

 Brev 12.01.2015 (vår journalpost 14/957-12) - 2 brev i samme journalpost, det ene 

purrer svar på klage (IG2) av 12.11.2014 og det andre purrer svar på brev av 

09.12.2014. 

Rådmannens vurdering av punktene: 

1. Tomteareal 

2. Antall kvadratmeter og plassering av nytt bygg. 

3. Nabogrenser 

Tomteareal, plassering, utnyttelsesgrad og grenser er gjennomgått i rammetillatelsen 

og saksfremlegget for denne. Søkers vedlegg i sitt svarbrev av 04.06.2015 redegjør 

godt for dette. Disse dokumentene har vært tilgjengelige for klager gjennom tidligere 

saksfremlegg og vedlegg til disse. Fylkesmannens stadfestet rammetillatelsen 

30.03.2015. Det er ikke søkt endringer av tiltaket etter rammetillatelse.   

4. Mangel på befaring 

Rådmannen har fremmet forslag om befaring for Hovedkomiteen ved alle politiske 

behandlinger. Komiteen har ikke funnet det påkrevet. Det er heller ikke fra klagers 

side pekt på hvilke momenter som gjør en befaring nødvendig. 

Konklusjon - Krever at kommunen stopper byggingen umiddelbart, basert på informasjonen i 

brevet. 

Rådmannen kan ikke se at det foreligger grunnlag for å kreve stopp i arbeidene på 

bakgrunn av informasjonen fra naboene.  

Punkter til utslippstillatelsen 

1. Vannforsyning 

Søker har redegjort for at vannforsyning skal skje fra eksisterende brønner, at 

vannforbruket blir mindre ved nytt hotell enn ved det gamle, og at arbeidene ikke vil 

senke grunnvannstanden. Vannkvaliteten vil bli kontrollert iht. mattilsynets regelverk 

før hotellvirksomhet kan starte. Dette er behandler i igangsettingstillatelse for 

grunnarbeider og fundamentering. Det vedtaket er ikke påklaget. 

2. Kloakk/avløp 

 Utslippstillatelse er gitt i egen sak - behandles ikke her.   

3. Overvann og avrenning 

Overvannshåndtering er prosjektert, men er ikke ferdig bygget. Dette er vurdert 

tidligere i saksfremlegget.  

4. Arbeider i november 2014 

Søker opplyser at det ikke er tilkoblet noe avløp som føres over gnr/bnr 163/1.  
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Konklusjon - Kritikkverdig at bygging får starte og fortsette når ovenfor nevnte punkter ikke 

er i orden. 

Rådmannen har vurdert punktene over, og finner ikke at det skal være grunn til å 

stoppe arbeidene. 

Andre forhold: 

1. Kloakksituasjon under byggearbeider før des 2014 

2. Innkjøring 

3. Rivningsavfall 

Kloakksituasjonen i byggeperioden er tatt opp med entreprenør i egen sak av 

kommunens rådgiver på vann og forurensningmiljø. Innkjøringer til byggeplassen i 

byggeperioden behandles av Statens vegvesen. Egen sak om midlertidig lagring av 

rivningsavfall er ikke relevant i denne klagebehandlingen, da dette er lagret på en 

eiendom ca. 6,5 km i luftlinje fra Bergland.   

Konklusjon på saksbehandlingen: Mener at saken er behandlet kritikkverdig jfr. 

forvaltningsloven. Rekkefølgen på dispensasjoner er feil, at bygging foregår parallelt med 

saksbehandling og at vilkår i rammetillatelsen ikke blir fulgt opp.  

Saken er omfattende og har tatt lang tid. Det er ikke søkt eller gitt dispensasjoner i 

igangsettingstillatelsen, Det er søkt igangsetting i flere trinn, og det er helt normalt at 

saksbehandling og bygging da foregår parallelt. Kommunen fant ingen grunn til å gi 

klagen oppsettende virkning. Kommunen kan ikke se hvilke punkter i 

rammetillatelsen som ikke er fulgt opp. 

 

Klage på rammetillatelsen er ikke tatt til følge av Fylkesmannen. Det er ikke søkt om 

endringer i tiltaket siden rammetillatelsen.  

 

Rådmannen kan dermed ikke se at det foreligger momenter som tilsier en endring av vedtaket 

om igangsetting for øvrige arbeider (IG2).  

 

Konklusjon 
Som konklusjon, og under henvisning til det ovenstående, anbefaler rådmannen at 

Hovedkomiteen opprettholder vedtaket av 15.10.2014. Rådmannen kan ikke se at det 

foreligger nye momenter i saken som tilsier en endring av vedtaket. Dersom hovedkomiteen 

velger å opprettholde kommunens vedtak, vil saken oversendes Fylkesmannen i Buskerud for 

endelig avgjørelse. 

 

Vedlegg 
Rammetillatelse - Saksprotokoll i sak 57/14, vedtak av 05.05.2014 

Igangsettingstillatelse grunnarbeider og fundamenter tilbygg, datert 27.06.2014  

Igangsettingstillatelse nr. 2, datert 15.10.2014  

Epost fra entreprenør datert 05.11.2014 

Klage på vedtak datert 07.11.2014 

Klage på vedtak datert 12.11.2014 

Brev fra naboer datert 09.12.2014 m/vedlegg 

Brev fra May Elin Maribo datert 12.01.2015 

Tilleggsbrev til klage datert 16.02.2015  

Motsvar til klage datert 24.02.2015 fra advokatfirmaet Hjort DA 

Fylkesmannens vedtak av 30.03.2015 

Søkers foreløpige svar på «tilleggsbrev» datert 04.06.2015 
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Saksfremlegg klagebehandling utslippstillatelse sak 11/1808, 05.05.2014 

Fylkesmannens vedtak klagebehandling utslippstillatelse 20.08.2014 

  

 

Lenker 
 

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

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

papirutskrift. 

 

 

 Ringerike kommune, 08.06.2015 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Arne Hellum 

saksbehandler: Knut Ivar Kollstrøm 
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Oppføring av to studentboligblokker (Høgskolen) Gnr/bnr 37/207 - Bredalsveien 14 

 

Arkivsaksnr.: 15/5018   Arkiv: GNR 37/207  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

51/15 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 22.06.2015 

 

Forslag til vedtak: 

 
1. HMA er positive til oppføring av to studentblokker ved Høgskolen i Bredalsveien.  

2. Etter en helhetsvurdering ser HMA at det foreligger forhold som tilsier at kommunen bør 

være positiv til å gi dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan i området, fra teknisk 

forskrift, samt krav om parkeringsplasser i gjeldende parkeringsforskrift for Ringerike 

kommune. Dette såfremt at regionale instanser ikke går imot dette. 

3. HMA delegerer myndighet til rådmannen til å viderebehandle saken når det foreligger 

tilbakemelding fra regionale instanser. 

 

 

Sammendrag 
Vi har mottatt søknad om oppføring av to nye studentblokker på eiendommen til Høgskolen i 

Buskerud og Vestfold, gnr. 37/207. Det er Studentsamskipnaden i Buskerud og Vestfold som 

er tiltakshaver, og etter planen skal bygget stå innflyttingsklart i løpet av høsten 2016. Det er 

søkt om dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan for utnyttelsesgrad og etasjeantall. 

Tiltaket er innenfor rammene med ny plan (Kunnskapsparken Ringerike) som er under 

utarbeidelse. Saken er oversendt Fylkesmannen i Buskerud, Statens vegvesen og NVE for 

uttalelse, med frist 20.06.2015.  

 

Pga. stram framdrift og ferieavvikling i politiske utvalg vil rådmannen anbefale at 

administrasjonen gis fullmakt til å viderebehandle saken når uttalelsene fra regionale 

instanser foreligger. 

 
Beskrivelse av saken 
Det søkes om oppføring av to blokker. Bygg A består av 5 etasjer og Bygg B av 4 etasjer, 

med tilhørende parkeringskjeller i to nivåer. De planlagte bygningene vil romme 150 

boenheter. Boenhetene vil ha et bruksareal på 13 m² til 33 m². Med de kollektive arealene er 

det snakk om at hver boenhet vil kunne ha 8-9 kvm ekstra boareal hver.  

 

Det samlede bruksarealet i planlagte nybygg utgjør i følge søkers opplysninger ca. 4 400 m². I 

tillegg er det 400 m² i første underetasje som Høgskolen vil disponere. Dette arealet er tenkt 

nyttet til høgskolens virksomhet. 

 

 

Gjeldende regulering i området (217 Dalsbråten SLHKs tomt) 

I gjeldende kommuneplan er området avsatt til offentlig bebyggelse. Dagens reguleringsplan 

er fra 1993. Av denne fremgår det at området kan brukes til offentlig bebyggelse. Maksimalt 

tillatte tomteutnyttelse er på TU=30 %. Maksimal høyde er satt til tre etasjer. Om bebyggelse 
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er det sagt at ny bebyggelse skal tilpasses den eksisterende bebyggelse med tanke på takform, 

materialbruk og farger. Det er også stilt krav om grunnundersøkelser. 

 

I søknaden er det opplyst om at tomteutnyttelse på 30 % tilsvarer ca. 10 130 kvm. 

Eksisterende høgskole har et BTA på 10 407 kvm. Det planlagte tiltaket er på 4 400 kvm og 

betyr en økning på 14 %, altså vil det være snakk om en TU= 44 %. 

 

De planlagte byggene vil ha fem og fire etasjer over bakkenivå. Det er også planlagt to 

underetasjer, imidlertid vil disse ifølge søker ikke regnes med i etasjeantallet, pga. måleregler. 

Altså er det snakk om flere etasjer enn de tre som er tillatt i følge reguleringsbestemmelsene. 

 

Det omsøkte tiltaket er ikke i tråd med gjeldende bestemmelser. Søker opplyser om at det 

omsøkte tiltaket er i henhold til ny regulering i området, og har med bakgrunn i dette søkt om 

dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan. 

 

 

Områderegulering for området er igangsatt – status og framdrift 
Det er igangsatt et planarbeid for å legge til rette for et campusområde av høy kvalitet 

(utvidelse av høgskolelokaler, studentboliger, torg, uterom) og forbedret adkomst til campus. 

Selve høgskoleområdet, reguleringsplan nr. 217 Dalsbråthen (SLHKs tomt), omfattes av 

Områdeplan for Kunnskapsparken. Områdeplanen har vært til 1. gangs behandling og lå ute 

til offentlig ettersyn frem til 20. januar 2015. Det har kommet innsigelse fra NVE grunnet fare 

for skred og erosjon. 

 

I forslag til ny plan er det foreslått å endre dagens kryssløsning i Osloveien. Krysset tenkes 

flyttet lenger opp mot Sykehusbakken, og de siste signalene tyder på at det kan bli en 

rundkjøring fremfor et lysregulert kryss. 

 

I forslag til reguleringsbestemmelser er det ikke tatt inn noe om rekkefølgebestemmelser. 

Altså er ikke kravene for gjennomføringa av planen uttrykt gjennom bestemmelsene. Vanlig 

praksis er at planer av dette omfanget har bestemmelser som sier noe om utbyggingstrinn og 

hvorvidt det skal gjennomføres tiltak for å utbedre veg, kryss, brannvannsdekning, 

ledningsnett før ramme- eller igangsettingstillatelse kan gis.  

 

Etter hva vi forstår så har man i forbindelse med reguleringsplanarbeidet vurdert utbygginga i 

to trinn. Imidlertid er ikke dette omtalt i gjeldende forslag til bestemmelser. Første byggetrinn 

som omfatter studentboliger og et mindre overbygg på høgskolebygget, kan utføres uten 

gjennomføring av tiltak på eksisterende kryss/veg. (Trinn 1: i byggeområde BOP1 11 000 m² 

BRA og i BKB5 4 500 m² BRA.) Full utbygging i henhold til planen vil imidlertid utløse 

behov for nytt kryss og adkomst til campus. (Trinn 2: BOP1 15 000m² BRA, BKB5 12 000 

m² BRA (bolig + kontor) og BKB1 4 500 m² BRA.) Konklusjonene i trafikkanalysen er at en 

gjennomføring av byggetrinn 1 vil redusere trafikken i Bredalsveien. 

 

Statens vegvesen har i sin uttalelse til reguleringsplanen anbefalt at det bør gjøres utbedringer 

i eksisterende kryss for å bedre forhold for fotgjengere samt frisikt før byggetrinn 1. 

Ansvarlig søker har i søknaden skrevet at dette er avklart med Statens vegvesen. Altså at 

oppføring av nye studentboligblokker ikke utløser krav om at ny kryssløsning i Osloveien 

skal bygges.  
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Adkomstveien til høgskoleområdet og parkeringskjeller vil fungere både med dagens 

situasjon, og en ny fremtidig adkomstvei med nytt kryss i Osloveien/Bredalsveien. 

 

Det er nylig utarbeidet en geoteknisk rapport for prosjektet (rapporter finnes vedlagt). Etter 

det vi kan forstå konkluderer denne rapporten med at det kan utføres planlagt utbygging på 

ca. 20 meter fra skråningstoppen uten at denne vil være påvirket av stabiliteten. Imidlertid er 

det ikke tatt hensyn til erosjon i skråningsfot og det anbefales en ytterligere sikringssone på 

fem meter. Altså en byggeavstand fra skråningstopp på totalt 25 meter. Tiltaket synes sålangt 

rådmannen vurderer å være innenfor dette kravet. 

 

Tiltaket sett opp mot forslag til områdeplan for Kunnskapsparken 
Det omsøkte tiltaket ligger innenfor BKB5 som er regulert til bolig/tjenesteyting, og skal 

brukes til studentboliger og/eller offentlig eller privat tjenesteyting (undervisning, forskning, 

næringsutvikling og administrasjon tilknyttet denne virksomheten). De omsøkte byggene er 

vist plassert innenfor byggegrensene vist i plankart. 

 

Maksimal byggehøyde er satt til 16 meter over gjennomsnittelig terrengnivå. I opplysninger 

gitt av innsendte tegninger er det opplyst om høyder for ferdig planert terrengs 

gjennomsnittsnivå rundt bygningene A og B (henholdsvis kote 93,45 og 92,25). 

Gesimshøydene for bygg A er kote 108,93 og bygg B 106,83. Altså har byggene en høyde på 

A: 15,48 m og B: 14,58. Tiltaket er etter det rådmannen vurderer innenfor reguleringsplanens 

§ 2.6.3 om byggehøyder. 

 

De planlagte studentboligene ligger på samme nivå og har adkomst til det som skal er ment å 

bli torgareal. Ut i fra innsendte situasjonsplan ser vi at det i forlengelsen av dette tenkte torget 

også på sikt vil bli ny hovedinngang til selve høgskolebygget.  

 

I reguleringsbestemmelsene står det at tre skal være hovedmaterialet i fasadene. Av 

redegjørelsen til søker står det at byggene vil ha trekledning som hovedmateriale. Imidlertid 

kan det være at det vil bli valgt noe platemateriale på avgrensede areal grunnet 

brannproblematikk. Hovedkonstruksjonen i bygget vil være i massivtre og byggene er 

planlagt til å holde passivhusnivå. 

 

Dispensasjon fra reguleringsplan og teknisk forskrift 
Det er søkt om dispensasjon fra reguleringsplan for utnyttingsgrad og etasjeantall. I tillegg er 

det søkt om dispensasjon fra teknisk forskrift (besøkstoalett, dørbredder og sportsbod).  

 

 

Utnyttingsgrad 

 

Dagens bebyggelse på eiendommen gnr. 37/207 har «full» utnyttelse av tillatt utnyttelse i 

følge reguleringsplanen. Altså TU= 33 %. Så langt vi kan se har ikke reguleringsplanen 

spesifikt sagt noe om hvorvidt parkeringsareal skal medregnes eller ei i TU. Dog er det sagt at 

«Parkeringsplasser for skolens bruk skal opparbeides i tilstrekkelig antall etter 

bygningsrådets skjønn i samarbeid med SLHK». 

 

I dag er det som regel vanlig å ta med også parkeringsareal på bakken som en del av tomtas 
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utnytting. Det er høyst usikkert i hvilken grad dette er regnet med da planen for området ble 

laget. I eldre reguleringsplaner var det nok kanskje vanligst kun å medregne selve 

bebyggelsen som en del av tomteutnyttelsen, og at parkeringsarealene kom i tillegg. Dette 

skulle i så fall kunne gi grunnlag for å akseptere en høyere utnyttingsgrad enn TU=30 % siden 

det er snakk om at store deler av dagens parkering også skal legges inn under bakkenivået og i 

byggenes kjeller. 

 

 

Etasjeantall 

 

Skal underetasjene regnes med eller ei? Søker har redegjort for at disse ikke skal medtas og 

begrunner dette slik: Siden gjeldende reguleringsplan er fra 1993, baserer tolkning seg på 

Byggeforskrift fra 1987. Kjeller regnes ikke som etasje siden underkant dekke eller himling er 

mindre enn 1,5 meter over planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen. 

 

I nederste underetasje er det primært biloppstillingsplass. I underetasje to er det flere formål: 

bilparkering, sykkelparkering, bodareal, tekniske rom, samt 400 m² undervisningslokaler for 

HBV. Slik bygningsmyndigheten tolker det gjelder tolkningen om «etasjer» uavhengig av 

etasjenes formål. Altså legger rådmannen til grunn at de to underetasjene ikke skal medtas i 

beregningen av antall etasjer. 

 

Det planlagte bygget er både en og to etasjer høyere enn det tillatte etasjeantallet ifølge 

reguleringsplanen. Søker opplyser om at det var vanlig å sette et etasjeantall i eldre 

reguleringsplaner. Imidlertid kan dette gi variert utslag når det gjelder å tolke høyder.  

 

Siden byggenes høyde er innenfor rammene til den nye reguleringsplanen søkes det om 

dispensasjon fra gjeldende bestemmelse. Gesims høyde for Bygg A (som ligger nærmest 

høgskolen) vil ligge på omtrentlig samme nivå som mønehøyde for høgskolebygget. 

 

Eksisterende bebyggelse har saltak og studentboligene omsøkes med flate tak. Søker opplyser 

om at høgskolen er planlagt med et moderne nybygg. På sikt vil det altså bli et bygg som i 

volum, form og uttrykk vil kunne spille sammen med de nye studentboligene. 

 

 

Dispensasjon fra teknisk forskrift (besøkstoalett, dørbredder og sportsbod) 

 

Besøkstoalett (TEK 10 § 1-2): I bygg B er det ønske om å legge til rette for enkel tilgang for 

alle beboere til uteoppholdsareal mot sør. En slik prioritering gjør det vanskelig å innpasse et 

gjestetoalett. Søker opplyser om at det vil være mulig å bruke besøkstoalett i de andre 

etasjene.  

 

Etter rådmannens  vurdering er det nettopp i tilknytning til et slikt uteoppholdsareal at det 

ville være kjekt med do/vaskemuligheter rett innafor døra. Vi regner med at søker har sett på 

ulike løsninger på hvordan man kunne fått til begge løsningene, både toalett og felles utgang. 

Vi ser at dette kan ha vært vanskelig å få til i praksis. 

 

Bredde på inngangsdør/dør i kommunikasjonsvei/intern dør/fri sideplass (TEK 10 § 

12.15): Alle rømningsveier, hovedinngangsdører (ute/inne), hovedinngangsdører inn til 

kollektivene og boenheter med krav om tilgjengelighet oppfyller kravene.  For boenheter uten 
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krav om tilgjengelig, søkes det om dispensasjon for følgende:  

1) Dører fra kollektive arealer inn til private hybler: For å ha bedre plass ved siden av dørene 

er det valgt å prosjektere med 9M (i stedet for 10M), altså en fri bredde på 0,8 meter. Dette 

gjelder 115 hybler. 

2) Dører fra hybel og inn til privat bad: For mer funksjonelle baderom (istedenfor stor 

døråpning) er det valgt å prosjektere med 8M (istedenfor 9M), altså en fri bredde på 0,7 m. 

Dette gjelder 115 hybler. 

3) Fri sideplass: Kravet om fri sideplass gjelder hele bygningen, selv om kravet til 

tilgjengelige boliger er på 20 %. Det søkes om dispensasjon for 10 enheter på hvert plan i 

Bygg B, for døra fra kollektive arealer og inn til hybelen. Totalt 40 enheter. 

 

Det er verdt å merke seg at prosjektet «overoppfyller» kravet om tilgjengelighet. Det er et 

krav om at 20 % av boenhetene skal være såkalt tilgjengelige (tilpassa personer med nedsatt 

funksjonsevne), altså et krav på 150 * 20 % = 30 boenheter. I dette prosjektet er det 35 

enheter som er tilgjengelige. 

 

Med bakgrunn av at dispensasjonen for dørbredder gjelder «vanlige» boeneheter, og siden det 

i byggeprosjektet er mange boenheter som er utformet slik at de ivaretar kravene om 

tilgjengelighet, finner rådmannen at det kan gis dispensasjon for dørbredder for dører fra 

kollektive arealer og inn til boenhet og internt på boenheten (fra hybel inn til bad). 

 

Bod og oppbevaringsplass (TEK § 12.10): For 4 av 150 studentboliger søkes det om fritak 

om krav om 3 m² minimum bod/oppbevaringsplass (altså lagringsplass som kommer i tillegg 

til vanlig oppbevaring for mat og klær). Disse fire leilighetene er 2 roms. Her er det ønske om 

at disse to-roms boenhtene får samme oppbevaringsplass som ettroms boenhetene, altså litt 

mindre enn kravet for denne type boenhet. 

 

For alle studenthyblene søkes det om dispensasjon fra kravet om 5 m² BRA sportsbod per 

enhet. Sportsbodene er lokalisert i U1, med følgende fordeling: 

- 4 enheter (2 roms) får sportsbod på 2,5 m² 

- 35 enheter får sportsbod på 1,5 m² 

- Resterende 111 enheter får sportsbod på 1,3 m² 

 

Ut i fra innsendte plantegninger kan det synes som om det er en egen sykkelparkering som 

kommer i tillegg til disse sportsbodene.  

 

Parkering – mindre bilbruk med studentboliger på selve Campus? 

 

Eksisterende høgskole er ifølge søker på ca. 8 850 kvm BRA. I følge lokale forskrifter om 

parkering er det et krav på 1,5 parkeringsplasser for bil og 2 parkeringsplasser for sykkel per 

100 kvm BRA for offentlige bygninger. Dette utløser et krav om ca 135 parkeringsplasser for 

bil og 180 sykkelparkeringsplasser. 

 

I de lokale forskriftene om parkering i Ringerike kommune er det stilt krav om 

parkeringsplasser for bygninger til boligformål. For boenheter opp til 60 m² BRA skal det 

opparbeides 1 biloppstillingsplass og 1 sykkelparkering. Altså skal det ifølge gjeldende 

forskrift også opparbeides 150 biloppstillingsplasser ved oppføring av studentblokker. I de 

gamle parkeringsbestemmelsene for Ringerike (fra 1987) var hybler spesifisert som egen 

kategori, hvor det i indre sone (selve bykjernen i Hønefoss) var krav om 0,3 bilplass per hybel 
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og i ytre sone var krav om 1,0 bilplass. Størrelsen på hybel var ikke definert. I denne konkrete 

saken er det snakk om hybler i størrelsen 13 m² til 33 m². 

 

Eksisterende høgskole og de planlagte studentboligblokker utløser et krav om totalt 285 

biloppstillingsplasser og 330 sykkelplasser. Vi har ingen eksakte tall på hvor mange 

parkeringsplasser som finnes på eiendommen i dag. På innsendt situasjonsplan er det tegnet 

inn parkeringsplasser på terreng, og vår opptelling viser ca. 53 biloppstillingsplasser utendørs.  

 

Det er i forslag til ny regulering for området også sagt noe om parkeringsdekning og krav til 

antall plasser. Det er i bestemmelsene sagt at parkering skal løses felles for studenthyblene og 

høgskolen. I områdeplanen er det stilt krav om 0,1 bil p-plass per boenhet og 1 sykkel p-plass 

per boenhet. Det fremgår ikke av planen antall parkeringsplasser for høgskolen, så derfor er 

det den lokale forskriften om parkering som blir lagt til grunn. 

 

Gitt at det finnes så mange som 135 parkeringsplasser for bil på høgskoleområdet i dag, kan 

det synes som om det med ny situasjon (med høgskole og studentboliger) legges opp til 142 

biloppstillingsplasser. Altså en liten økning fra dagens situasjon. Rådmannen har ikke 

kjennskap til hvor mange sykkelplasser som finnes på området.  

 

I forbindelse med planarbeidet i området har det blitt foretatt analyser av trafikksituasjonen. 

Denne viser at man regner med mindre bilbruk til og fra campus når studentene bor på selve 

området. Ut i fra dette kan man anta at mange av dagens parkeringsplasser brukes av 

studenter som i fremtiden vil bo på selve campus. Følgelig vil det ikke være grunn til å kjøre 

bil til og fra skolen, og færre enn i dag vil ha behov for bil. 

 

I forslag til ny plan for høgskolen og campusområdet er det ønske om å begrense bilbruken i 

deler av området. Planen har et mål om å øke tilgjengeligheten for gående og syklende. Dette 

bl.a. ved å etablere gode uterom (torg og allé langsmed studentboligbygget) og innføre 

restriksjoner på bilbruken. Dette synliggjøres også gjennom de foreslåtte 

reguleringsbestemmelsene som setter en norm på 0,1 parkeringsplass per enhet, mot 

«vanlige» 1 parkeringsplass per boenhet (under 60 m²) i lokal forskrift. 

 

Dersom man skulle fulgt kravene i gjeldende lokal forskrift fullt ut, er det et stort avvik 

mellom planlagte parkeringsdekning og kravet til minimumsparkering i henhold til 

forskriften. Faktisk utgjør dette 143 biloppstillingsplasser for lite! Dog er det intensjoner i 

området om nettopp å begrense bilbruken på sikt. Dette gjenspeiles også av forslag til ny 

regulering for området. 

 

Siden det trolig ikke blir stor endring fra dagens antall parkeringsplasser, og faktisk en ørliten 

økning, velger rådmannen å legge til grunn vurderingene som er gjort i forbindelse med 

reguleringsplanarbeidet om at det vil bli mindre daglig trafikk til og fra området, når flere 

studenter kan bo på selve campus. Imidlertid antar rådmannen at det vil være flere enn 15 

studenter som har egen bil, men kan hende det finnes alternative steder i området hvor biler 

kan stå langtidsparkert. Alternativt kan man også tro at restriksjoner (i dette tilfellet færre 

parkeringsplasser) kan føre til at færre velger å ha bil som student (?). 

 

I rådmannens opptelling kan det synes som om det kun er 164 sykkelplasser tilgjengelig på 

området. I følge beregninger er det et krav om minimum 338 sykkelplasser. Altså et avvik på 

174 sykkelplasser. Vi antar at det er planlagt flere parkeringsplasser for sykkel utendørs, men 
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i skrivende stund har vi ikke opplysninger om dette. Særlig viktig er det å tilrettelegge for 

sykkel når det er snakk om at man samtidig også ønsker å begrense biloppstillingsplasser i 

området. Rådmannen vil be søker om å redegjøre for dette. Dersom tilgjengeligheten for 

særlig syklende skal oppleves som god, er det viktig at det også finnes gode løsninger for 

parkering av sykler, fortrinnsvis slik at de kan være innelåst på bakkeplan. 

 

 

 Krav i gjeldende 
forskrift om parkering i 
Ringerike 

Forslag til ny 
reguleringsplan 
(Kunnskapsparken 
Ringerike) 

I søknad om 
rammetillatelse 

Høgskole    

Bil 135 Ingen bestemmelser i 
plan, parkeringsforskrift 
som gjelder, 
135 + 6 = 141 

127  
(53 på bakkeplan og 
74 i parkerings-
kjeller) 

Sykkel 180 Ingen bestemmelser i 
plan, parkeringsforskrift 
som gjelder 
180 + 8= 188 

8 (parkeringskjeller) 
? på bakkeplan 
(antall ikke opplyst i 
søknad pt.) 

Studentboligblokker    

Bil 150 15  15 (parkeringskjeller) 

Sykkel 150 150 156 (i parkerings-
kjeller) 

    

Totalt 285 bilplasser 
330 sykkelplasser 

156 bilplasser 
338 sykkelplasser  
 

142 bilplassser 
164 sykkelplasser 

 

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 
Det er første gang kommunen behandler søknad om studentboliger på området. 

 

Forslag til ny områdeplan Kunnskapspark Ringerike ble behandlet i formannskapet i møte 

18.11.2014 i sak 191/14.  

 

Økonomiske forhold 
En attraktiv campus på Hønefoss bidrar til å bygge opp under studietilbudet og kvaliteten ved 

læringsstedet. For Hønefoss vil dette bety mer samlet aktivitet og kan bidra til å løfte campus 

og områdene rundt. 

 

Oppføring av studentboliger vil i utgangspunktet ikke ha økonomiske konskevenser (i form 

av utgifter for kommunen). Først når områdeplanen er vedtatt og det er snakk om innløsing av 

eiendom og etablering av kryss, vil det påløpe kostnader for kommunen.  
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Behov for informasjon og høringer 
Søknad om oppføring av studentboligblokker og søknad om dispensasjon fra gjeldende 

reguleringsplan er oversendt Fylkesmannen i Buskerud, Statens vegvesen og NVE for 

uttalelse. Frist for tilbakemelding er satt til 20. juni 2015.   

 

Alternative løsninger 
 

Dersom HMA ikke ønsker å delegere myndighet til rådmannen, kan et vedtak se slik ut: 

 

1. HMA er positive til oppføring av to studentblokker ved Høgskolen i Bredalsveien.  

2. Etter en helhetsvurdering ser HMA at det foreligger forhold som tilsier at kommunen bør 

være positive til å gi dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan i området, fra teknisk 

forskrift, samt krav om parkeringsplasser i gjeldende parkeringsforskrift for Ringerike 

kommune. 

3. Det er ønske om at saken forelegges HMA på ny når uttalelsene fra regionale instanser 

foreligger 
 

 

Konsekvenser: Dersom HMA ikke delegerer myndighet til rådmannen vil det bety forsinkelser i 

framdriftsplanen, og at arbeidene ikke kan igangsettes i løpet av sommeren. Neste HMA møte er 

berammet til 10. august 2015. 

 

 

Prinsipielle avklaringer 
I dette tilfellet er det snakk om omfattende dispensasjoner fra gjeldende reguleringsplan. 

Dersom det ikke var igangsatt omregulering i området, ville denne saken kunne ha vært av 

prinsipiell karakter da et vedtak i en sak kan gi føringer for kommunen i andre lignende saker.  

 

 

Rådmannens vurdering 
 

Omsøkt tiltak omfatter en rekke dispensasjoner fra gjeldende reguleringsplan. Det hadde vært 

en stor fordel dersom ny områdeplanen var ferdigstilt før søknad om rammetillatelse ble sendt 

inn. Allikevel ser rådmannen at utbygginga ikke nødvendigvis vil medføre ulemper for 

gjennomføring av planarbeidet for Kunnskapsparken Ringerike. Eiendommen har vært i bruk 

som utdanningsinstitusjon i lang tid. Kan hende vil også etablering av studentblokker gjøre 

HBV avd. Hønefoss til et mer attraktivt studiested?  

 

En større utnyttelse av tomta vil ifølge søker og de trafikkanalysene som er gjennomført ikke 

medføre økt trafikk. Oppføring av studentblokker vil bidra til at en større del av dagens 

bakkeparkering blir under bakken. Omsøkt bygg vil bidra til en fortetting i området, og bedre 

utnyttelse av eiendommen. For kommunen er det en overordna målsetting om å fortette 

sentrum og sentrumsnære områder. 

 

Det har ikke kommet inn merknader/protester til tiltaket fra naboer eller gjenboere. 

 

Et bygg på fem og fire etasjer over bakken er over maksimalantallet i reguleringsplan. 

Imidlertid ser rådmannen at høyden på bygga samsvarer med høyden på eksisterende 

bebyggelse. Selv om det er en overskridelse av etasjeantallet, er rådmannens foreløpige 
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vurdering at foreslått høyde ikke nødvendigvis vesentlig tilsidesetter intensjonene i gjeldende 

reguleringsplan. 

 

Siden det omsøkte bygget etter planen skal stå ferdig høsten 2016, har tiltakshaver planer om 

å komme i gang med arbeidet allerede i sommer. Etter planen skal søknad om igangsetting 

sendes kommunen 22. juni (altså samme dag som berammet møte i HMA). Rådmannen har 

gitt saken høy prioritet, men ser at det pga. politisk ferieavvkling og møtedatoer i HMA ikke 

lar seg gjøre å få en komplett sak klar til behandling før sommeren. Derfor fremmes denne 

saken på denne måten slik at de folkevalgte kan gi rådmannen signaler om forhold omkring 

dispensasjon og gi rådmannen tilstrekkelig fullmakt slik at saken kan viderebehandles utover 

sommeren.  

 

Rådmannen anbefaler hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning å delegere myndighet til 

å behandle saken når uttalelse fra regionale instanser. Det anbefales at HMA er positive til at 

det gis dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan, teknisk forskrift om besøkstoalett, 

dørbredder og sportsbod og fra lokal forskrift om parkering i Ringerike kommune. 

 

 

Vedlegg 
1. Anmodning om uttalelse (Fylkesmannen, Statens vegvesen, NVE) 

2. Søknad om rammetillatelse 

3. Søknad om dispensasjon 

4. Følgebrev til søknad om rammetillatelse 

5. Situasjonplan, mellomfase 

6. Situasjonplan, fremtidig fase 

7. Fasadetegninger 

8. Snittegninger 

9. Plantegninger 

10. Redegjørelse estetikk 

11. Prosjekteringsnotat geoteknikk 

12. Geoteknisk grunnundersøkelse 

 
 

 

 

 Ringerike kommune, 09.06.2015 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Arne Hellum 

saksbehandler: Heidi Skagnæs 
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Klage - Opprydding av båten "Krepsen"  

 

Arkivsaksnr.: 14/923   Arkiv: M67  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

52/15 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 22.06.2015 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

1. Hovedkomiteen kan ikke se at det i klagen er framkommet opplysninger som tilsier at 

vedtaket om pålegg må fjernes.  

2. Klagen tas ikke til følge. Vedtak 11.5.15 om pålegg opprettholdes, og eier av 

«Krepsen» må fjerne båten innen én måned etter at saken er endelig avgjort. 

3. Saken sendes til fylkesmannen for endelig avgjørelse. 

 

 

Utskrift sendes:  

- Per Einar Lilja Bye, Tjyruhellveien 17, 3512 Hønefoss 

- Fylkesmannen i Buskerud, Postboks 1604, 3007 Drammen 

 

 

Sammendrag 
Båten «Krepsen» har ligget utenfor eiendom med gnr/bnr 20/2 i Åsa i flere tiår. Båten ble 

opprinnelig brukt til tømmersleping i Tyrifjorden/Steinsfjorden. I 2013 fikk Ringerike 

kommune en rekke henvendelser fra publikum om at båten framstod som skjemmende for 

publikum i et område som brukes til rekreasjon. Det ble på møte i februar 2014 avtalt en 

fremdriftsplan for båtens fremtid med mål om at den skulle fremstå som mer estetisk. 

Fremdriftsplanen er ikke blitt fulgt opp i tilstrekkelig grad, og på bakgrunn av det har 

kommunen gitt pålegg om fjerning av båten innen 8.7.15. Eier av båten har klaget på 

kommunens vedtak.  

 

Innledning / bakgrunn 
 

Båten «Krepsen» har ligget utenfor eiendom med gnr/bnr 20/2 over lengre tid. Det har blitt 

opplyst både fra naboer og andre at det kan dreie seg om så mye som 20 år.  I følge Hole 

historielag var Krepsen opprinnelig en liten slepebåt som kom til Tyrifjorden fra 

Drammenselva rundt 1930, for å brukes til tømmerfløting. Den ble også brukt til 

tømmersleping i Steinsfjorden til midten av 1960-årene da tømmerslepingen opphørte.  

 

I 2013 fikk Ringerike kommune en rekke henvendelser om at båten slik den lå var 

skjemmende for omgivelsene, og folk var redde for at den kunne forurense fjorden og at den 

(samt  noe utstyr på land) var et negativt element i et flott område som brukes til rekreasjon 

og bading. På bakgrunn av dette gjennomførte kommunen en enkel befaring av «Krepsen» 

15.5.2013. 
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Kommunen fortsatte å få henvendelser fra publikum i 2014, og tok derfor kontakt med eier av 

«Krepsen». Etter flere e-poster og møte 6.2.14 med Bente Lilja Bye, som representant for eier 

Per Lilja Bye, ble kommunen og eier enige om at båten skulle tømmes for stoffer med 

forurensningsfare og at den skulle gjøres sjødyktig igjen i overskuelig fremtid.  Det ble også 

avtalt at båten skulle males utvendig innen 1.9.2014. Målet var å gjøre båten mer estetisk.  

Materialer og båtdeler som lå på land skulle vært fjernet innen sommeren 2014. Det ble avtalt 

at eier skulle gi kommunen tilbakemelding om hva som var blitt gjort, og sende inn bilder på 

dette.  

Kommunen fikk 10.2.2014 en bekreftelse på at båten hadde blitt tømt for alle typer væsker 

som kan skape forurensning. Utover dette hørte kommunen ingenting, og etterspurte mer 

informasjon i oktober 2014. Kommunen fikk ikke noe respons på dette, og på grunn av 

manglende oppfølging av fremdriftsplanen varslet kommunen pålegg om opprydding 

(fjerning) innen badesesongen 2015. 

Kommunens saksbehandler mottok ikke uttalelse fra eier til dette innen fristen 19.3.15, og 

sendte dermed brev 6.5.15 med pålegg om opprydding innen 10.6.2015. Brevet hadde ikke 

kommet frem til kommunens saksbehandler.  

Eier sendte dermed inn brev om uttalelse på nytt, som var datert 18.3.2015. I uttalelsen stod 

det at «Krepsen» var blitt tømt for materiell for å få tilgang til sikring og vedlikeholdsarbeid 

av bunnen innvendig og at taket er tettet. Videre opplyste eier om at arbeidet hadde tatt lengre 

tid enn forventet på grunn av tunge løft og vanskelig logistikk, samt at helsetilstanden var 

nedsatt. 

Videre opplyser han om at Krepsen har ligget til salgs i to måneder, og vil kontinuerlig ville 

bli vurdert for salg. Kommunen vurderte at eiers uttalelse ikke inneholdt nye opplysninger ga 

endret vurdering i at båten måtte fjernes. Siden brevet fra eier ikke hadde kommet frem til 

saksbehandler, ønsket kommunen å vise forståelse, og utsatte fristen til å rydde opp med ca én 

måned (8.7.2015).  
 

Beskrivelse av saken 
Kommunen har mottatt klage, datert 25.5.2015 fra båtens eier «Per Einar Lilja Bye». Saken er 

delt opp i punktene i klagen, samt rådmannens vurdering av dette.  

 

Faktagrunnlaget for beslutningen:  

Klagens innhold: 

Klager skriver at det ikke er riktig at båten ikke er sjødyktig, slik de mener kommunen legger 

til grunn i vedtaket. Videre skriver de at det heller ikke «skjer noe forurensning fra Krepsen». 

De mener det ikke er snakk om et båtvrak, snarere at det er en båt som er under full 

restaurering. Klager skriver at avtalen mellom kommunen var av en mer uformell grad, og at 

«den kan sies å være overholdt med de begrensninger sykdom og tilpasning av arbeid til 

årstiden har medført utsettelse». Klager fra naboer er ikke dokumentert av kommunen, og eier 

mener det ikke har vært noe problem. Bye viser også til at eier av nærmeste landeiendom har 

gitt uttrykk for å være fornøyd med rydding på land (jf tidligere dialog med Ringerike 

kommune). Avslutningsvis opplyser de om at det kun er Per Einar Lilja Bye som eier båten, 

og ikke Silvian Dahlberg Bye.  

 

Rådmannens vurdering: 

I kommunens vedtak om fjerning veide det estetiske og forsøplingsaspektet tungt. Selv 

om båten ikke er delvis senket under vann, og dermed i teorien kan ansees som 

«sjødyktig», så er det at båten ikke i dårlig forfatning og kan ikke brukes som båt i 
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dag. Forurensning i form av forurensende væsker, og andre materialer som eventuelt 

kan forurense fjorden har ikke vært det sentrale, men forsøpling inngår også i 

betegnelsen forurensning og er regulert av forurensningsloven. I møtet mellom eier 

(representert ved Bente Lilja Bye) og kommunen uttrykket kommunen at det var tre 

farbare veier for Krepsen, nemlig  

1) Helrestaurering, og tas i bruk som båt 

2) Restaurering, men ikke tas i bruk, med betingelse om fjerning av motor og alle 

væsker og stoffer med forurensingspotensiale 

3) Fjerning 

 

Et konkret punkt som ble avtalt var at båten skulle bli sandblåst og malt i løpet av 

sesongen 2014. Dette ble skrevet i referat som ble sendt til eier. Kommunen anser 

dermed ikke dette som en uformell avtale, men et forpliktende ledd i prosessen om å få 

satt i stand Krepsen. Kommunen sendte 1.10.2014 et brev hvor dette ble etterlyst, 

siden kommunen ikke hadde hørt noe. Brevet ble også sendt i e-post til Bente Lilja 

Bye og Silvian Bye. 

Kommunen mottok ikke noe svar på dette. Kommunen forutsatte dermed at det ikke 

var blitt gjort tilstrekkelig fremgang med båten for å sette den i stand igjen.  

Kommunen har som nevnt fått en rekke henvendelser fra publikum om at båten er 

skjemmende slik den ligger nå. Dette er ikke dokumentert skriftlig i saken, men en må 

også respektere at publikum må få anledning til å tipse anonymt. Utover dette har 

kommunen også en selvstendig vurdering av båten slik den ligger nå, det vil si at den 

kan virke skjemmende i et område som brukes til rekreasjon.  

 

Når det gjelder eierskap til båten, og at brevene fra kommunen også er stilet til Silvian 

Dahlberg Bye, har det vært for å kunne komme i kontakt med eier og få 

kommunikasjonen til å flyte lettere. 
 

Beslutningsprosessen i Ringerike kommune: 

Klagens innhold: 

Klager skriver at det ikke er foretatt en befaring på båten, og at dette skal foretas med eier 

tilstede. Videre skriver klager at det ikke foreligger noen formelle klager på vedtak fra 

naboer. De mener også at kommunen ikke har lyttet til uttalelsen deres om at eier har 

fremdrift i restaureringen av båten.  

  

Rådmannens vurdering: 

Kommunen tok en enkel befaring i området 15.5.2013. Kommunen har når som helst mulig 

til å dra på tilsyn (jf Forurensningsloven § 50) og det er ikke et krav om at berørte parter skal 

være tilstede. Formålet med befaringen var å se båten og få et inntrykk av tilstanden, samt å ta 

bilder. 

Det er en misforståelse at henvendelsene fra naboene er formelle klager på vedtak. Det det 

dreier seg om her, er henvendelser fra publikum som uttrykker at «Krepsen», i den forfatning 

den ligger i, samt båtdeler på land, har vært skjemmende. 

Når det gjelder påstand om at ikke kommunen har lyttet til at restaureringsprosessen er i gang, 

har kommunen vært opptatt av det estetiske ved båten. Når dette ikke er blitt gjort innenfor de 

fristene som var blitt gitt, har kommunen som forurensingsmyndighet ansvar for å forvalte 

Forurensningsloven § 28 med forbud om forsøpling.  
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Juridiske forhold  
 Kommunen har vurdert saken etter forurensningsloven § 28, som inneholder forbud mot 

forsøpling:  

«Ingen må tømme, etterlate, oppbevare eller transportere avfall slik at det kan virke 

skjemmene eller vær til skade eller ulempe for miljøet. Bestemmelse i første punktum gjelder 

også skipsvrak, flyvrak og andre liknende større gjenstander.  

 

Videre står det i tredje ledd at: «Den som har overtrådt forbudet i første ledd, skal sørge for 

nødvendig opprydding».  

 

I Forurensningsloven § 37 1. ledd står det at  

«Kommunen kan gi pålegg om at den som har etterlatt, tømt eller oppbevart avfall i strid med 

§ 28, skal fjerne det, rydde opp innen en viss frist, eller at han skal dekke rimelige utgifter 

som noen har hatt til fjerning eler opprydding…».  

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 
Kommunens brev med forhåndsvarsel om fjerning er datert 24.2.15.  

Kommunen har sendt to brev med pålegg om fjerning, datert 6.5.2015 og 11.5.2015. 

 

Økonomiske forhold 
Vedtaket fra kommunen om fjerning av båten, innebærer en kostnad for eier, men vil trolig 

ikke overstige kostnaden for å restaurere båten.  

  

 

Alternative løsninger 
 

Alternativt vedtak:  

Et alternativt vedtak kan være at båten bli helrestaurert innen 1.1.2017. Det må legges vekt på 

det estetiske. I dette innebærer det blant annet at båten må sandblåses og males.  

 

Begrunnelsen for et slikt vedtak er at alle farlige væsker i båten er fjernet, og at det ikke vil 

lekke ut miljøgifter til Steinsfjorden. Et annet argument er at den historiske verdien båten 

representerer.  

 

 

Rådmannens vurdering 
Krepsen har ligget på samme sted i om lag 20 år, og er ikke blitt brukt til båt siden 

1960-tallet. Båten er i en slik slitt forfatning, slik at den virker skjemmende for 

publikum. Dette er et viktig argument i et område som brukes til rekreasjon (turgåing, 

bading, båtferdsel, fiske osv). Kommunen må ta publikum på alvor når de kommer 

med henvendelser om elementer som bidrar til forsøpling. I tillegg veier det tungt at 

fremdriftsplanen med kommunen er ikke fulgt opp i tilstrekkelig grad, og båten har 

ikke endret estetisk fremtoning på flere år.   
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Vedlegg 
- Klagen 

- Bilde av «Krepsen» 

- Sakens dokumenter 

 

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, 08.06.2015 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Arne Hellum 

 

saksbehandler: Ingrid Strømme 
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Temautredning masseforvaltning  

 

Arkivsaksnr.: 15/5317   Arkiv: U24  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

53/15 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 22.06.2015 

/ Formannskapet  

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Temautredning om masseforvaltning skal ligge til grunn for revisjon av 

kommuneplanens arealdel. 

 

 

Sammendrag 
Som en del av arbeidet med revisjon av kommuneplanens arealdel er det utarbeida en 

temautredning om masseforvaltning. Formålet er å få oversikt over dagens situasjon når det 

gjelder masseforvaltning og ressurser, samt danne grunnlag for behandling av dette temaet i 

revisjon av kommuneplanens arealdel.  

 

Temautredningen inneholder en oversikt over aktuelle lovverk, definisjoner, ressurser og 

dagens situasjon. Kapittel 5 inneholder konklusjoner som gir føringer for revisjon av 

arealdelen, både generelt og mer konkrete innspill til utforming av plankart og bestemmelser.  

 

Forholdet til overordnede planer 
Kommunal planstrategi for Ringerike kommune og planprogram for revisjon av 

kommuneplanen fastslår at det skal lages en temautredning om masseforvaltning. Utredninga 

er en del av kunnskaps- og beslutningsgrunnlaget i arbeidet med revidering av 

kommuneplanens arealdel.  

 

Juridiske forhold  
Se temautredningen, kap. 2 Aktuelle lovverk.  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 
Formannskapet fattet 11.06.2013 sak 91/13 følgende vedtak:  

1. Kommunen vedtar oppstart av arbeid med temautredningen mineralske råstoffer.  

2. Resultatet av kartlegginga skal spilles inn til revideringen av kommuneplanen.   

 

Behov for informasjon og høringer 
Innspill ved oppstart  

Etter formannskapets vedtak om oppstart juni 2013 ble det varsla om oppstart av 

utredningsarbeidet. Det ble spesielt invitert til å gi innspill om eksisterende uttak og forslag 

om framtidige uttak. Forslag til nye uttak ble levert på eget innspillskjema som er brukt ellers 
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i kommuneplanrevisjonen. De konkrete innspillene blir behandla som innspill til revisjon av 

kommuneplan, på samme måte som øvrige arealbruksinnspill.  

 

Planforum 

Temaet masseforvaltning ble drøfta i fylkets planforum 13.01.2015. Se referat i vedlegg 3.  

 

Begrensa høring 

Temautredningen ble sendt på en begrensa høring i januar/februar 2015 (se vedlegg 4). Det 

kom inn 7 uttalelser til høringen, hvor 4 var fra regionale myndigheter, 2 fra interne parter i 

kommunen og 1 fra en privat grunneier. Uttalelsene ga mange gode innspill til utredninga, og 

er oppsummert og kommentert i vedlegg 5. Uttalelsene i sin helhet følger som vedlegg 6 a-g.  

 

Høring og offentlig ettersyn av arealdelen  

Forslag til ny arealdel sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn på ordinær måte. Det 

vil da være mulighet til å gi innspill til det konkrete planforslaget. 

 

Rådmannens vurdering 
Masseforvaltning er et komplisert tema, hvor mange lovverk og myndigheter er berørt.  

De siste åra har det blitt flere saker, særlig knytta til deponier, og det er viktig at 

kommuneplanens arealdel har gode og hensiktsmessige bestemmelser og retningslinjer på 

dette området.  

 

Rådmannen anser at temautredningen vil gi et godt grunnlag for videre arbeid med temaet 

masseforvaltning i forbindelse med revisjon av kommuneplanens arealdel.  

 

 

Vedlegg 
1. Temautredning masseforvaltning 
2. Oversikt over uttak, deponi og planstatus 
3. Referat fra planforum 13.01.2015* 
4. Brev om begrensa høring 26.01.2015* 
5. Oppsummering og kommentarer til høringsuttalelser* 
6. Høringsuttalelser* 

a. Direktoratet for mineralforvaltning* 

b. Fylkesmannen i Buskerud* 

c. Jernbaneverket* 

d. Statens vegvesen* 

e. Ringerike kommune, Miljøretta helsevern* 

f. Ringerike kommune, Teknisk forvaltning Utbygging* 

g. Ragnhild Elisabeth Waagaard* 
 

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

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

 

 

 

 Ringerike kommune, 08.06.2015 
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 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Enhetsleder miljø- og arealforvaltning: Heidi Skagnæs  

Leder areal – og byplankontoret: Grethe Tollefsen 

Saksbehandler: Guro Skinnes 
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Detaljregulering 409 Røiseng Massedeponi Anbefaling om oppstart  

 

Arkivsaksnr.: 15/5389   Arkiv: PLN 9999  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

54/15 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 22.06.2015 

  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

1. Kommunen anbefaler oppstart av 0605_409 detaljregulering for Røiseng 

massedeponi. 

 

2. Det lokale behovet for deponiplass ved bygging av en Ringeriksbane og ny E16 bør 

vurderes. 

 

3. Resultatet av utredningene må legges til grunn for kommunens videre behandling av 

planforslaget. 

 

 

Sammendrag 
Det vises til sak om temautredning "Masseforvaltning" laget i forbindelse med revisjon av 

kommuneplan. 

Hensikten med reguleringen på Røiseng er å legge til rette for et massedeponi med mottak av 

rene masser. Massedeponiet omfatter et område på ca. 107 daa og det planlegges mottatt ca 

850 000 m3 masser. Det er også et sterkt ønske fra grunneier i området om å få til et mer 

lettdrevet landbruksareal på eiendommen. Det forventes at tiltaket vil resultere i at dyrkbart 

areal økes med ca. 70 daa. Forslagstiller tar sikte på at anlegget skal være åpent og ser 

potensiale for deponering også fra områdene rundt Oslo/Bærum ved at kostnadene til 

transport dekkes inn gjennom at masser fra grustak på Ringerike fraktes tilbake til 

Osloområdet. Det ble på oppstartmøtet informert om de store samferdselsprosjektene som er 

på gang, og behovet for å ta imot overskuddsmasser fra disse. 

 

Innledning / bakgrunn 
Forslagstiller mener det er stort behov for godkjente deponiplasser for både reine masser og 

lett forurensede masser innenfor det sentrale Østlandsområdet på grunn av stor 

anleggsaktivitet og sterk vekst både i bolig, næring og infrastrukturutbygging i og rundt 

hovedstadsregionen. Avstanden til Ask er lang i denne sammenhengen, men ved at 

transportørene kan frakte sand og grus i retur til bruk i betong og asfaltproduksjon vil nytten 

oppveie avstandsulempen. Dette kan også bidra til økt avsetning for grusprodusenter i 

området. 

For å etablere et massedeponi av denne størrelse, må det utarbeides en reguleringsplan. 

Forslagsstiller er firmaet TAB (Transportsentralen Asker og Bærum) Anlegg AS. Ansvarlig 

konsulent er Asplan Viak AS. Det ble informert om at det er behov for å ta imot masser fra 
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Ringeriksbanen og E16 i oppstartsmøtet.  Planområdet ligger på Ask ca 2,5 km innover 

Sandakerveien (fv. 173) 

 

 

Beskrivelse av saken  
Området består i dag av ravinert landskap der bekkene i ravinedalene samles og renner ut i 

Sogna. Tiltaket omfatter gjenfylling av raviner. Raviner er karakterisert som en sårbar 

naturtype i Norge. Ravinene i tiltaksområdet er ikke kartfestet i Naturbase..  

Planområdet ligger ca. 2,5km nordøst for Ask sentrum. Planområdet utgjør ca 107 daa. Intern 

høydeforskjell i planområdet er over 50m. Arealene er delvis tilgrodd men benyttes ikke til 

beitemark eller skogdrift og oppgis å ha liten nytteverdi for grunneier.  

Området ligger under marin grense og ligger nært en kjent kvikkleireforekomst. 

 

Etter at deponiet er avsluttet, er planen å tilføre matjord og bruke arealet til jordbruksformål. 

Området er ikke kartlagt i forhold til kulturminner eller biologisk mangfold. Bekkesystemet i 

området har imidlertid utløp i Sogna der det er Elvemusling, en art som internasjonalt er 

vurdert som sterkt truet og er en av Norges "ansvarsarter". Avrenning og vannkvalitet vil 

derfor være et viktig tema i utredningsarbeidet. 

Kontroll av masser som deponeres vil skje med vekt og kamera. 

 

 

Grunneier i området har et ønske om å øke jordbruksarealet på sin eiendom og hele området 

vil tilbakeføres til jordbruksareal etter ferdigstillelse av deponiet. Området ligger ca. 2,5 km 

innover Sandakerveien fra krysset til Rv35 forbi Ask. Detaljer rundt adkomst til området vil 

utredes som en del av planforslaget.  

Mulige konflikter kan være støy, støv, adkomst, økt tungtrafikk på Sandakerveien og 

landskapshensyn. Anleggstøy i forbindelse med deponiaktiviteten og eventuell 

massebehandling må utredes. De viktigste utredningsteamene vil trolig være knyttet til:  

 

Støy og støv:  

Trafikkforhold.  

Naturforhold.  

Nærmiljø  

Landskapspåvirkning.  

Ras, skred/stabilitet, flom/overvannshåndtering 

Fastsette forhold knyttet til driften av mottaket 

Returtransport av behandlede masser 

ROS-analyse.  

 

Reguleringa tar også sikte på å avklare forhold rundt drift og kontroll med mottaket samt om 

bekkeløp kan føres i rørtrasé. 

 

Behov for konsekvensutredning: 

Tiltaket faller ikke under kriterier som fører til at det direkte skal konsekvensutredes. Det 

faller trolig heller ikke under planer og tiltak etter § 3 som skal behandles etter forskriften 

pga. vesentlige virkninger for miljø og samfunn. Likevel må det utredes konsekvenser av de 

mest aktuelle temaene som berøres i forbindelse med reguleringsplanarbeidet. Dette er også 

beskrevet i referatet fra oppstartsmøte. Området innebærer en større midlertidig 
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omdisponering av et landbruks-natur- og friluftslivsområde, men tiltaket vil, etter at det er 

avsluttet, gå tilbake til landbruk.  

 

Vedlagt kart viser foreslått avgrensning.  

 

Eiendomsforhold 

Planområdet er en del av eiendommen Gnr 75/1 

 

Forholdet til overordnede planer 
  

Området er LNF-område i dag. 

 

 

Juridiske forhold  
Det arbeides med utarbeiding av avtaler mellom grunneier og entreprenør om å utnytte 

området. 

  

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

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

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

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

 

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

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

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

behandling av oppstartsaken er det kommunen som varsler oppstart. 

 
Anbefalingen om oppstart forplikter ikke kommunen da resultatet av utredningene må legges 

til grunn ved kommunens videre behandling av planforslaget.  

 

 

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. 

 

I denne saken vil avrenning kunne medføre konsekvenser for det biologiske mangfoldet. 

Dette skyldes at Sogna er bosted for elvemuslingen som er sterkt truet. Forsuring av vannet 

og tilføring av finsedimenter. Det må som følge av utredningene i planarbeidet vises 

eventuelle konsekvenser tiltaket kan medføre for elvemuslingen og eventuelle avbøtende 

tiltak samt vurdere effekten av disse. Det er utarbeidet en handlingsplan for bevaring av 

elvemuslingen og det er derfor sannsynlig at det finnes god informasjon både om utbredning 

og hvordan ulike endringer påvirker arten. 



  Sak 54/15 

 

 Side 46   

 

Planen tar sikte på å fylle opp et ravinelandskap ved deponering av masser. Ravinelandskap 

har den senere tid vært utsatt for bakkeplanering til jordbruksformål noe som har gjort 

landskapsformen mindre vanlig. Ravinelandskap er levested for en rekke arter og kartlegging 

av biologisk mangfold må derfor også vurdere området i forhold til andre arter. 

 

 

Økonomiske forhold 
Tidshorisont for tiltaket er markedsstyrt og derfor noe usikker. Ved forventet aktivitet, ca. 10 

tippbiler pr dag vil tidshorisonten være rundt 15-20år. Det ble påpekt under oppstartsmøte at 

området må sikres ferdigstilt. Det kan være ved å dele det opp slik at det ferdigstilles etter 

hvert. Det må også stilles en finansiell garanti som gjør at området tilslutt blir LNF og ikke 

blir stående halvferdig. Sluttdato bør også være mer konkret slik at det er forutsigbart for 

omgivelsene. 

Forslagstiller ser for seg at returkjøring skal ta med masser fra masseuttak i området. 

Muligheten for behandling og sortering av massene på stedet vil også bli vurdert i forhold til 

ulempe (f.eks. i form av støy/støv) og marked for masser som kan sorteres ut.  

 

Behov for informasjon og høringer 
Det vil være behov for lokale informasjonsmøter i forbindelse med høringsrunden.  

 

Alternative løsninger 
Mottaket vil være åpent for mottak av rene masser både for regionen og andre. Det vil også 

kunne være aktuelt å ta i mot overskuddsmasser fra de store samferdselsprosjektene lokalt.  

I forhold til disse store prosjektene kan det være aktuelt å avsette områder som Røiseng med 

forutsetning om prioritering.  

 

Rådmannens vurdering 
Detaljreguleringa for Røiseng massedeponi tar utgangspunkt i et økende behov for egnede 

deponiplasser. Planområdet ligger på Ask ca 2,5 km innover Sandakerveien (fv. 173), og 

eventuell trafikal konflikt mellom lokalbefolkningen og trafikk til deponiområdet må 

kartlegges og bør vektlegges ved vurdering til 1.gangs behandling. Sandakerveien er 

fylkesvei, men er forholdsvis smal med lav standard. Ved trafikk av den mengde og varighet 

som forslaget legger opp til må det i planprosessen vurderes om veien er egnet eller om 

avbøtende tiltak må utføres. Rådmannen er kjent med at krysset mellom Rv 35 og fv 173 

tidligere har vært gjenstand for diskusjon om utbedring. 

 

Forslagstiller har i møte gitt inntrykk av at det finnes gode rutiner og metoder for å unngå 

uheldig avrenning fra tilsvarende anlegg. Ettersom bekkene i området samles og løper ut i 

Sogna vil det være særlig viktig å avklare om tiltaket vil kunne ha en negativ effekt for 

elvemuslingen som finnes der. 

I tilliggende område er det en større kjent forekomst av kvikkleire. Rådmannen mener det er 

viktig at geologiske grunnundersøkelsene avklarer om tiltaket kan utføres med tilstrekkelig 

sikkerhet. Rådmannen anser samtidig at en oppfylling av masser like gjerne kan ha en 

stabiliserende effekt og mener derfor planforslaget ikke bør frarådes av hensyn til 

kvikkleireområdet. 

Forslagstiller har selv gått inn for å lage planprogram for utredningene i forbindelse med 

detaljreguleringa. Dette vil gi et godt verktøy for å kontrollere at nødvendige vurderinger blir 
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gjort. Forslagstiller har også erfaring med tilsvarende anlegg og kjenner til hvilke forhold som 

skaper konflikt og hvordan dette kan håndteres. 

Rådmannen ser det også som svært positivt at det satses på at deponering av rene masser fra 

Oslo-området sees i sammenheng med transport av lokale masser til betong og 

asfaltproduksjon inn til Oslo-området. Dette bidrar både til å redusere tomkjøring og kan bli 

positivt for lokalt næringsliv. Det gjør også at bilene i større grad spyles etter deponering for å 

unngå forurensning av masser på tilbaketuren. 

   

Bygging av samferdselsprosjektene Ringeriksbanen og E16 er beregnet å gi enorme 

overskuddsmasser og Rådmannen har igangsatt arbeidet med å lage en mer overordnet plan 

for framtidig massedeponering. Rådmannen har ikke foreslått å gå inn for å anbefale at 

masser fra fremtidige samferdselsprosjekt skal prioriteres i denne saken da det anses at 

nytteeffekten av tiltaket slik det fremmes er stor samtidig som deponiet vil være åpent og 

derfor ikke vil stenge muligheten for mottak av slike masser. 

 

Det er positivt at det til slutt vil etableres mer dyrkbar mark som følge av deponiet på sikt.  

 

Rådmannen er opptatt av at sluttdato bør være mer konkret slik at det er forutsigbart for 

omgivelsene. 

 

Vedlegg 
• Asplan Viak Notat til oppstart datert 15.12.2014 

• Referat oppstartsmøte datert 08.06.15 

• forslag til varslingsområde, avgrensning av plan. 

• Illustrasjoner 

• Energi og klimaplan * 

 

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, 08.06.2015 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

enhetsleder miljø- og arealforvaltning: Heidi Skagnæs 

leder areal- og byplanavdelingen: Grethe Tollefsen 

 

saksbehandler: Lars Lindstøl 
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Gnr. 254/1 - Kind gård - Oppfylling/massedeponi  

 

Arkivsaksnr.: 14/1382   Arkiv: GNR 254/1  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

55/15 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 22.06.2015 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

1. Kommunen anbefaler oppstart av 0605_408 detaljregulering for Kind gård 

massedeponi. 

 

2. Det lokale behovet for deponiplass ved bygging av en Ringeriksbane og ny E16 bør 

vurderes. 

 

3. Resultatet av utredningene må legges til grunn for kommunens videre behandling av 

planforslaget. 

 

 

Sammendrag 
Det vises til sak om temautredning "Masseforvaltning" laget i forbindelse med revisjon av 

kommuneplan. 

Hensikten med reguleringen er å legge til rette for et massedeponi med mottak av lett 

forurensede masser (klasse 2 og 3), kalt «ordinært avfall» i Avfallsforskriften. Massedeponiet 

omfatter et område på ca. 60 daa og det planlegges mottatt ca 800 000 m3 masser. Det er også 

et sterkt ønske fra grunneier i området om å få til et mer lettdrevet landbruksareal på 

eiendommen. Det ble på oppstartmøtet informert om de store samferdselsprosjektene som er 

på gang, og behovet for å ta imot overskuddsmasser fra disse. 

 

Innledning / bakgrunn 
Tiltakshaver mener det er stort behov for godkjente deponiplasser for både reine masser og 

lett forurensede masser innenfor det sentrale Østlandsområdet. Dette skyldes stor 

anleggsaktivitet og sterk vekst både i bolig, næring og infrastrukturutbygging i og rundt 

hovedstadsregionen. Denne veksten vil fortsette og dette vil gi et økende behov for å ha 

godkjente deponiplasser framover. Tyristrand har en nokså sentral beliggenhet i forhold til 

større anleggsprosjekter i Ringeriksregionen, Modum og Asker-Bærumsområdet og et anlegg 

her vil kunne avlaste andre områder. For å etablere et massedeponi av denne størrelse, må det 

utarbeides en reguleringsplan. I tillegg må det utarbeides en deponeringsplan i henhold til 

avfallsforskriften. Forslagsstiller er firmaet K.Baugerød Anlegg AS. Ansvarlig konsulent er 

Sweco AS. Forslagsstiller ønsker å utnytte området til deponi av masser innenfor klasse 2 og 

3. Det ble informert om at det er behov for å ta imot masser fra Ringeriksbanen og E16 i 

oppstartsmøtet.  Planområdet ligger 200 m sør for tettstedet Tyristrand mellom Rv 35 og 

Randsfjordbanen.  

 

Beskrivelse av saken  
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En direkte virkning av planforslaget vil være at deler av et ravinesystem vil gjenfylles og vil 

drives som er deponi for lett forurensende masser. 

 

Området består i dag av to ravinedaler som møtes og går sammen i en dal som fører 

sørøstover til den krysser Randsfjordbanen på fylling. Planområdet ligger like sør for 

bebyggelsen i Tyristrand sentrum og mellom RV 35 og Randsfjordbanen. Planområdet utgjør 

ca 60 daa. Ravinene varierer i dybde fra ca. 12 m ved kryssing av jernbanen til 30 m i øvre 

del. Vegetasjonen i ravinene varierer mellom tett yngre granskog med innslag av bjørk og 

gråor til mer åpen beitemark med spredte trær. Ravinene er fortsatt er i bruk til beite i 

sommerhalvåret. Særlig den nordvestre og sørlige delen av ravinen består av tett granskog. 

Hele området har tidligere vært beitemark. Alt areal ligger under marin grense og består av 

marin leire. 

 

Bebyggelsen på Kind Gård ligger ca 100 m øst for nærmeste ravine som er planlagt til deponi. 

Eier av gården har en større storfebesetning og har behov for større og mer lettdrevne 

jordbruksarealer nær gården. Etter at deponiet er avsluttet, er planen å tilføre matjord og 

bruke arealet til jordbruksformål. Det er foretatt arkeologiske undersøkelser av Buskerud 

fylkeskommune. Det ble ikke påvist hverken automatisk fredede kulturminner eller nyere tids 

kulturminner. Det er ikke registrert spesielle forekomster i nasjonale miljødatabaser over 

området. Det er heller ikke lagt inn observasjoner fra Artsdatabanken for området. 

Vannkvaliteten i vassdraget som renner gjennom ravina er karakterisert som moderat 

(Miljøstatus.no). Ved befaring i november 2014 var det noe vannføring i bekken som fører 

gjennom hovedravinen. Det er ikke synlig erosjon i bekkeleiet, men vannet er nokså blakket 

av suspendert materiale som naturlig er i ravineområder. Avstanden fra sørøstre del 

planområdet til Tyrifjorden er ca. 300 m. Det renner en bekk fra ravinesystemet med utløp 

ved Hagavika ved Tyrifjorden. Denne bekken møter en annen – og større bekk – 50 m 

oppstrøms Tyrifjorden.En 22 kV kraftledning krysser ravinene i nordre del. Denne skal i 

utgangspunktet ikke påvirkes av utbyggingen. Det er i følge nasjonale databaser ikke 

kvikkleire i området. 

 

Grunneier i området har et ønske om å øke jordbruksarealet på sin eiendom og hele området 

vil tilbakeføres til jordbruksareal etter ferdigstillelse av deponiet. Området ligger like inntil 

hovedvegsystem og er lett tilgjengelig for massetransport. Adkomst er planlagt via 

eksisterende kryss på Rv35 ved avkjøring Ringerike Kretsfengsel, derfra gå parallelt nordover 

med eksisterende gangvei, før den følger eksisterende landbruksveg parallelt med hovedveg 

og fram til kant av deponi. Detaljer rundt adkomst til området vil utredes som en del av 

planforslaget. Det er også ønskelig fra grunneier å opparbeide en landbruksvei over 

deponiområdet fra gården og sørvestover for å lette adkomsten til øvrige jordbruksarealer på 

eiendommen eller til arealer som leies lenger sør. Dette for å redusere trafikk med 

landbruksmaskiner på eksisterende adkomstvei til landbrukseiendommen via sentrum.  

Det ligger tre boliger mellom planforslaget og Rv 35. I tillegg ligger det et hus ca 150 m sør 

for midtre del av planforslaget. De sørligste husstandene i tettstedet Tyristrand vil ligge ca. 

200 m nord for planforslaget. Mulige konflikter kan være støy, støv, adkomst, økt tungtrafikk 

på Rv 35 og gjennom sentrum, landskapshensyn fra tettstedet Tyristrand, fra fjorden og fra 

bebyggelse i Kindsåsen. Ved befaring viser det seg at området er nokså godt skjermet for 

innsyn fra Rv 35. Den tette granskogen mot Rv 35 vil i stor grad bli bevart som buffersone 

mot veien. Når det gjelder støy, er det i dag betydelig støy fra Rv 35. Ev. anleggstøy i 

forbindelse med deponiaktiviteten må utredes. Det går en liten bekk gjennom ravinen. Det er 

ikke årsikker vannføring i denne. Bekken renner ut ved en liten badeplass ved Tyrifjorden og 
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den er preget av det skjer noe erosjon i ravinen. Ev. effekter på vannkvaliteten i 

bekken/fjorden må utredes. De viktigste utredningsteamene vil trolig være knyttet til:  

 

Støy og støv.  

Trafikkforhold.  

Naturforhold.  

Nærmiljø  

Landskapspåvirkning.  

Ras, skred, flom.  

ROS-analyse. 

Kontroll av masser som deponeres vil skje i henhold til avfallsforskriften og avfallsforskriften 

vil være førende for utarbeidelse av deponiplanen. Det vil utarbeides reguleringsplan parallelt 

med deponiplanen. Det vil trolig være behov for 1-2 arbeidsplasser i forbindelse med drift av 

deponiet. 

 

Behov for konsekvensutredning: 

Tiltaket faller ikke under kriterier som fører til at det direkte skal konsekvensutredes. Det 

faller trolig heller ikke under planer og tiltak etter § 3 som skal behandles etter forskriften 

pga. vesentlige virkninger for miljø og samfunn. Likevel må det utredes konsekvenser av de 

mest aktuelle temaene som berøres i forbindelse med reguleringsplanarbeidet. Dette er også 

beskrevet i referatet fra oppstartsmøte. Området innebærer en større midlertidig 

omdisponering av et landbruks-natur- og friluftslivsområde, men tiltaket vil, etter at det er 

avsluttet, gå tilbake til landbruk.Tiltaket omfatter gjenfylling av raviner. Raviner er 

karakterisert som en sårbare naturtype i Norge. Ravinene i tiltaksområdet er ikke kartfestet i 

Naturbase, men må likevel undersøkes for biologiske verdier i følge Sweco sin rapport.  

 

Planen fremmes som en detaljregulering. Forslagsstiller er firmaet K.Baugerød Anlegg AS. 

Ansvarlig konsulent er Sweco AS. 

 

Vedlagt kart viser foreslått avgrensning. Det er viktig at veien også tas med i avgrensningen 

helt frem til RV 35. Dette avviker noe fra forslaget i notatet til Sweco. 

 

Eiendomsforhold 

Planområdet er en del av eiendommen 254/1 Kind Gård på Tyristrand. 

 

Forholdet til overordnede planer 
Området er LNF-område i dag. 

 

Juridiske forhold  
Det foreligger en tinglyst avtale mellom grunneier og entreprenør om å utnytte området. 

 

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

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

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

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

 

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

planarbeidet. Dette er ikke et enkeltvedtak, og kan ikke påklages. Forslagsstiller kan selv 
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velge å varsle oppstart av et planarbeid, selv om kommunen ikke anbefaler dette. Ved politisk 

behandling av oppstartsaken er det kommunen som varsler oppstart. 

 
Anbefalingen om oppstart forplikter ikke kommunen da resultatet av utredningene må legges 

til grunn ved kommunens videre behandling av planforslaget.  

 

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 
Tidshorisont for tiltaket er noe usikker men trolig rundt 10 år. Det ble påpekt under 

oppstartsmøte at det området må sikres ferdigstilt. Det kan være ved å dele det opp slik at det 

ferdigstilles etter hvert. Det må også stilles en finansiell garanti som gjør at området tilslutt 

blir LNF og ikke blir stående halvferdig. Sluttdato bør også være mer konkret slik at det er 

forutsigbart for omgivelsene. 

 

Behov for informasjon og høringer 
Det vil være behov for informasjonsmøter til nærliggende strøk i forbindelse med 

høringsrunden.  

 

Alternative løsninger 
Alternativet til å motta forurensede masser fra andre regioner, kan være å ta i mot 

overskuddsmasser fra de store samferdselsprosjektene lokalt. Dette må vurderes kontinuerlig i 

løpet av sakens gang. 

 

Rådmannens vurdering 
Mottak av forurensede masser fra andre regioner er et dilemma for Ringerikessamfunnet.  

 

I denne saken krever rådmannen at utredningene gir et tydelig svar på om lokalisering av 

deponiet er egnet med tanke på konsekvensene for befolkningen og naturmiljøet. 

 

  

Det er stort behov for massedeponi i regionen ved bygging av Ringeriksbane og ny E16. 

Samtidig må man se dette opp mot de ulempene som dette deponiet kan medføre. 

Tiltakshaver ønsket i utgangspunktet å ta imot forurensede masser fra blant annet 

Osloregionen. Det kan være uheldig hvis betydelige mengder tungtransport går på veiene med 

forurenset masse, samtidig som det bygges nye samferdselsprosjekter som har behov for å bli 

kvitt massene. Derfor bør dette ses i sammenheng, i størst mulig grad, om det er mulig å 

utnytte synergieffektene.  

 

Det er positivt at det tilslutt vil etableres mer dyrkbar mark som følge av dette på sikt.  
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Rådmannen er opptatt av at sluttdato bør være mer konkret slik at det er forutsigbart for 

omgivelsene. 

 

Vedlegg 
• Sweco Notat datert 02.12.2014 

• Referat datert 05.06.15 

• Avgrensning av planområdet. 

• Energi og klimaplan * 

 

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, 08.06.2015 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

enhetsleder miljø- og arealforvaltning: Heidi Skagnæs 

leder areal- og byplanavdelingen: Grethe Tollefsen 

 

saksbehandler: Ole Einar Gulbrandsen 
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323-05 Eikli sør næringsområde, endring av reguleringsplan - 1. gangsbehandling  

  

Arkivsaksnr.: 15/895   Arkiv: L12 &21  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

56/15 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 22.06.2015 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Forslag til endra detaljregulering 323-05 Eikli sør næringsområde 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 
Det foreslås at reguleringsplan 323-04 Eikli sør næringsområde endres, slik at felt for 

forretning/kontor/industri utvides sør i planområdet. Reguleringsplanen er delt inn i felt etter 

formål og nummer. Det aktuelle feltet har formål forretning, kontor, industri, og kalles BFKI 

5. I tillegg til felt BFKI 5 berører endringa områder som er regulert til friområde og vann- og 

avløpsanlegg.  

 

Det ønskes en utviding av dagens bygningsmasse. Dette krever endring i formål og 

formålsgrenser, samt oppfylling i skråning mot sør. Noe eiendom må også kjøpes fra 

kommunen. Dette er avklart i egen avtale.  

 

I gjeldende plan ligger det begrensninger på antall m2 bruksareal som kan bygges, og på antall 

m2 av bruksareal som kan som kan brukes til detaljvarehandel. Forslaget som legges fram 

omfatter ikke flere m2 bruksareal, hverken totalt eller til detaljvarehandel, enn det som er 

angitt i gjeldende reguleringsplan.  

 

Det foreslås å åpne for utendørs lagring i området, med en egen bestemmelse om søknadsplikt 

for dette. Den kommunale pumpestasjonen sør på området vil trolig måtte utvides etterhvert, 

og feltet for vann- og avløpsanlegg utvides derfor i denne endringa.  

 

Innledning 

Grunneier av gbnr 39/131, hvis eiendom i stor grad samsvarer med avgrensing av felt FKI 5 i 

gjeldende reguleringsplan nr 323-04, ønsker å starte planendring for å kunne utvide 
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eksisterende bygningsmasse for Maxbo-butikken. Grunneier er Dronning Åstasgate 14 ANS 

ved Jan Torgersbråten. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Dette er den fjerde endringa av opprinnelig plan 323 Eikli sør næringsområde. De tidligere 

endringene har bestått i å endre sikkerhetsmargin for flom (endring til 323-01), å endre 

utnyttingsgrad for FKI 2 og FKI 4 (endring til 323-02) og å endre § 9 pkt 4, 7 og 8 fra å gjelde 

igangsettingstillatelse til å gjelde brukstillatelse (endring til 323-04).  

 

Da arbeidet med denne endringa ble igangsatt og tiltenkt plannummer 323-03 før forrige 

endring ble igangsatt (323-04), blir det et «hull» i plannumrene for å unngå feil rekkefølge i 

forhold til når endringene vedtas. Altså vil denne planen få nummer 323-05 når endringa er 

vedtatt.  

 

Oppstart av arbeidet med planen ble vedtatt 10.06.13 i hovedkomiteen for miljø- og 

arealforvaltning, sak 78/13. Arbeidet har altså stått stille en tid før det tas opp igjen nå.  

 

Beskrivelse av saken 

Dagens situasjon   

På tomta er Expert, Europris, Jysk, Baby Shop og Maxbo samla i et hovedbygg som går 

retning nord-sør. Maxbo ligger sør i bygget. Sørøst for sørenden av bygget har Maxbo sitt 

lagerområde. Noe er under tak og noe er ikke.  

 

Sør for hovedbygget er det en skråning ned mot et flomløp av Storelva. Dette området er 

regulert til friområde i gjeldende plan. Det er gjengrodd og ulendt, og brukes noe til fyllplass 

for hageavfall. Her ligger også en kommunal pumpestasjon, hvor formålet i plan er vann- og 

avløpsanlegg.  

 

Utviklingsplanene 

Utviklingsplanene innebærer at hovedbygget der Maxbo er i dag utvides mot sør, at Maxbos 

lager i sørøst rives og at det bygges nytt butikklokale på samme sted. Dette skal skje i tråd 

med reguleringsbestemmelsene § 3.2 pkt. 5, som omhandler antall m2 som er tillatt utbygd. 

For BFKI 5 er det tillatt med 12 000 m2 bygningsmasse, hvorav 1600 m2 kan brukes til 

detaljvarehandel. Forretningsaktiviteten i de nye byggene kan kun nyttes til plasskrevende 

varer, dersom det skal være forretning.      

 

Det er planlagt kjeller i ny del av hovedbygg. Kjelleren inngår ikke i antall tillatte m2 dersom 

den brukes til parkering (se reguleringsbestemmelser § 3.2 pkt. 5). Takhøyden i de nye 

byggene vil bli ca. 7 meter. Utnyttingsgrad for eiendommen regnes uten tillegg for imaginære 

plan for takhøyder over 4,9 meter.  

 

Formålsendringer 
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Skråninga mot flomløpet skal fylles opp, men fyllinga skal ikke berøre elvekanten. Det skal 

lages løsning for ny adkomst til pumpestasjon og ny trasé for rør, i samråd med teknisk 

tjeneste. I de aktuelle områdene må formål endres fra friluftsområde og vann- og 

avløpsanlegg til FKI, og fra friområde til vann- og avløpsanlegg. Arealet hvor formål skal 

endres er ca. 3 daa. Opprinnelig planavgrensing beholdes slik den er i gjeldende plan. 

 

Hensikten med at områdene ned mot elva er regulert til friområde er at det skal være mulig å 

ferdes fritt langs elva. Dette hensynet skal opprettholdes i planen ved at det bevares et belte 

med formål friområde. 

 

Ras- og flomfare 

Det foreligger en rapport levert av Multiconsult datert 08.10.12 hvor det anbefales å 

gjennomføre grunnundersøkelser for dimensjonering av vei og dokumentering av stabilitet i 

skråninga. I rapport levert av Løvlien Georåd AS konkluderes det med at det ikke er 

nødvendig med videre grunnundersøkelser, og det stilles krav til sikringsarbeider før 

utgraving og oppfylling kan begynne.  

 

Området ligger delvis innafor sone for flomfare.  

 

Utelagring 

Det har tidligere ikke vært åpent for lagring på ubebygde deler av feltene. Dette åpnes det for 

nå, med krav om egen søknad for dette. Utelagring skal ikke være skjemmende, og skal ikke 

plasseres ved vei eller tursti.  

 

Rekkefølgekrav 

I gjeldende plan ligger det rekkefølgebestemmelser om at det ikke gis brukstillatelse for nye 

tiltak i planområdet før det er etablert høyresvingefelt i Osloveien nord for Dronning Åstas 

gate og det er gjennomført støyskjerming for boliger som grenser til planområdet. Disse 

tiltakene er gjennomført, og rekkefølgebestemmelsene er derfor tatt ut av planen.  

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Planområdet er i dag regulert i reguleringsplan nr. 323-04 Eikli sør næringsområde fra 

05.04.13. Planområdet er i denne reguleringsplanen regulert til BFKI(forretning, kontor, 

industri), friområde og vann- og avløpsanlegg. Tillatt utnyttelsesgrad for felt BFKI 5 er 

12 000 m2.  

 

Plantype og avgrensning 

Planen fremmes som en endring av detaljregulering. Dronning Åstasgate 14 ANS er 

forslagstiller. Se vedlagte illustrasjoner for avgrensing.  

 

Eiendomsforhold 
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Planendringa omfatter eiendommene: gbnr 39/131 (eies av Dronning Åstasgate 14 ANS) og 

gbnr 39/146 (eies av Ringerike kommune). 

  

Forholdet til overordnede planer 

I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.07 er området avsatt til senterområde, friområde og 

kommunalteknisk anlegg. 

 

Juridiske forhold 

Naturmangfoldloven 

Ved 1. gangsbehandling av planen skal forhold som berører naturmangfold omtales i henhold 

til følgende: 

 

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 

Forslagstiller skal bekoste de aktuelle utredningene og undersøkelsene. 

 

Rådmannens vurdering 

Grøntstruktur og friluftsliv 

Det er viktig at elva og elvekanten fortsatt blir åpen for publikum. Slik området er i dag er det 

ikke tilrettelagt for dette, og det forventes ikke at tilkomsten blir dårligere, heller bedre, av 

dette prosjektet.  

 

Skredfare 

I rapport fra Løvlien Georåd AS undersøkes grunnen og fylling ytterligere, og det anbefales 

sikringer noen steder. Det konkluderes med at det ikke er nødvendig med flere undersøkelser. 

 

Flomfare 

Tiltaket ligger delvis innenfor fareområde for flom, og flomsikringstiltak må gjennomføres 

opp til gitte kotehøyder.  

 

Forurensning i grunnen 

Det er ikke grunn til å mistenke forurensing i grunnen.  

 

Påvirkning av landskapsbildet 
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Oppfyllinga vil skje nede i en skråning, og det antas ikke at dette vil være skjemmende for 

landskapsbildet.  

 

Naturmangfold 

Det er ikke kjente biologiske verdier i området. Naturmangfoldlovens §§ 8-12 er ivaretatt ved 

at undersøkelsesplikten er oppfylt.  

 

Samlet vurdering 

Tiltaket anses å ha positiv konsekvens for den eksisterende aktiviteten på området, ved at 

bygningsmassen blir bedre tilpassa aktiviteten i bygget. Det er ingen kjente negative 

konsekvenser av tiltaket. Rådmannen anbefaler på bakgrunn av ovenstående og dette at 

planarbeid startes opp.  

 

 

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 endra plankart, datert 08.06.15 

3. Utsnitt av forslag til endra plankart som viser området der endinger foreslås 

4. Forslag til endra bestemmelser, sist revidert 08.06.15 

5. Planbeskrivelse 

6. Oppsummerte og kommenterte innspill 

7. Geoteknisk rapport Løvlien Georåd AS, datert 23.09.14* 

8. Geoteknisk rapport Multiconsult, datert 08.10.12* 

9. ROS-analyse, datert 07.04.15* 

10. Referat fra møte med teknisk utbygging, RK, datert 21.02.14* 

11. Innkomne innspill* 

a. Statens vegvesen, datert 25.06.13 

b. Fylkesmannen i Buskerud, datert 16.07.13 

c. Ringeriks-Kraft, datert 17.04.13 

d. EB Nett AS, datert 31.07.13 

e. NVE, datert 14.08.13 

f. Buskerud fylkeskommune, datert 16.08.13 

12. Dokumenter fra oppstart* 

13. Gjeldende reguleringsplan 323-04 Eikli sør næringsområde* 

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

bestemmelser* 
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 Ringerike kommune, 08.06.2015 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Grethe Tollefsen 

 

saksbehandler: Ingeborg Faller 
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0506_390 Detaljregulering for  Klekkenhagen boligområde -1.gangs behandling  

 

Arkivsaksnr.: 15/4913   Arkiv: L12  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

57/15 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 22.06.2015 

  

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Forslag til område/detaljregulering for Klekkenhagen Boligområde 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. Til 2.gangs behandling skal forslaget kompletteres med følgende: 

-Illustrasjoner som viser planlagt utbygging og bruken av utearealer/lekeplasser. Samtidig 

behandling av planforslaget og byggesøknaden skal vurderes dersom dette er 

hensiktsmessig for å sikre en fornuftig utbygging etter planen. Utnyttelsen må vurderes på 

bakgrunn av dette. 

-Vurdering av nødvendige avbøtende tiltak for myke trafikanter iht. ROS-analysen, samt 

vurdering av metode for gjennomføring og sikring i plan. 

-Avklaring av hvilke veier og øvrig tekniske anlegg som skal være offentlige og private. 

-Avklaring av sanering for avløp og gjennomføring av nødvendig infrastruktur. 

 

 

Sammendrag 
Forslaget til detaljregulering tilrettelegger for bygging av 36 boenheter fordelt på kjedet 

enebolig, firemannsbolig og leiligheter i lavblokk. Området planforslaget omfatter er avsatt til 

bolig i kommuneplanen og gjennomføring av planen vil medføre fortetting av området.  

Rådmannen anser utnyttelsen av området høy og mener utformingen av boligene og 

plassering av disse innen planområdet vil være viktig for å tilrettelegge for gode bokvaliteter. 

Det anbefales derfor at det til 2.gangs behandling utarbeides illustrasjoner som illustrerer 

forslaget og bruken av fellesarealer og privat trafikk/parkeringsareal. Samtidig behandling av 

detaljregulering og byggesøknad vil bli vurdert for å gi forutsigbarhet om utformingen. Før 

2.gangs behandling må det avklares hvilke anlegg som skal overtas av kommunen.  

 

Innledning / bakgrunn 
Hensikten med reguleringen er å tilrettelegge for bygging av boliger. 

Planområdet er avsatt til bolig i kommuneplanen men er ikke tidligere regulert. Forslagstiller 

er Block Watne. Planområdet ønskes regulert for å muliggjøre utbygging og utnytte 

kapasiteten i firmaet i forbindelse med utvikling av området. 
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Tidligere behandlinger og vedtak 
Oppstart ble varslet av forslagstiller og planforslaget er derfor ikke tidligere behandlet 

politisk. 

 

Beskrivelse av saken 
 

Dagens situasjon 

Planområdet ligger sentralt i Haugsbygd og består av eiendommene Kjelstad gnr/bnr. 102/46 

og del av 100/1, total 18,3 daa hvorav 4 daa i dag dyrkes. Området ligger ca. 4 km øst for 

Hønefoss, på sørsiden av Fv. 163 Klekkenveien, og vest for Klækken gartneri.  Det er ingen 

eksisterende bebyggelse innen planavgrensningen. Området er omkranset av 

eneboligbebyggelse, det tidligere småbruket Kjelstad, samt en næringseiendom 

(Elektroforhandler).   

Adkomst til planområdet er fra Klekkenveien, en privat boligvei som knytter tre eneboliger 

og Søndre Sætrang til Fylkesveien.  

Planforslaget 

Forslag til detaljregulering for Klekkenhagen Boligområde er mottatt fra Cowi.  

Planforslaget som foreligger til behandling består av  

- Plankart ”390 Klekkenhagen Boligområde”, merket 1.gangs behandling 

- Forslag til reguleringsbestemmelser datert 22.05.15 

- Planbeskrivelse datert mai 2015 

 
Gjeldende reguleringsplaner 

Planområdet er i dag uregulert. 

 
Plantype og avgrensning 

Planen fremmes som en detaljregulering. Block Watne er forslagstiller. Avgrensning fremgår 

av plankart. 

 
Eiendomsforhold 

Planområdet omfatter eiendommene: gnr./ bnr. 102/46 og del av 100/1 

 

Innkomne innspill til planoppstart 

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

planarbeidet til berørte parter i brev 24.04.2012 og kunngjorde det i Ringerikes Blad 

26.04.2012. Det kom inn totalt 4 uttalelser. Disse følger saken som vedlegg. Hovedtrekkene i 

innspillene er referert og kommentert i eget vedlegg. 

 

Forholdet til overordnede planer 
I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.07 er området avsatt til boligformål. Planforslaget 

er i hovedtrekk i tråd med overordnete planer.  

 

Juridiske forhold 
Naturmangfoldloven 
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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. 

Området er avsatt til boligområde i gjeldende kommuneplan. Planbeskrivelsen redegjør for 

forslagstillers vurdering av planens virkninger i forhold til naturmangfoldloven § 8-12. (kap. 

4.3.11) Forslagstiller konkluderer med at forslaget er i tråd med prinsippene i loven. 

 

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

saksbehandlingsgebyr iht. gjeldende betalingsreglement.  

 

I forbindelse med utbygging av området tas det sikte på å sanere eksisterende private 

avløpsanlegg. Det må også tas stilling til om vei inn i området skal være privat eller 

kommunal. For å avklare forhold rundt dette vil det bli nødvendig med utbyggingsavtale før 

utførelse. Hvilke veier som skal reguleres til offentlige veier må avklares til 2.gangs 

behandling. 

 

Alternative løsninger 
Et alternativt vedtak vil kunne være at saken bearbeides mer før den legges ut til offentlig 

ettersyn.  

 

 

Rådmannens vurdering 
Byggeplanene 

Omkringliggende områder består i hovedsak av eneboliger med romlige tomter. Valg av 

boligtype vil bryte med dette. Rådmannen ser det fornuftig å anlegge ny bebyggelse med 

høyere utnytting enn eksisterende omkringliggende bebyggelse. Illustrasjonen som følger 

planforslaget er ikke bindende og plassering av bygninger og inndeling i tomter kan fravikes. 

Rådmannen anser at tomtestørrelsen innenfor BKS2 (ca 240kvm ved seks tomter) er liten. 

Avkjøring som vist på illustrasjonen vil i tillegg beslaglegge store deler av tomtenes uteareal 

mot sør og det vil være utfordrende å snu på egen eiendom. Det er også vist svært liten 

variasjon, både i bygningsvolum/formspråk og plassering/vridning av de kjedede boligene. 

Dersom en så høy utnyttelse skal være forsvarlig, må utearealer håndteres på en svært god 

måte for å oppnå gode kvaliteter ved eiendommene. Lavere utnyttelse eller større areal kunne 

gitt mer fleksibilitet i forhold til plassering av bygninger. 

 

Innkomne merknader 

Vurdering av de enkelte innkomne merknader fremgår av vedlegg. Merknadene er forsøkt 

innarbeida i planforslaget som nå foreligger.  

 

Lekeplasser 

Lekeplass er vist i planforslaget. Planen har også bestemmelser som sikrer opparbeidelse av 

dette før det gis brukstillatelse for boligene. 
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Forslagstiller har beskrevet opparbeidelse av nærlekeplass og områdelekeplasser. I 

utgangspunktet er det krav til minimum 1500 kvm til områdelekeplass. Rådmannen mener det 

kan være fornuftig å tillate deling av arealet slik at det dannes lekeplasser som kan ha litt ulik 

karakter. Det kan imidlertid se ut til at arealene som er vist i planen er av en slik størrelse og 

arrondering at det kan bli konflikt mellom firemannsboligene og arealene som skal oppfattes 

som felles. Rådmannen savner at det vises hvordan en ballplass tenkes plassert innenfor 

arealene som er avsatt til dette. Plasseringen til firemannsboligene gir godt med rom rundt 

bygningene men ligger så tett til fellesarealene at disse lett kan oppfattes som delvis private. 

Det kunne gitt en bedre løsning for arealer til lek dersom bygningene ble trukket noe lenger 

bort fra BLK3. 

 

Infrastruktur 

Vegene i området er i dag private. Forslagstiller er i dialog med kommunen for å avklare om 

deler av internveinettet skal overføres til kommunen. Rådmannen ønsker ikke å anbefale valg 

av løsning for eierforhold før spørsmålet er avklart nærmere. 

Parkering og adkomst for de eksisterende boligene endres ikke som følge av planforslaget. 

Planområdet ligger utenfor konsesjonsområde for fjernvarme. Dersom det blir bygget 

lavblokk vil det være krav om alternativ energiforsyning som tenkes oppfylt gjennom bruk av 

jordvarme. 

Det er private avløp i området som ikke er knyttet til kommunalt nett. Utbygging i 

planområdet gir mulighet for å rette opp i dette gjennom sanering av slike anlegg. 

 

 

Naturmangfold og grøntstruktur 

Forslagstiller har vurdert planforslaget til å være i tråd med prinsippene i 

Naturmangfoldlovens § 8-12. Det har skjedd endringer i forhold til hvordan naturmangfold 

blir vurdert siden området ble avsatt til boligområde i kommuneplanen. Rådmannen har 

imidlertid ikke informasjon som tilsier at det bør være behov for nærmere vurdering av 

biologisk mangfold.  

 
Konsekvensutredning og ROS – analyse 

Ros-analysen konkluderer med at risikonivået er lavt. Den peker videre på at avbøtende tiltak 

for å unngå uønskede hendelser ved flom og trafikksikkerhetstiltak for myke trafikanter kan 

være aktuelt for planen. Avgrensningen av planen gjør det imidlertid vanskelig å gjennomføre 

tiltak ifht. Myke trafikanter. 

 

 

 
Samlet vurdering: 

Rådmannen er positiv til utvikling av Klekkenhagen Boligområde vil kunne gi tilbud av 

boliger i attraktive deler av Haug.   

Planene kan videre forventes å gi positive ringvirkninger for Ringerike kommune i form av 

sysselsetting i forbindelse med utbyggingen. 

Det er også positivt at utbygging av området muliggjør sanering av lokale avløpsanlegg som 

bidrar til forurensning. Dette må avklares nærmere før 2. gangs behandling. 

 

Rådmannen anser at utnyttelsesgraden planforslaget legger opp til i deler av planen er høy, og 

at det vil være nødvendig å sikre gode løsninger for å sikre at det etableres attraktive 



  Sak 57/15 

 

 Side 63   

 

boligområder. Rådmannen anbefaler derfor at det til 2.gangs behandling utarbeides 

illustrasjoner som viser hvordan dette kan løses og at disse gjøres bindende i forhold til antall 

og plassering av bygninger. Det vil være aktuelt med felles behandling av detaljreguleringen 

og byggesøknad.  

 

Spørsmål om eierskap til teknisk infrastruktur må avklares før 2.gangs behandling. Det må 

også avklares om det er behov for avbøtende tiltak for å sikre myke trafikanter og hvordan 

dette kan sikres i plan. 

 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler Rådmannen at planforslaget 0605_390 

detaljregulering for ”Klekkenhagen Boligområde” fremmes og legges ut til offentlig ettersyn. 

 

 

 

Vedlegg 
1.  Varsel om oppstart med oversiktskart og planavgrensning. 

2.  Forslag til plankart, merket 1.gangs behandling 

3.  Forslag til reguleringsbestemmelser, datert 22.05.15 

4.  Planbeskrivelse, datert 21.05.15 

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

datert 08.06.15 

6.  Uttalelse oppstart Fylkesmannen i Buskerud 16.05.12 

7.  Uttalelse oppstart Buskerud Fylkeskommune 21.05.12 

8.  Uttalelse oppstart Statens Vegvesen 30.05.12 

9.  Uttalelse Bjarne Berger og Grethe Holte 18.05.12  

10. ROS – analyse, datert 20.05.2015 

11. Grunnundersøkelser datert: 03.01.2014 

12. Støyutredning datert 20.05.2015 

13. Kulturminneundersøkelser datert desember 2013 

14. VA anlegg datert 20.05.2015 

15. Illustrasjoner datert 20.05.2015 

16. Kommuneplanens arealdel 2007-2019, soneplan Hønefoss, vedtatt 30.08.2007, med 

tilhørende bestemmelser* 

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

 

 

Lenker 
 

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

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

papirutskrift. 
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 Ringerike kommune, 07.06.2015 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Enhetsleder miljø- og arealforvaltning: Heidi Skagnæs 

Avdelingslederleder areal- og byplankontoret: Grethe Tollefsen 

 

saksbehandler: Lars Lindstøl 
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Helgerud vest - utbyggingsavtale  

 

Arkivsaksnr.: 15/5445   Arkiv: L81 &01  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

58/15 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 22.06.2015 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Forslag til utbyggingsavtale for «Helgerud vest» mellom Bokvalitet AS og Ringerike 

kommune vedtas. 

 

2. Ringerike kommune overtar vederlagsfritt til fremtidig drift og vedlikehold 

kommunaltekniske anlegg som er angitt i utbyggingsavtalen. 

 

 

 

Beskrivelse av saken 
 

Det er ført forhandlinger mellom Bokvalitet AS og Ringerike kommune om utbyggingsavtale 

vedrørende etablering av infrastruktur på området Helgerud vest i Heradsbygda. Dette i 

forbindelse med at Bokvalitet AS skal bygge ut boligområdet. Området består av 

eiendommene gnr./bnr. 57/102 og 57/114. 

 

Reguleringsplanen for Helgerud vest ble egengodkjent i kommunestyret 22.05.2014, sak 

70/14. Reguleringsplanen omfatter områder regulert til konsentrert småhusbebyggelse. I 

tillegg er det regulert inn bl.a. veger, gang- og sykkelveg, lekeplass og støyskjermer. 

 

Utbyggingsavtalen innebærer kommunal overtagelse av vann-, spillvann- og 

overvannsledninger inkludert tilhørende kummer. Det ligger i dag en kommunal 

spillvannsledning på området, som må flyttes for å gi plass til boligene. Tiltakene bekostes av 

utbygger og overtas vederlagsfritt av kommunen. Kommunen kan gjennom utbyggingsavtalen 

stille krav til kvalitet og utførelse på anleggene. 

Adkomst og interne veger innenfor utbyggingsområdet skal være private og overtas av 

tomtekjøpere i fellesskap til fremtidig drift og vedlikehold. Dette gjelder også gang- og 

sykkelveg, lekeplass, støyskjermer, stikkledninger og kloakkpumpestasjon. Utbygger sørger 

for overdragelse av de private anleggene til tomtekjøperne. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 
  

Gjeldende reguleringsplan nr. 0605_384 «Helgerud vest», som er grunnlaget for 

utbyggingsavtalen, ble vedtatt i kommunestyret 22.05.2014, sak 70/14. 
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Økonomiske forhold 
 

Utbyggingsavtalen forutsetter at alle tiltak i avtalen skal bekostes av utbygger. Tiltakene skal 

dermed utføres uten kostnader for kommunen. 

 

Ved kommunal overtagelse av vann- og avløpsledninger kan det på utbyggers oppfordring 

inngås en avtale om overdragelse av justeringsrett mellom utbygger og kommunen. Dette for 

å sikre refusjon av merverdiavgift for utbygger etter gjeldende regler for justeringsrett på 

overtakelsestidspunktet. Kommunen er sikret retten til å kreve gebyr for administrasjonen av 

dette. 

 

Behov for informasjon og høringer 
 

Utbyggingsavtalen har ligget ute til offentlig ettersyn med frist for merknader satt til 

10.06.2015. Ved fristens utløp har det ikke kommet noen merknader til avtaleforslaget. 

 

Rådmannens vurdering 
  

Utbyggingsavtalen mellom utbygger og kommunen ivaretar at området utvikles i henhold til 

den vedtatte reguleringsplanen. Rådmannen ser positivt på at tiltakene i utbyggingsavtalen 

gjennomføres, slik at boligområdet kan etableres. 

 

Utbyggingsavtalen er i tråd med lignende avtaler, og sikrer at tiltakene blir gjennomført i 

henhold til kommunens krav. 

 

Rådmannen anbefaler på grunnlag av dette at forslag til utbyggingsavtale vedtas. 

 

Vedlegg 

 
1. Forslag til utbyggingsavtale mellom Bokvalitet AS og Ringerike kommune, datert 

08.05.2015. 

2. Reguleringsplankart nr. 0605_384 «Helgerud vest». 

 

Lenker 
 

Reguleringsbestemmelser: 

http://kart.ringerike.kommune.no/605wsplandialogdokumenter/bestemmelser/384-best.pdf 

 

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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 Side 67   

 

 

 

 Ringerike kommune, 09.06.2015 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Jostein Nybråten 

 

saksbehandler: Svein Morten Lillevik Westgård 

 

 

 



SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 

 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 14/3100-4   Arkiv: GNR 143/7  

 

Gnr. 143/17 - Søndre Urdevatn - skoghusvære - klage på 

avvisning av klage  

 

Forslag til vedtak: 
 

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning viser til sitt vedtak 1.12.14 i sak 120/14 der 

klage fra Carl Eidsgård ble avvist, til klage 8.1.15 fra Carl Eidsgård, til kommentar 16.1.15 

fra Advokatene Buttingsrud & Co DA på vegne av Anne Bang Lyngdal og til rådmannens 

saksframlegg. 

 

1. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning kan ikke se at det i klagen 8.1.15 fra 

Carl Eidsgård er kommet vesentlig nye momenter som tilsier at det enstemmige 

vedtaket som hovedkomiteen fattet 1.12.14 i sak 120/14, bør endres. 

2. Klagen tas ikke til følge.  Vedtaket 1.12.14 i sak 120/14 om å avvise klagen fra Carl 

Eidsgård med henvisning til forvaltningslovens § 33, opprettholdes.  

 

Saken oversendes til fylkesmannen i Buskerud for endelig avgjørelse. 

 

Utskrift sendes:  

 
Anne Bang Lyngdal, Follum Gård, 3516 HØNEFOSS  

Carl Eidsgård, Vinterroveien 15, 3517 HØNEFOSS  

Advokatene Buttingsrud & Co. DA v/Finn Grøstad, Postboks 4, 3521 JEVNAKER   

 

Sammendrag 
 
Hovedkomiteen behandlet 8.9.14 sak 93/14. I henhold til rådmannens anbefaling ble en 

avgjørelse fra 25.6.09 formalisert. Flytting av bebyggelsen tilhørende Anne Bang Lyngdals 

eiendom gnr. 143, bnr. 17 til i nærheten av Søndre Urdevatn ble akseptert i henhold til 

meldingsordningen i § 81 i den tidligere plan- og bygningsloven.  

 

Carl Eidsgård klaget 22.9.14 på vedtaket.  I saksframlegg til sak 120/14 framgikk det at 

rådmannen ikke kunne se at Carl Eidsgård hadde klagerett, og i henhold til rådmannens 

innstilling avviste hovedkomiteen 1.12.14 i sak 120/14 enstemmig klagen. 

 



8.1.15 klaget Carl Eidsgård på avvisningsvedtaket i sak 120/14.  16.1.15 har tiltakshavers 

advokat uttalt at klagen fortsatt må avvises.  Rådmannen har vurdert klagen, og fordi rådmannen 

ikke kan se at det i klagen er kommet vesentlig nye momenter som tilsier at vedtaket i sak 

120/14 bør endres, anbefaler rådmannen at hovedkomiteen ikke tar klagen fra Eidsgård til følge, 

men opprettholder sitt vedtak i sak 120/14.  Videre at avvisningsvedtaket i sak 120/14 sendes til 

fylkesmannen for endelig avgjørelse.  

 

Innledning / bakgrunn 
 

I møte 1.12.14 fattet Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning i sak 120/14 følgende 

enstemmige vedtak: 

 

Hovedkomiteen viser til sitt vedtak i sak 93/14, til klagen fra Carl Eidsgård, til 

kommentarene fra Advokatene Buttingsrud & Co DA og til rådmannens saksframlegg. 

 

1. Hovedkomiteen anser at Carl Eidsgård ikke er part i henhold til forvaltningslovens § 

2 første ledd bokstav e) da avgjørelsen i saken verken retter seg mot Eidsgård eller 

på annen måte direkte gjelder Eidsgård. Eidsgård har derved i henhold til 

forvaltningslovens § 28 ikke klageinteresse. 

2. Klagen fra Carl Eidsgård avvises, jf. forvaltningslovens § 33. 

 

Se vedlagte orientering om klageadgang på avvisningen av klagen. 

 

I klagen 8.1.15 skriver Carl Eidsgård blant annet om kommunens håndtering av byggesaken 

for flytting av skogshusværebebyggelse. Rådmannen kan ikke se at Eidsgård 8.1.15 kommer 

inn på at Hovedkomiteen i sak 120/14 har ansett at Eidsgård ikke har klageinteresse og at 

klagen hans er avvist.  Eidsgård har som vedlegg til sitt brev 8.1.15 lagt ved sitt brev 22.9.14 

der han klaget på hovedkomiteens vedtak i sak 93/14. Kommunen har også mottatt kopi av 

et brev Carl Eidsgård 8.12.14 sendte til fylkesmannen.  

 

Beskrivelse av saken 
 

Se vedlagte saksframlegg til sak 120/14 og sak 93/14 for beskrivelse av selve saken knyttet 

til flytting av skogshusværebebyggelse på eiendommen gnr. 143, bnr. 17.  

 

Saken nå gjelder at Carl Eidsgård har klagerett på hovedkomiteens enstemmige vedtak i sak 

120/14 om å avvise Eidsgårds klage.  Dette etter at rådmannen i saksframlegget til sak 

120/14 ga begrunnelse for at Eidsgård ikke har rettslig interesse i saken. Derved tilsier 

forvaltningslovens § 33 at klagen skulle avvises.  I klagen 8.1.15 kan ikke rådmannen se at 

Eidsgård kommer med opplysninger som tilsier at han er part eller på annet vis har rettslig 

klageinteresse i tiltakene som det i sak 93/14 ble formalisert avgjørelse for.  

 

Kommunen gikk over til nytt saksbehandlingssystem29.9.14.  Korrespondanse, vedtak etc, 

vedrørende skogshusværebebyggelsen har blitt ført på arkivsak 12/5106, 14/990, 14/3100 og 

14/3729. 

 

Forholdet til overordnede planer 
 



Se vedlagte saksframlegg til sak 120/14 og sak 93/14 der forholdet til overordnede planer 

for eiendommen gnr. 143, bnr. 17 per 2009 og per 2014.  

 

Juridiske forhold  
 

Se vedlagte saksframlegg til sak 120/14 og sak 93/14.  Særlig i saksframlegget for sak 93/14 

er juridiske forhold grundig omtalt.  

  

Tidligere behandlinger og vedtak 
  

I sak 93/14 ble det redegjort grundig for kommunens dokument 25.6.09.  

 

Det foreligger melding 18.9.14 fra Anne Bang Lyngdal om at tiltaket er ferdig.  

 

Det foreligger brev 24.9.14 fra Advokatene Buttingsrud & Co med krav om dekning av 

sakskostnader på kr. 46.250,- av kommunen. 10.10.14 har kommunen avslått kravet. 23.10.14 er 

avslag på dekning av sakskostnader påklaget.  30.11.14 ble klagen trukket.  

 

Økonomiske forhold 
I sak 93/14 har rådmannen redegjort for at det kan bli rettet krav om erstatning i mot kommunen 

dersom endelig vedtak skulle bli en endring i forhold til det som er utført.   

 

Alternative løsninger 
 

Hovedkomiteen fattet 1.12.14 et enstemmig vedtak om å avvise klagen fra Carl Eidsgård 

med begrunnelse at Eidsgård ikke er part i saken. Rådmannen kan ikke se at Eidsgård i sin 

klage 8.1.15 kommer inn på at hovedkomiteen ikke fant at han var part i saken og at han 

ikke hadde klageinteresse.  I sak 120/14 skrev rådmannen vedrørende alternative løsninger: 

   
«I dette tilfellet kan ikke rådmannen se at det finnes andre alternative vedtak. Dette siden 

rådmannen ikke kan se at det er et stort tolkningsrom for hvorvidt man regnes som part eller har 

rettslig klageinteresse etter forvaltningsloven.» 

 

På denne bakgrunn angir ikke rådmannen noe forslag til alternativt vedtak.  

 

Prinsipielle avklaringer 
 

Rådmannen kan ikke se at det er et stort tolkningsrom for hvorvidt man regnes som part 

eller har rettslig klageinteresse etter forvaltningsloven, og denne saken er ingen prinsippsak 

vedrørende dette. 

 

Rådmannens vurdering 
 

Rådmannen kan ikke se at Carl Eidsgård i sin klage 8.1.15 kommer inn på at hovedkomiteen 

i sak 120/14 avviste klagen fra Carl Eidsgård på grunn av at han ikke ble sett på som part i 

saken.  At det er avgjørelsen om å avvise klagen fra Carl Eidsgård i sak 120/14 som Carl 

Eidsgård har klagerett på, orienterte rådmannen om i selve vedtaket og i sin vurdering i 

saksframlegget til sak 120/14. Rådmannen kan følgelig ikke se at det er kommet momenter 



som tilsier at Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning bør ta klagen fra Carl Eidsgård 

8.1.15 til følge. Dette samsvarer med oppfatningen til Advokatene Buttingsrud & Co DA. 

 

Klagen fra Carl Eidsgård 8.1.15 kommenterer forhold knyttet til selve saken.  I og med at 

kommentarene ikke er så omfattende, har rådmannen valgt å kommentere disse selv om 

vedtaket i sak 120/14 gjelder avvisning av Carl Eidsgårds klage fordi han ikke er part og 

ikke har klageinteresse. 

 

I sin klage 8.1.15 skriver Carl Eidsgård om sak 143/17. Noen sak med nr. 143/17 finnes 

ikke, og rådmannen antar at Eidsgård har blandet sammen saksnummer 93/14 med  

eiendommens gnr./bnr 143/17. 

 

Carl Eidsgård skriver 8.1.15 i et «punkt 1» at det som ble sendt til kommunen, var et brev til 

kommunens landbrukskontor.  Rådmannen viser til at brevet var skrevet til «Ringerike 

kommune», og til «Landbrukskontoret og til Miljø- og Arealforvaltningen».  Både 

landbrukskontoret og byggesaksavdelingen som representerer bygningsmyndigheten, finnes 

på Miljø- og Arealforvaltningen.  I kommunens svarbrev 25.6.09 framgår det at 

Landbrukskontoret hadde konferert med byggesaksavdelingen.  Rådmannen mener at 

rådmannen oppfattet at henvendelsen ikke bare var til landbrukskontoret men også til 

bygningsmyndigheten, og viser for øvrig til at det ikke er krav om å bruke søknadsblanketter 

ved søknad om tillatelse. Videre viser rådmannen til det viktige vedtaket i sak 93/14 der 

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning formaliserte avgjørelsen fra 25.6.09. 

 

Carl Eidsgård skriver 8.1.15 videre i et «punkt 2» at byggesøknad med tegninger og 

nødvendige opplysninger ikke ble sendt til bygningsmyndigheten. Rådmannen viser til at det 

som vedlegg til brevet 23.6.09 fra Anne Bang Lyngdal var et kart som viste daværende og 

framtidig plassering, og at det i forbindelse med formaliseringen den 8.9.14 i sak 93/14 av 

avgjørelsen 23.6.09 var lagt fram kart, bilder, beskrivelse av de flyttede bygningenes mål 

m.m. Bygningsmyndigheten la saken fram til behandling i sak 93/14 etter at relevant 

tilleggsdokumentasjon var innhentet.  

 

Carl Eidsgård skriver 8.1.15 videre i et «punkt 3»«Det er ikke gitt byggetillatelse for bygget 

fra Byggesakavd. Byggesaksavd. ble ikke kjent med bygginga før etter at bygget var oppført.  

Det går fram av korrespondansen mellom kommunen og byggeieren». Rådmannen viser til 

at det i kommunens brev 25.6.09 er vist til at en byggesaksbehandler hadde vært med på å 

drøfte saken.  Da saken ble tatt opp igjen i 2012, jobbet ikke denne byggesaksbehandleren 

lenger i kommunen. At de som jobbet med saken på vegne av bygningsmyndigheten i 2012 

først ikke hadde kjennskap til korrespondansen i 2009, betyr altså ikke at 

byggesaksavdelingen ikke hadde vært kjent med saken før arbeidene ble gjennomført.  

 

Carl Eidsgård skriver 8.1.15 videre i et «punkt 4» at det ikke var opplyst om at bygget skulle 

plasseres for nær vassdrag.  Rådmannen viser til at det ved formaliseringen den 8.9.14 i sak 

93/14 av avgjørelsen 23.6.09, ble vist til at det i 2009 i kommunedelplanbestemmelsene ikke 

var forbud mot tiltak som er ledd i landbruksvirksomhet i LNF-områdene, og at det i 

områdene langs vann og vassdrag ikke gjaldt byggeforbud for tiltak som var ledd i landbruk.  

 

Avslutningsvis skriver Carl Eidsgård 8.1.15 at det er nærliggende å få inntrykk av 

forskjellsbehandling i kommunens byggesakbehandling i det han viser til at rådmannen i 

saksframlegget forut for behandlingen 8.9.14 blant annet skrev at saken er så spesiell at den 



ikke gir presedensvirkning i andre saker. Rådmannen viser til at det Eidsgård viser til står 

under utredningen om «juridiske forhold» pkt 2.2 angående hvilken plan som skal legges til 

grunn ved formalisering av vedtaket.  Rådmannen holder fast på at det ikke forventes 

presedensvirking for andre saker på bakgrunn av at dette gjelder flytting av bebyggelse og 

blant annet at dette skjedde på et tidspunkt da det gjaldt annet plangrunnlag og andre 

byggeregler enn nå. 

 

Rådmannen viser til at Carl Eidsgård til sin klage 8.1.15 la ved kopi av sin klage 22.9.14.  

For øvrig har kommunen fått kopi av et brev datert 8.12.14 som Eidsgård har sendt til 

Fylkesmannen.  Rådmannen finner det ikke relevant å kommentere disse to dokumentene 

når det nå er avvisningen av klagen fra Eidsgård ved hovedkomiteens vedtak 1.12.14 i sak 

120/14 som skal behandles.  

 

Rådmannen beklager at det blant annet pga stor arbeidsmengde på byggesaksavdelingen 

ikke har lyktes å få lagt fram saken til klagebehandling før nå. 

 

Rådmannen anbefaler hovedkomiteen å ikke ta klagen fra Carl Eidsgård til følge. 

 

Vedlegg 

 
-Saksframlegg til sak 93/14 

-Brev 15.9.14 med melding om vedtak i sak 93/14 

-Saksframlegg til sak 120/14 

-Saksprotokoll til sak 120/14 den 1.12.14 

-Melding 19.12.14 om vedtak i sak 120/14 

-Klage 8.1.15 fra Carl Eidsgård vedlagt hans klage 22.9.14 

-Brev 8.12.14 fra Carl Eidsgård til fylkesmannen 

-Brev 12.1.15 fra kommunen til Anne Bang Lyngdal om klagen fra Carl Eidsgård 

-Kommentar 16.1.15 fra Advokatene Buttingsrud & Co DA 

 

Vedlagt saksframlegg til sak 93/14 var et stort antall vedlegg som ikke vedlegges denne 

saken.  Tilsvarende var det til saksframlegget til sak 120/14 vedlegg som ikke vedlegges 

denne saken. 

 

 Ringerike kommune, 02.06.2015 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

leder: Heidi Skagnæs 

 

saksbehandler: Arne Hellum 































































SAKSFRAMLEGG 

 
Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 

 

 

 
 Arkivsaksnr.: 14/957-23   Arkiv: GNR 163/10,14,15,22  

 

Klagebehandling - klage på igangsettingstillatelse nr 2 - 

delegasjonssak nr 39/14 - Gnr 163/10,14,15,22  - Bergland - 

Gjenoppbygging etter brann 

 

Forslag til vedtak: 
 

 

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltningen viser til delegasjonssak nr. 39/14, til klage 

fra naboer, til tilsvar fra ansvarlig søker og til rådmannens saksframlegg. 

 

1. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning finner ikke at det fremkommer nye 

momenter i klagen som har avgjørende konsekvens for saken. 

2. Klagen tas ikke til følge 

3. Hovedkomiteen opprettholder kommunens vedtak med delegasjonssaks nr. 39/14 av 

15.10.2014. 

4. Saken oversendes til Fylkesmannen i Buskerud for endelig avgjørelse. 

 

 

Utskrift av saksprotokoll sendes: 

 

Ansvarlig søker:   

Atelier Grøstad AS Merdeveien 1 3676 NOTODDEN 

Tiltakshaver:    

Befa AS Gamle Foldnesvegen 116 5353 STRAUME 

Klagere:   

Kjersti Nyhus Landveien 2 3534 SOKNA 

Mette Chr. Lerfaldet Gamle Hallingdalsveien 39 3534 SOKNA 

Bjørn og May Elin Maribo Landveien17 3534 SOKNA 

Marit Kristine Nyhus Landveien 4 3534 SOKNA 

Turid Landsdalen  Landveien 21 3534 SOKNA 

Dag Alfredsen Gamle Hallingsdalsveien 37 3534 SOKNA 

Kine Maribo  Landveien 9 3534 SOKNA 

 

Sammendrag 
Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning (HMA) ga 05.05.2014 ny rammetillatelse for 

å kunne gjenoppbygge bygningsmasse etter brann, med formål hotelldrift. Vedtak om 



dispensasjon fra LNF-formålet i kommuneplanen er tidligere godkjent og stadfestet av 

fylkesmannen.  

Rammetillatelsen ble påklaget, og HMA behandlet klagen 18.08.2014.  

Rammetillatelsen ble endelig stadfestet av Fylkesmannen 31.03.2015. 

 

Det ble gitt igangsettingstillatelse på vilkår for grunn- og terrengarbeider den 27.06.2014, 

før rammetillatelsen ble påklaget. 

Igangsettingstillatelse for øvrige arbeider (IG2) ble gitt 15.10.2014. 

Den 12. og 13.11.2014 mottok kommunen to klager på vedtaket av 15.10.2014 i henhold til 

forvaltningslovens § 28. Klagene er underskrevet av 8 grunneiere/naboer til tiltaket. Klagene 

er vurdert til å være levert innenfor klagefristen.  

Naboer sendte inn et «Tilleggsbrev til klage» datert 16.02.2015 

Ansvarlig søker kom med sitt tilsvar til klagen den 24.02.2015, og et foreløpig tilsvar til 

tilleggsbrevet det 04.06.2015. 

Det er disse klagene som behandles i dette saksfremlegget. 

 

Fylkesmannens stadfesting av rammetillatelsen har kommet etter at klagen på 

igangsettingstillatelsen er mottatt. 

 

Klagen er ikke gitt oppsettende virkning på iverksetting av tiltaket. Dette begrunnes med at 

tiltaket ligger innenfor plan- og bygningslovens rammer. Klagen inneholdt ingen momenter 

som gjorde at rådmannen vurderte det som sannsynlig at klagen vil føre frem.  

 

Rådmannen har vurdert klagens innhold og eventuelle nye momenter, og finner ikke å kunne 

anbefale hovedkomiteen å ta klagen til følge. Rådmannen ber Hovedkomiteen opprettholde 

kommunens vedtak med delegasjonssaks nr. 39/14 av 15.10.2014 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 
BYGGESAKEN 

Saksnummer 11/4113 fram til 26.09.2014 

06.06.2011    Riving av brannskadet bygningsmasse - delegasjonssak nr. 306/11. 

Ferdigattest den 06.01.2012. 

 

08.10.2012  Dispensasjon fra LNF-formål og rammetillatelse på vilkår. 

HMA sak nr. 115/12 

26.10.2012  Rammetillatelse - leilighetshotell - delegasjonssak nr. 595/12 

10.06.2013  Klagebehandling. HMA opprettholder tidligere vedtak i saken og 

oversender den til Fylkesmannen for avgjørelse. 

28.06.2013  Endring av tillatelse/Ny ansvarlig søker godkjennes. Delegasjonssak 

nr 345/13. 

31.10.2013  Fylkesmannen i Buskerud opprettholder kommunens vedtak om 

dispensasjon fra LNF-formålet i kommuneplanen. 

Fylkesmannen opphever kommunens vedtak om rammetillatelse 

05.05.2014  Dispensasjon fra plan- og bygningslovens § 29-4, og 

rammetillatelse 

på vilkår. HMA sak nr. 57/14 



27.06.2014  Igangsettingstillatelse grunnarbeider og fundamentering for 

tilbygget på vilkår. Delegasjonssak 288/14 

09.07.2014  Endring av ansvarsrett, ansvarlig utførende. Delegasjonssak 353/14. 

 

 

Saksnummer 14/957 fra 26.09.2014  (bytte av saksbehandlingssystem) 

 
 

15.10.2014  Igangsettingstillatelse nr 2 (resten av tiltaket). Delegasjonssak nr. 

39/14 (Påklaget vedtak som behandles her) 

 

30.01.2015  Endring av tillatelse - nye ansvarsretter. Delegasjonssak nr. 35/15. 

30.03.2015  Klage på rammetillatelse av 05.05.2014 tas ikke til følge. Fylkesmannen 

stadfester kommunens vedtak av 05.05.2014. 

 

 

 

I sak «11/1808 - Gnr.163/10 - Sokna - Bergland Hotel- Avløpsanlegg» er det gjort følgende 

vedtak: 

AVLØPSSAKEN 

20.01.2014  Utslippstillatelse – HMA-sak nr 6/14 

11.02.2014  Utslippstillatelse – delegasjonssak nr.14/52 

05.05.2014  Klagebehandling. HMA opprettholder tidligere vedtak i saken og 

oversender den til Fylkesmannen for avgjørelse. 

20.08.2014  Klagen tas ikke til følge. Fylkesmannen stadfester kommunens 

vedtak av 20.01.2014. 

11.02.2015  Endring av tillatelse - nye ansvarsretter. Delegasjonssak nr. 49/15 

 

 

I sak «14/2306 - Godkjenning av tiltaksplan for opprydding i forurenset grunn - branntomt 

Bergland Hotell, Sokna» er det gjort følgende vedtak: 

 

24.07.2014  Godkjenning tiltaksplan for opprydding i forurenset grunn 

 

Klagenes innhold 
Klage datert 07.11.2014 signert Kjersti Nyhus og Bjørn Maribo. 

Hovedpunkter: 

 Klager mener det er kritikkverdig at IG er gitt på vilkår. Av vilkår nevnes 

vannforsyning, avløpsanlegg, slukkeinstallasjoner, og sanitærinstallasjoner. 

 Flere forhold er uavklarte, nevnes overflatevann, kloakkanlegg og vannforsyning. 

 At det gis IG uten at vilkår 1 i vedtak av 15.10.2014 er oppfylt er ikke akseptabel 

saksbehandling. 

 Tiltaket innebærer grøfter/kummer på klagers eiendom. Klager mener at det ikke 

foreligger avtale eller samtykke til dette. 

 Diverse tiltak strider mot gitt tillatelse: Sprengningsarbeider er ikke varslet, 

manglende sikring av byggeplass, arbeid med grøft på eiendommen, håndtering av 

overvann er ikke avklart, brev sendt tiltakshaver er ikke besvart, det oppstår stor dam 

på klagers eiendom. 

 Saksbehandlingen er klanderverdig da man har tatt ut punkter i 

igangsettingstillatelse.  



 

Klage datert 12.11.2014, signert May Elin Maribo, Kine Maribo, Turid Landsdalen, Dag 

Alfredsen, Mette Lerfaldet og Marit Kristine Nyhus.  

 Viser til klage på rammetillatelse, og opprettholder klage i forhold til 

igangsettingstillatelse nr 2 pr 16.09.2014.. 

 Viser til at klage på rammetillatelse ikke er endelig avgjort av fylkesmannen. 

 Avklaring vann og avløp er ikke foretatt. 

 

I søkers tilsvar fra advokatfirmaet Hjort DA v/Ola Mæland bemerkes følgende til klagen av 

07.11.14 fra K. Nyhus og B. Maribo: 

1. Det er ikke søkt eller godkjent endringer i tiltaket siden rammetillatelse. 

«Igangsettingstillatelsen knytter an til tidligere rammetillatelse og vilkårene i denne. Det er 

derfor ikke noen realitetsendring å knytte en klageadgang til i denne saken.» 

2. Tillatelse er gitt på vilkår, dette anses som normalt. Vilkårene er satt for å sikre krav i lov 

og forskrift. Naboer har ingen klageinteresse over at slike vilkår er satt, eller grunn til å 

motsette seg slike vilkår. 

3. Klagen av 13. nov trenger ingen ytterligere kommentar.  

 

Klagere sender et «Tilleggsbrev til klage» datert 16.02.2015.  

Viser til klage IG2, til brev fra mattilsynet 4.12.2014, til brev av 9.12.2014, brev 

12.01.2015, brev 12.01.2015. 

Konstaterer at tidsfrister for klagebehandling ikke blir overholdt. 

Punkter til byggesaken 

1. Tomteareal 

2. Antall kvadratmeter og plassering av nytt bygg. 

3. Nabogrenser 

4. Mangel på befaring 

Konklusjon - Krever at kommunen stopper byggingen umiddelbart, basert på informasjonen 

i brevet. 

Punkter til utslippstillatelsen 

1. Vannforsyning 

2. Kloakk/avløp 

3. Overvann og avrenning 

4. Arbeider i november 2014 

Konklusjon - Krever dokumentasjon for vannforsyning, drikkevannskilde og konsekvenser 

av utslipp, samt overvannsproblematikk og brannvann. 

Andre forhold 

1. Kloakksituasjon under byggearbeider før des 2014 

2. Innkjøring 

3. Rivningsavfall 

Konklusjon på saksbehandlingen: Mener at saken er behandlet kritikkverdig jfr. 

forvaltningsloven. 

Rekkefølgen på dispensasjoner er feil, at bygging foregår parallelt med saksbehandling og at 

vilkår i rammetillatelsen ikke blir fulgt opp.  

Klager vil oversende saken til sivilombudsmannen.   

 

Tilsvar fra søker 04.06.2015 

Dette er et foreløpig svar, søker ber om at frist forlenges slik at prosjektets advokat kan 

komme med et utfyllende svar.  



- Søker har pr tlf. 10.06.2015 bekreftet at saksfremlegget kan oversendes komiteen på 

bakgrunn av det foreløpige svaret. Hvis tilsvar fra søkers advokat foreligger før møtet, 

vil svaret ettersendes.  

Søker redegjør for følgende punkter: 

1. Byggetomt, arealer, utnyttelsesgrad. Det vises til følgebrev av 09.01.2014 og 

kartskisse datert 22.01.2014. 

2. Avtalen med vegvesenet foreligger i saken. 

3. Bygget er plassert som vist på godkjent situasjonsplan. 

4. Viser til erklæring som skal tillate bebyggelse inntil 1 m fra grensen. 

5. Vannforsyning skal foregå fra eksisterende brønner. 

6. Avløpsanlegget er ikke ferdigstilt. Det er ikke tilkoblet noe avløp som føres over 

gnr/bnr 163/1. Prosjektet forholder seg til gitt utslippstillatelse. 

7. Avløp fra brakkerigg føres til tett tank som tømmes regelmessig. 

8. Overvannsløsning er prosjektert. Anlegget er ikke ferdigstilt. 

Søker mener at alle forhold som er nevnt i det nye klagebrevet, er ivaretatt i prosjektet og i 

kommunens saksbehandling. Søker mener kommunens saksbehandling har vært 

omhyggelig. 

 

 

Forholdet til overordnede planer 
Eiendommen ligger i uregulert område. Området er i kommuneplanen for Ringerike 

kommune, definert som landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF-område). 

I hovedkomiteens vedtak i sak 115/12, og ved Fylkesmannens stadfesting av 31.10.2013, ble 

det gitt dispensasjon fra byggeforbudet i kommuneplanbestemmelsenes § 2.1 for å 

gjenoppbygge Bergland hotell på samme eiendom, i LNF-område hvor tidligere hotell var 

plassert.  Fylkesmannen finner ikke at tiltaket utløser reguleringsplikt etter plan- og 

bygningsloven § 12-1 tredje ledd.  

 

Juridiske forhold  
Om klagebehandling 

Rådmannen gjør oppmerksom på at kommunen ved en klagebehandling ikke har plikt til å 

foreta en fullstendig fornyet behandling, men skal vurdere de anførsler det er grunn til å se 

nærmere på, typisk nye opplysninger eller påstander om konkrete feil, jf. forvaltningslovens 

§ 33. 

Når et vedtak som følge av klage blir endret til gunst for en part, kan parten kreve dekning 

for vesentlige kostnader som har vært nødvendige for å få endret vedtaket, med enkelte 

forbehold (jfr. Forvaltningslovens § 36, 1. ledd). 

 

Dersom klagen tas til følge, skal omgjøringen begrunnes, og nytt vedtak er å anse som et 

enkeltvedtak som kan påklages. 

 

Dersom vedtak opprettholdes, skal saken sendes over til fylkesmannen for endelig 

klagebehandling. Kommunens vedtak kan stadfestes, omgjøres eller vedtaket kan oppheves 

slik at saken sendes tilbake til kommunen for ny behandling. 

Fylkesmannens vedtak er endelig og kan ikke påklages.  

 

Om igangsettingstillatelse og klage 



Igangsettingstillatelsen er i hovedsak tenkt å omfatte forhold mellom tiltakshaveren og 

kommunen hvor tiltakshaveren erklærer at videre gjennomføring av tiltaket er tilstrekkelig 

belagt med ansvar. 

Igangsettingstillatelsen er som regel skjæringstidspunktet for de fleste ansvarsretter i et 

tiltak, men inneholder ofte overheng fra rammesøknaden, slik som oppfyllelse av krav som 

følger av lov eller reguleringsplan. I mange tilfeller beror det på en avveining av hvilke 

forhold som er relevante for den aktuelle saken, og på hvilket tidspunkt det er påkrevd å ta 

stilling til disse. I noen saker er det forsvarlig å stille som vilkår for igangsettelse at 

forholdet er på plass, mens i andre saker er samme forhold nødvendig å avklare på 

rammetillatelsestidspunktet. I noen tilfeller stilles det også krav som må innfris før tiltaket 

kan tas i bruk.  

 
Det kan i en byggesak ikke klages på forhold som er avgjort i bindende reguleringsplan eller 

ved dispensasjon, og hvor klagefristen for disse vedtakene er utløpt. Dersom det finnes 

hensiktsmessig, kan en klage i slike tilfeller realitetsbehandles i stedet for å avvises.  

 

Tradisjonelt har man i byggesaker vært liberale når det gjelder hvilke interesse som kan gi 

klagerett, og dersom vedtaket påvirker vedkommendes interesser som for eksempel nabo, vil 

vedkommende ha rettslig klageinteresse. Ofte ser man at de samme klagegrunnene som er 

blitt anført i forbindelse med reguleringsplan, anføres i den etterfølgende byggesaken. 

Videre ser man at det i byggesaker klages over samme forhold ved igangsettingstillatelser 

som ved rammetillatelse og eventuelle endringstillatelser.  

Ved trinnvis søknadsbehandling er det rammetillatelsen som gir byggeretten og som kan 

påklages. Igangsettingstillatelse vil normalt bare gjelde forhold som angår forholdet mellom 

tiltakshaver og kommunen, og rettslig klageinteresse vil normalt ikke foreligge for f.eks. 

naboer.  

 

En igangsettingstillatelse kan bare påklages av naboer/gjenboere i de tilfeller den tillater noe 

mer, eller annet, enn det som allerede ligger i rammetillatelsen. Er det foretatt endringer i 

tiltaket, f.eks. arealøkning eller funksjonsendring, eller at det forøvrig fremkommer nye 

momenter i igangsettingstillatelsen utover det som lå inne i rammetillatelsen, vil det være 

klageadgang. 

 

Får tiltakshaver avslag på søknad om igangsettingstillatelse, kan han imidlertid påklage 

avslaget.  

 

Vilkår i tillatelser 

Kommunen kan i en viss utstrekning stille tyngende tilleggsvilkår til et ellers begunstigende 

vedtak. I praksis stilles det også en del ”uegentlige” vilkår som i realiteten kan utelates da de 

er en oppfølgning av vilkår som følger direkte av loven.  

 

 

Alternative løsninger 
HMA kan vurdere å utsette saken for befaring. 

HMA kan vurdere å utsette saken, og be rådmannen om ny vurdering av enkelte sider ved 

saken. 

 

Dersom Hovedkomiteen finner at klagen bør tas til følge, og ønsker å omgjøre kommunens 

vedtak med delegasjonssaks nr. 39/14 av 15.10.2014 så må dette begrunnes.  



Rådmannen kan ikke se noen relevant begrunnelse, og har ikke angitt begrunnelse i dette 

saksfremlegget. 

 

Et alternativt vedtak kan se slik ut:  

 

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltningen viser til delegasjonssak nr. 39/14, til klage 

fra naboene, tilsvar fra ansvarlig søker og til rådmannens saksframlegg 

 

1. Etter en samlet vurdering finner Hovedkomiteen at klagen bør tas til følge. Vedtak av 

15.10.2014 omgjøres, jf. forvaltningsloven § 33 annet ledd. 

 

2. Hovedkomiteen avslår søknad om igangsettingstillatelse med grunnlag i ________ (må 

fylles inn) 

 

4. Videre oppfølging av saken, inkl. pålegg om stopp i arbeidene, delegeres til 

administrasjonen, og legges fram til hovedkomiteen (HMA) til orientering. 

 

Se vedlagte orientering om klageadgang 

 

Rådmannens vurdering 
Rådmannen vurderer klagens innhold slik:  

Behandling av igangsettingstillatelse og klage på denne er diskutert i avsnittet «Juridiske 

forhold». Rådmannen har funnet det riktig å ta klagen opp til vurdering da det på 

klagetidspunktet ikke var avklart om klagen på rammetillatelsen ville bli tatt til følge. Når 

denne klagen på IG2 nå blir behandlet, har fylkesmannen stadfestet kommunens vedtak om 

rammetillatelse. Det er derfor klart at det bare er nye forhold som kan påklages. 

 

Gjennomgang av hovedpunkter i klage av 07.11.2014: 

 Klager mener det er kritikkverdig at IG er gitt på vilkår. Av vilkår nevnes 

vannforsyning, avløpsanlegg, slukkeinstallasjoner, og sanitærinstallasjoner. 

Rådmannens vurdering:  

Vilkår (betingelser) stilles i igangsettingstillatelsen for å presisere og understreke krav i lov 

og forskrift. Det kommer klart fram i vedtaket at alle betingelser og vilkår i rammetillatelse 

og igangsettingstillatelse for grunnarbeider og fundamentering fremdeles gjelder. Vedtak om 

igangsettingstillatelse for grunnarbeider og fundamentering har en gjennomgang av 

vilkår/betingelser fra rammetillatelsen. Dette gjelder vannforsyning, utslippstillatelse, 

grunnundersøkelser for forurenset grunn, brannvannsforsyning og overvannshåndtering.  

 

 Flere forhold er uavklarte, det nevnes overflatevann, kloakkanlegg og vannforsyning. 

Rådmannens vurdering:  

Overvannshåndtering er redegjort for i igangsettingstillatelse for grunnarbeider og 

fundamentering. Det er i tillegg til søkers redegjørelse presisert fra kommunen at avrenning 

til Landselva skal unngås.  

  

 At det gis IG uten at vilkår 1 i vedtak av 15.10.2014 er oppfylt er ikke akseptabel 

saksbehandling. 

Rådmannens vurdering:  

Igangsettingstillatelsen betinger at vilkår 1 er ordnet før arbeidene som omfattes av 

tillatelsen settes i gang. Det forelå revidert gjennomføringsplan fra ansvarlig søker 



06.11.2014 som dokumenterer at det foreligger samsvarserklæringer fra alle prosjekterende. 

Vilkåret er da oppfylt før klagen er skrevet. 

  

 Tiltaket innebærer grøfter/kummer på klagers eiendom. Klager mener at det ikke 

foreligger avtale eller samtykke til dette. 

Rådmannens vurdering:  

Rådmannen kan ikke se at det i byggesaken er angitt at det skal graves eller anlegges 

grøfter/kummer på klagers eiendom. 

Kummer og grøfter på klagers eiendom og rettighetene til dette er tidligere vurdert i 

utslippssaken, og behandlingen av klagen på utslippstillatelsen. Rådmannen siterer fra 

saksfremlegg journalpost 11/1808-46: «Kommunen forholder seg til innsendt søknad. Det er 

også innsendt en privatrettslig avtale fra 1962 om vedlikehold av ledningsnettet. Dette anser 

rådmannen til å være en relevant redegjørelse, og plan- og bygningslovens § 27-2 om 

sikring av avløpsløsning anses dermed som oppfylt. Det er ikke opp til kommunen å avgjøre 

om tilstrekkelige rettigheter foreligger utover dette. Hvis det er tvil ved avtalens gyldighet 

eller hvilke tiltak den omfavner, må dette avgjøres i privatrettslige instanser.»  

Plan- og bygningslovens § 21-6 angir at en «..tillatelse etter denne lov innebærer ingen 

avgjørelse av privatrettslige forhold.» 

 

 Klager mener at diverse tiltak strider mot gitt tillatelse: Sprengningsarbeider er ikke 

varslet, manglende sikring av byggeplass, arbeid med grøft på eiendommen, 

håndtering av overvann er ikke avklart, brev sendt tiltakshaver er ikke besvart, det 

oppstår stor dam på klagers eiendom. 

Rådmannens vurdering: 

Manglede varsling av sprengningsarbeider, og sikring av byggeplass faller utenfor det 

igangsettingstillatelsen skal vurdere. Det omfattes av Byggherreforskriften og Brann- og 

eksplosjonsvernloven. Det er Arbeidstilsynet og Brann- og redningstjenesten som håndhever 

disse. Forholdene er videreformidlet søker og besvart av entreprenør pr. epost 11.11.2014. 

Grøfter og overvann er vurdert tidligere i saken.  

 

 Saksbehandlingen er klanderverdig da man har tatt ut punkter i 

igangsettingstillatelse. 

Rådmannens vurdering: 

Ingen vilkår eller betingelser er tatt ut av igangsettingstillatelse nr.2 i forhold til 

igangsettingstillatelse for grunnarbeider og fundamentering og rammetillatelse. Betingelse 3 

i vedtaket lyder: «Betingelser satt i tidligere vedtak i saken er fortsatt gjeldene. Vilkår gitt i 

igangsettingstillatelse grunnarbeider og fundamentering er fortsatt gjeldene». Rådmannen 

kan ikke se at dette er klanderverdig for klager.     

 

Gjennomgang av hovedpunkter i klage av 12.11.2014: 

 Viser til klage på rammetillatelse, og opprettholder klage i forhold til 

igangsettingstillatelse nr.2 pr 16.09.2014. 

 Viser til at klage på rammetillatelse ikke er endelig avgjort av fylkesmannen. 

Rådmannens vurdering: 

Klagen på rammetillatelsen er ikke tatt til følge, og fylkesmannen opprettholdt kommunens 

vedtak den 30.03.2015. Dette avklarer disse punktene. Kommunen hadde anledning til å gi 

igangsettingstillatelse selv om endelig vedtak i klagesaken på rammetillatelsen ikke forelå.  

 

 Avklaring vann og avløp er ikke foretatt. 



Rådmannens vurdering: 

Vurderinger av vannforsyning er gjort i igangsettingstillatelse for grunnarbeider og 

fundamentering. Avløp er behandlet i egen sak. Det foreligger godkjent utslippstillatelse for 

avløp etter Fylkesmannens vedtak av 20.08.2014. 

 

 

Gjennomgang av hovedpunkter i «Tilleggsbrev til klage..» datert 16.02.2015: 

Det vises til flere brev i innledningen. Rådmannen oppsummerer slik: 

 Klage IG 2 datert 15.10.2014 (som behandles her) 

 Brev av 09.12.2014 (vår journalpost 14/957-11) inneholder kopi av en 

innsynsbegjæring til mattilsynet fra 4.12.2014, vedlagt uttalelse fra mattilsynet datert 

12.07.2012. Opplyser at mattilsynet pr telefon 03.12.2014 opplyser at det ikke er 

søkt godkjenning av vannforsyning og drikkevannskilde til Bergland hotell. Ber om 

at all byggeaktivitet på Bergland stanses øyeblikkelig 

 Brev 12.01.2015 (vår journalpost 14/957-12) - 2 brev i samme journalpost, det ene 

purrer svar på klage (IG2) av 12.11.2014 og det andre purrer svar på brev av 

09.12.2014. 

Rådmannens vurdering av punktene: 

1. Tomteareal 

2. Antall kvadratmeter og plassering av nytt bygg. 

3. Nabogrenser 

Tomteareal, plassering, utnyttelsesgrad og grenser er gjennomgått i rammetillatelsen 

og saksfremlegget for denne. Søkers vedlegg i sitt svarbrev av 04.06.2015 redegjør 

godt for dette. Disse dokumentene har vært tilgjengelige for klager gjennom tidligere 

saksfremlegg og vedlegg til disse. Fylkesmannens stadfestet rammetillatelsen 

30.03.2015. Det er ikke søkt endringer av tiltaket etter rammetillatelse.   

4. Mangel på befaring 

Rådmannen har fremmet forslag om befaring for Hovedkomiteen ved alle politiske 

behandlinger. Komiteen har ikke funnet det påkrevet. Det er heller ikke fra klagers 

side pekt på hvilke momenter som gjør en befaring nødvendig. 

Konklusjon - Krever at kommunen stopper byggingen umiddelbart, basert på informasjonen 

i brevet. 

Rådmannen kan ikke se at det foreligger grunnlag for å kreve stopp i arbeidene på 

bakgrunn av informasjonen fra naboene.  

Punkter til utslippstillatelsen 

1. Vannforsyning 

Søker har redegjort for at vannforsyning skal skje fra eksisterende brønner, at 

vannforbruket blir mindre ved nytt hotell enn ved det gamle, og at arbeidene ikke vil 

senke grunnvannstanden. Vannkvaliteten vil bli kontrollert iht. mattilsynets 

regelverk før hotellvirksomhet kan starte. Dette er behandler i igangsettingstillatelse 

for grunnarbeider og fundamentering. Det vedtaket er ikke påklaget. 

2. Kloakk/avløp 

 Utslippstillatelse er gitt i egen sak - behandles ikke her.   

3. Overvann og avrenning 

Overvannshåndtering er prosjektert, men er ikke ferdig bygget. Dette er vurdert 

tidligere i saksfremlegget.  

4. Arbeider i november 2014 

Søker opplyser at det ikke er tilkoblet noe avløp som føres over gnr/bnr 163/1.  



Konklusjon - Kritikkverdig at bygging får starte og fortsette når ovenfor nevnte punkter ikke 

er i orden. 

Rådmannen har vurdert punktene over, og finner ikke at det skal være grunn til å 

stoppe arbeidene. 

Andre forhold: 

1. Kloakksituasjon under byggearbeider før des 2014 

2. Innkjøring 

3. Rivningsavfall 

Kloakksituasjonen i byggeperioden er tatt opp med entreprenør i egen sak av 

kommunens rådgiver på vann og forurensningmiljø. Innkjøringer til byggeplassen i 

byggeperioden behandles av Statens vegvesen. Egen sak om midlertidig lagring av 

rivningsavfall er ikke relevant i denne klagebehandlingen, da dette er lagret på en 

eiendom ca. 6,5 km i luftlinje fra Bergland.   

Konklusjon på saksbehandlingen: Mener at saken er behandlet kritikkverdig jfr. 

forvaltningsloven. Rekkefølgen på dispensasjoner er feil, at bygging foregår parallelt med 

saksbehandling og at vilkår i rammetillatelsen ikke blir fulgt opp.  

Saken er omfattende og har tatt lang tid. Det er ikke søkt eller gitt dispensasjoner i 

igangsettingstillatelsen, Det er søkt igangsetting i flere trinn, og det er helt normalt at 

saksbehandling og bygging da foregår parallelt. Kommunen fant ingen grunn til å gi 

klagen oppsettende virkning. Kommunen kan ikke se hvilke punkter i 

rammetillatelsen som ikke er fulgt opp. 

 

Klage på rammetillatelsen er ikke tatt til følge av Fylkesmannen. Det er ikke søkt om 

endringer i tiltaket siden rammetillatelsen.  

 

Rådmannen kan dermed ikke se at det foreligger momenter som tilsier en endring av 

vedtaket om igangsetting for øvrige arbeider (IG2).  

 

Konklusjon 
Som konklusjon, og under henvisning til det ovenstående, anbefaler rådmannen at 

Hovedkomiteen opprettholder vedtaket av 15.10.2014. Rådmannen kan ikke se at det 

foreligger nye momenter i saken som tilsier en endring av vedtaket. Dersom hovedkomiteen 

velger å opprettholde kommunens vedtak, vil saken oversendes Fylkesmannen i Buskerud 

for endelig avgjørelse. 

 

Vedlegg 
Rammetillatelse - Saksprotokoll i sak 57/14, vedtak av 05.05.2014 

Igangsettingstillatelse grunnarbeider og fundamenter tilbygg, datert 27.06.2014  

Igangsettingstillatelse nr. 2, datert 15.10.2014  

Epost fra entreprenør datert 05.11.2014 

Klage på vedtak datert 07.11.2014 

Klage på vedtak datert 12.11.2014 

Brev fra naboer datert 09.12.2014 m/vedlegg 

Brev fra May Elin Maribo datert 12.01.2015 

Tilleggsbrev til klage datert 16.02.2015  

Motsvar til klage datert 24.02.2015 fra advokatfirmaet Hjort DA 

Fylkesmannens vedtak av 30.03.2015 

Søkers foreløpige svar på «tilleggsbrev» datert 04.06.2015 

 



Saksfremlegg klagebehandling utslippstillatelse sak 11/1808, 05.05.2014 

Fylkesmannens vedtak klagebehandling utslippstillatelse 20.08.2014 

  

 

Lenker 
 

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

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

papirutskrift. 

 

 

 Ringerike kommune, 08.06.2015 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Arne Hellum 

saksbehandler: Knut Ivar Kollstrøm 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Saksprotokoll 
 
Arkivsaksnr.: 11/4113-81  Arkiv: BYG 

163/10,14,15,22  

 
Sak: 57/14 
 
GNR.163/10,14,15,22  - BERGLAND - NY BEHANDLING AV RAMMESØKNAD  
 
Vedtak i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning: 
 
Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning viser til søknadene om dispensasjoner, søknad 
om rammetillatelse og bruksendring, uttalelser fra regionale myndigheter, nabomerknader, 
tidligere saksfremlegg og vedtak i saken, fylkesmannens vedtak av 31.10.2014 og til 
rådmannens saksframlegg. 
 

1. Hovedkomiteen finner ikke å kunne imøtekomme nabomerknader ved å avslå saken, 
men mener at flere av momentene som naboene tar opp ivaretas ved vilkår i saken. 

2. Etter en helhetsvurdering finner hovedkomiteen at hensynene bak avstandsreglene i 
plan- og bygningslovens § 29-4 ikke blir vesentlig tilsidesatt. Videre anses fordelene 
ved å gi dispensasjon å være så mye større enn ulempene at det kan dispenseres. 
Hovedkomiteen innvilger dispensasjon fra plan- og bygningslovens § 29-4, jf. plan- 
og bygningslovens § 19-2 og godkjenner plasseringen som vist på kart. 

3. Hovedkomiteen godkjenner søknad om rammetillatelse for å bygge leilighetshotell i 
henhold til plan- og bygningslovens § 21-2, 5. ledd på vilkår. 

4. Rammetillatelse gis på følgende vilkår:  
a. Det er ikke gitt godkjenning til bruksendring til boliger.  
b. Før igangsettingstillatelse kan gis skal det dokumenteres tilfredsstillende 

vannkvalitet, og det skal foreligge vurderinger basert på hydrogeologiske 
undersøkelser/beregninger, som viser at vannforsyningen ikke i særlig grad 
medfører senkning av grunnvannstanden. 

c. Før igangsettingstillatelse kan gis skal det foreligge godkjent utslippstillatelse. 
d. Det skal gjennomføres grunnundersøkelser etter veileder for helsebaserte 

tilstandsklasser for forurenset grunn TA 2553/2009 før noe form av 
terrenginngrep kan tillates. Hvis undersøkelsene påviser forurensning, vil 
opprydning etter forurensningsforskriftens kap. 2 kreves før bygningsarbeider 
kan igangsettes. 

e. Før igangsettingstillatelse kan gis skal det dokumenteres at 
brannvannforsyningen tilfredsstiller krav i Teknisk forskrift (TEK). 

f. Før igangsettingstillatelse kan gis må det foreligge en plan/beskrivelse av 
overvannshåndteringen. 

5. Videre oppfølging av saken, inkl. behandling av søknad om igangsettingstillatelse, 
delegeres til administrasjonen, og legges fram til hovedkomiteen (HMA) til 
orientering. 

 
     Se vedlagte orientering om klageadgang. 
 



 
 

Behandling i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 05.05.2014: 
 
Forslag fra Elsa Lill P. Strande (H) p.v.a. Ap, V og H: 
 
”Siste setning punkt 4 a strykes”. 
 
Avstemming: 
 
Rådmannens forslag med P. Strandes endring, ble vedtatt mot 1 stemme. Kihle Gravermoen 
(Sp) stemte i mot. 
 
 
 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
Miljø- og arealforvaltning 

 

 
POSTADRESSE KONTORADRESSE TELEFAX TELEFON 
Postboks 123 Sentrum  32 11 77 13 32 11 74 00 
3502 HØNEFOSS 
e-postadresse:  postmottak@ringerike.kommune.no 

 
Atelier Grøstad Arkitektur AS  
Merdeveien 1 
 
3676 NOTODDEN 
 
Delegasjonssak nr. 288/14 
 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 
11/4113-83 14390/14 BYG 163/10,14,15,22  27.06.2014 
 

Igangsettingstillatelse 
etter plan- og bygningslovens § 21-2, 5.ledd. 

 
GNR.163/10 M.FL - IGANGSETTINGSTILLATELSE GRUNNARBEIDER  

OG FUNDAMENTERING FOR TILBYGGET. 
 
Det vises til søknad om igangsettingstillatelse mottatt 22.08.2013. Vi ga et foreløpig svar den 
11.09.2013, Fylkesmannen opphevet rammetillatelsen 31.10.2013, denne var da grunnlaget for 
å kunne gi igangsettingstillatelse. 
Det foreligger ny rammetillatelse etter vedtak i HMA i møte 05.05.2014 i sak 57/14.  
 
Denne rammetillatelse er gitt på vilkår. Ansvarlig søker har redegjort for vilkår i 
rammetillatelsen i epost mottatt 19.06.2014. Flere dokumenter er mottatt 26.06.2014 etter 
telefonhenvendelser. 
 
En gjennomgang av vilkår for igangsetting i rammetillatelsen: 
 
4.b. Før igangsettingstillatelse kan gis skal det dokumenteres tilfredsstillende vannkvalitet, og 
det skal foreligge vurderinger basert på hydrogeologiske undersøkelser/beregninger, som 
viser at vannforsyningen ikke i særlig grad medfører senkning av grunnvannstanden. 

 Det er ikke gjennomført hydrogeologiske undersøkelser. Ansvarlig søker viser til 
beregninger av Multiconsult (brev av 19.11.2013) som sier at vannforbruket ved det 
nye prosjektet blir mindre enn ved det gamle hotellet, og konkluderer med at det ikke 
vil oppstå problemer med grunnvannstanden om det ikke var det fra før. Ansvarlig 
søker opplyser pr telefon at det ikke lenger er aktuelt å bore energibrønner på 
eiendommen, og at de eksisterende 3 borehull vil bli brukt som før. 
Vannkvaliteten vil bli kontrollert iht. Mattilsynets reglement.  

 
Vi mener det er uheldig at det ikke er gjennomført undersøkelser, men at det er 
tilfredsstillende redegjort, og sannsynliggjort at det arbeidet som nå søkes igangsatt 
ikke vil kunne senke grunnvannstanden i særlig grad. 
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4.c. Før igangsettingstillatelse kan gis skal det foreligge godkjent utslippstillatelse. 
 Det foreligger utslippstillatelse i HMA sak nr. 6/14, og delegasjonssak nr. 13/52. 

Vedtaket er påklaget, klagen er oversendt Fylkesmannen i Buskerud, men er ikke 
endelig avgjort. Vi finner at vilkåret da er innfridd, og at dette ikke hindrer at IG kan 
gis, men at arbeidene vil måtte skje på egen risiko fordi det ikke er avklart hva som blir 
endelig vedtak i utslippssaken. 

 
4.d. Det skal gjennomføres grunnundersøkelser etter veileder for helsebaserte tilstandsklasser 
for forurenset grunn TA 2553/2009 før noe form av terrenginngrep kan tillates. Hvis 
undersøkelsene påviser forurensning, vil opprydning etter forurensningsforskriftens kap. 2 
kreves før bygningsarbeider kan igangsettes. 

 Søker viser til sitt brev av 19.09.2013, og sier at tomten er ryddet for bygningsavfall. 
Bygningsavfallet er plassert i deponi og at dette er godkjent av kommunen i vår 
delegasjonssak nr. 243/13 av 22.05.2013. Det vises til et notat/rapport utarbeidet av 
Asplan Viak v/Ola Nordal som skulle foreligge i saken.  
Notatet var ukjent for oss og vi har fått det tilsendt 26.06.2014.  
Det er undersøkt masser etter brannen, ved prøvetaking og analyser. Prøvene er tatt i 
byggegropa. Notatet sier at rivemassene er sterkt forurenset av benzen, og skulle vært 
levert spesialdeponi. Da vi godkjente deponeringen i delegasjonssak nr. 243/13 var det 
en forutsetning at massene var rene. At massene da var undersøkt og det var påvist 
forurensning ble ikke opplyst kommunen. Tiltakshaver/ søker antas å ha hatt kunnskap 
om dette da vi mottok saken. Dette vil bli fulgt opp i egen sak. 
 
Sluttvurderingen konkluderer med at det ikke er nødvendig med videre oppfølging i 
forhold til grunnforurensning, ettersom alle knuste bygningsrester er fjernet etter 
brannen. 
 
Vi vil behandle innsendt rapport om grunnundersøkelser fra Asplan Viak som en 
tiltaksplan til godkjenning i egen sak. Det gjøres oppmerksom på at det ikke kan 
settes i gang arbeider før denne tiltaksplanen er godkjent. 
Ta gjerne kontakt med vår miljøvernrådgiver Astrid Ehrlinger for videre 
veiledning om dette. 
 
Vi har fra feiervesenet fått opplysninger om at det har vært både en oljetank til 
fyrkjele, og eventuelt en mindre tank til parafinfyring på eiendommen.  
Det opplyses av ansvarlig søker pr telefon at tanken vil bli tømt og tatt opp i henhold 
til forurensningsforskriftens § 1-8. Slik opprydding kan normalt gjennomføres uten 
grunnundersøkelser som beskrevet over.  
Dersom det oppdages forurensning i grunnen, eller det oppstår mistanke om slik 
forurensning etter at terrenginngrepet er igangsatt, skal alt arbeid som kan utløse 
spredningsfare straks stanses. Tiltakshaver plikter da å gjennomføre undersøkelser og 
opprydding i henhold til forurensningsforskriftens kap. 2. 
 

 
4.e. Før igangsettingstillatelse kan gis skal det dokumenteres at brannvannforsyningen 
tilfredsstiller krav i Teknisk forskrift (TEK). 

 Det foreligger et «Revidert brannkonsept» datert 04.09.2013 fra Atelier Grøstad. 
Brannvesenet sier i sitt svar pr epost 05.09.2013 at «I forbindelse men spørsmål ang. 
slokkevann kan dessverre brannvesenet ikke se at dette er tilfredsstillende for våre 
mannskaper med gitte forutsetninger.»  Brannvesenet setter opp sine krav slik: 
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«For å tilfredsstille 6d i Rammetillatelsen kommer følgende krav for tiltaket Bergland 
hotell satt av brannvesenet. 
1.       Det skal som et minimum være 180 000 liter slokkevann tilgjengelig, 
brannvesenets tankbil kan ikke medregnes. 
2.       Vann til sprinkleranlegg skal regnes i tillegg til slokkevann. 
3.       Uttak skal være tilgjengelig hele året samt være trykksatt. 
4.       Dersom det skal benyttes en åpen vannkilde er kravet at vannkilden skal kunne 
være tilgjengelig til alle tidspunkter. Det vil si at slokkevannet er sikret mot frost og 
lignende. 
5.       Slokkevann skal være merket på en situasjonsplan.  
Alternativt til disse kravene er preaksepterte krav i form av brannkum  med 50 l/s.» 
 
I epost til byggesak 19.06.2014 redegjør søker/ansvarlig prosjekterende for 
brannkonsept slik: «Ad Brannvannsforsyning viste vi til kontakt med Ringerike 
Brannvesen, og har etter det lagt til grunn at brannvesenet har en innsatstid på 30 
minutter og at brannvesenet vil ha tilgjengelig 180 m3 slokkevann ved hotellet, dvs. 50 
l/sekund i 60 min. VI har opplyst at dette vil bli løst ved reservoar i form av 
tank/basseng. Videre har vi informert om at Hotellbygningen vil bli fullsprinklet. Kfr. 
brev av 19.09.2013». I brev av 19.09.2013 gjentar søker dette. 
 
Dette virker å tilfredsstille de krav brannvesenet har satt opp. 
 

4.f. Før igangsettingstillatelse kan gis må det foreligge en plan/beskrivelse av 
overvannshåndteringen. 

 Det er beskrevet i brev av 29.11.2013 (Kommentar til nabomerknader til søknad om 
utslippstillatelse) hvordan overvannshåndteringen er tenkt løst. 
«Takvann/overflatevann føres bort fra bygget slik at naturlig avrenning opprettholdes i 
størst mulig grad. Fra parkeringsplass etableres fall/rennesystem der overflatevann 
ledes i retning Landselva. Overflatevannskummer/rør benyttes der det er påkrevet. Vi 
har ikke mottatt eller registrert noen dokumentasjon av at det tidligere skal ha vært 
problemer med avrenning fra hotellets arealer.»  
Overvann fra parkeringsplass er nevnt allerede i nabomerknad datert 16.04.2012 fra 
Kjersti Nyhus til søknad om rammetillatelse.  
Vi finner redegjørelsen tilfredsstillende, men påpeker at overvann må håndteres på 
egen grunn, og at avrenning til Landselva kan medføre forurensingsfare og må unngås. 
  

 
Betingelser for igangsetting satt i rammetillatelsen anses som oppfylt. Andre betingelser 
satt i rammetillatelsen er fortsatt gjeldende. 
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Ansvarsretter 
Det er søkt endring av ansvarsrett for ansvarsområde - Ansvarlig prosjekterende for 
brannkonsept i tiltaksklasse 3. Roar Jørgensen AS utgår, og Atelier Grøstad Arkitektur AS 
overtar. Atelier Grøstad Arkitektur AS oppgir å ha sentral godkjenning for ansvarsområdet: 
«Overordnet ansvar for prosjektering (bygning, anlegg eller konstruksjon, tekniske 
installasjoner) i tiltaksklasse 3».  
 
Notodden Mur og entreprenørforretning søker ansvarsrett som UTF- Overordnet ansvar for 
utførelse i tiltaksklasse 2. Foretaket har sentral godkjenning for ansvarsområdet.  
 
Norsk Byggprosjektering AS søker ansvarsrett som PRO - Prosjektering av 
vannforsyningsanlegg og avløpsanlegg i tiltaksklasse 2. Foretaket har sentral godkjenning for 
ansvarsområdet. 
 
Siv Ing E Løkja AS søker ansvarsrett som PRO - Konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 2. Vi 
mottok søknad om lokal godkjenning av foretaket i dag 26.06.14 
 
Autronica Fire and Security AS søker ansvarsrett som PRO- Brannalarm- og nødlysanlegg i 
tiltaksklasse 2. Foretaket har sentral godkjenning for ansvarsområdet. 
 
Sweco Norge AS søker ansvarsrett som PRO - prosjektering av slokkeinstallasjoner, 
prosjektering av sanitærinstallasjoner, prosjektering av ventilasjonsinstallasjoner og 
prosjektering av miljø-, energi- og varmeinstallasjoner i tiltaksklasse 2. Foretaket har sentral 
godkjenning for ansvarsområdet. Søknaden er mottatt 27.06.2014. 
 
Flere foretak har søkt om ansvarsett, og ansvarsområdene er spesifisert.  Eventuelle 
ansvarsområder som det ikke er søkt ansvar for, forutsettes å ligge inn under ansvaret til 
Notodden Mur og entreprenørforretning. 
 
Vedtak: 
I medhold av delegert myndighet, jfr. kommunens delegasjonsreglement vedtatt i Ringerike 
kommunestyre 20. juni 2013, gis det igangsettingstillatelse i henhold til plan- og 
bygningslovens § 21-2, 5. ledd på følgende betingelser: 
 
1. Følgende foretak med sentral godkjenning gis ansvarsrett i følgende godkjenningsområder:  
  

Atelier Grøstad Arkitektur 
AS 

PRO 
Overordnet ansvar for prosjektering 
Brannkonsept 

Tiltaksklasse 3 
Tiltaksklasse 2 

Notodden Mur og 
Entreprenørforretning AS 

UTF Overordnet ansvar for utførelse Tiltaksklasse 2 

Autronica AS PRO Brannalarm, nødlys, ledesystem Tiltaksklasse 2 

Norsk Byggprosjektering AS PRO 
Vannforsyningsanlegg 
Avløpsanlegg 

Tiltaksklasse 2 

Sweco Norge AS PRO 

Slokkeinstallasjoner, 
Sanitærinstallasjoner 
Ventilasjonsinstallasjoner  
Miljø-, energi- og varmeinstallasjoner 

Tiltaksklasse 2 

 
 
2. Følgende foretak gis lokal godkjenning og ansvarsrett i følgende godkjenningsområder: 
  

Siv Ing E Løkja AS PRO Konstruksjonssikkerhet Tiltaksklasse 2 
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3. Det skal gjennomføres nødvendige tiltak slik at konsentrasjon 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.  
 

4. Permanent avkjøring og busslomme skal opparbeides i tråd med gjennomføringsavtale med 
Statens vegvesen fra september 2013. 
 

5. Ringerike kommune forlanger i forbindelse med slamtømming at det sendes inn 
rørleggermelding til teknisk tjeneste. 
 

6. Vi vil behandle innsendt rapport om grunnundersøkelser fra Asplan Viak som en tiltaksplan 
til godkjenning i egen sak. Det kan ikke settes i gang arbeider før denne tiltaksplanen er 
godkjent. Dersom det oppdages forurensning i grunnen, eller det oppstår mistanke om slik 
forurensning etter at terrenginngrepet er igangsatt, skal alt arbeid som kan utløse 
spredningsfare straks stanses. Tiltakshaver plikter da å gjennomføre undersøkelser og 
opprydding i henhold til forurensningsforskriftens kap. 2. 

 
7. Betingelsene satt av brannvesenet 05.09.13 må etterkommes.  

 
8. Betingelser satt i tidligere vedtak i saken er fortsatt gjeldende. 

 
Når vedtakets punkt 6 er ordnet (Tiltaksplan er godkjent) og plasseringen er foretatt 
kan arbeidene igangsettes. 
 
Giro (til tiltakshaver, Befa AS) ettersendes for innbetaling av gebyr for saksbehandling: kr 
4200,-, godkjenning av foretak/ansvarsretter: kr 9800,-, totalt: kr 14000,-.  
(Betalingsregulativet i Ringerike kommune fastsetter de enkelte gebyrer og avgifter. 
Betalingsregulativet ble vedtatt av kommunestyret 12.12.2013). 
 
Det er ikke sendt inn egen søknad om ansvarsrett for plassering av bygget.  Vi forutsetter 
derved at plassering inngår i Notodden Mur og entreprenørforretning sitt ansvarsområde.  Den 
ansvarlige må sørge for at byggets plassering blir koordinatfestet, vedrørende hjørner og akser.  
Rett etter plassering sendes koordinatene til byggesakskontoret, Ringerike kommune for 
oppdatering av kartverket.   
 
Ringerike Interkommunale Kraftverk forlanger at det for alle nybygg blir anordnet egen 
jordelektrode som beskyttelsesjording for de elektriske installasjoner.  Det er derfor nødvendig at 
det i god tid på forhånd tas kontakt med autorisert elektroinstallatør som kan påta seg å utføre 
arbeidet samtidig med fundamenteringsarbeidene. Kfr. vedlagte “Orientering til tiltakshaver”. 
 
Når arbeidene anses ferdige, skal ansvarlig søker skriftlig rapportere dette til kommunen,  
jfr. plan- og bygningslovens § 21-10 og byggesaksforskriftens § 8-1, og revidert 
gjennomføringsplan skal fremlegges. Gjenstår noe av arbeidene skal dette angis. Det kan bli 
aktuelt at kommunen foretar ferdigbesiktigelse/tilsyn i forkant av at ferdigattest eller midlertidig 
brukstillatelse blir utskrevet. 
 
Ingen deler av byggverket må tas i bruk før ferdigattest eller midlertidig brukstill. foreligger.  
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Dersom byggearbeidet ikke er igangsatt innen 3 år etter at rammetillatelsen er gitt, eller innstilles 
i lengre tid enn 2 år, faller tillatelsen bort, jfr. plan- og bygningslovens § 21-9.  
 
Alt arbeid skal følge plan- og bygningsloven, forskrifter og øvrige bestemmelser. Dersom  
innsendte planer er i strid med offentlige bestemmelser, gjelder bestemmelsene foran planene. 
 
Ansvarlig søker har samordningsansvaret i tiltaket, og skal sørge for at tillatelser, vilkår og 
nødvendige dokumenter videreformidles til de andre ansvarlige og tiltakshaver jf. plan- og 
bygningslovens kapittel 23 og SAK10 kapittel 12. 
 
Se vedlagte orientering om klageadgang. 
 
 

Med hilsen 
 
 

Arne Hellum 
Avdelingsleder byggesak 

 
Saksbehandler: Knut Ivar Kollstrøm 
Telefon: 32 11 77 75 
E-post: knut.kollstrom@ringerike.kommune.no 
 
 
Kopi til: 
Befa AS v/Jan Askeland, Gamle Foldnesvegen 116, 5353 STRAUME 

 



 

Ringerike kommune 
Byggesakskontoret 

 

 
Postboks 123, 3502 Hønefoss  postmottak@ringerike.kommune.no 

Tlf: 32117400/ Fax: 32 12 50 30  www.ringerike.kommune.no 

 

 

Atelier Grøstad Arkitektur AS 

Merdeveien 1 

 

3676 NOTODDEN  

 

 

 

Delegasjonssak nr.39/14 

 

Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

14/957-2 1344/14 GNR 163/10,14,15,22  15.10.2014 

 

Igangsettingstillatelse nr. 2 

etter plan- og bygningslovens § 21-2, 5.ledd. 

 

163/10 m.fl. Bergland hotell 

 

 

Det vises til søknad om igangsettingstillatelse mottatt 16.09.2014. Vi mottok revidert 

gjennomføringsplan den 07.10.2014.  Arbeidstilsynets godkjenning forelå 16.09.2014. 

Det foreligger rammetillatelse etter vedtak i HMA i møte 05.05.2014 i sak 57/14. 

Rammetillatelsen er påklaget, klagen er ikke gitt oppsettende virkning. Klagen er ikke endelig 

avgjort.  

Hvis klagen skulle bli tatt til følge, og rammetillatelsen avslått, er igangsettingstillatelsen ikke 

gyldig. 

Det er gitt igangsettingstillatelse for grunnarbeider og fundamentering for tilbygget i 

delegasjonssak nr. 288/14 datert 27.06.2014. Det søkes nå igangsetting for resten av tiltaket. 

Betingelsene for igangsetting er oppfylt. Andre betingelser satt i rammetillatelsen er fortsatt 

gjeldende. 

 

Kommunen byttet saksbehandlingssystem 28.09.2014. Dette vedtaket har derfor fått nytt 

saksnummer, og delegasjonssaksnummereringen har startet på nytt.  

 

Gjennomføringsplan: 

Det er på revidert gjennomføringsplan ikke satt opp at det skal foreligge samsvarserklæring 

for prosjektering av ansvarsområdene brannalarm/nødlys/ledesystem, vannforsyningsanlegg, 

avløpsanlegg, slukkeinstallasjoner, sanitærinstallasjoner, miljø- energi- og varmeinstallasjoner 

og ventilasjonsinstallasjoner, fra foretakene Autronica, Norsk Byggprosjektering og Sweco 

Norge AS.    

Samsvarserklæring som bekrefter at prosjekteringsgrunnlag er ferdig kvalitetssikret, skal 

foreligge før igangsettingstillatelse gis.  

Det kan ikke igangsettes arbeider innen disse fagområdene før det foreligger 

samsvarserklæringer som bekrefter at prosjekteringsgrunnlaget er ferdig kvalitetssikret.  

Når samsvarserklæringer foreligger må revidert gjennomføringsplan sendes 

byggesakskontoret. 
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Flere foretak har søkt om ansvarsett, og ansvarsområdene er spesifisert.  Eventuelle 

ansvarsområder som det ikke er søkt ansvar for, forutsettes å ligge inn under ansvaret til 

Atelier Grøstad Arkitektur AS når det gjelder PRO, og Norsk Byggprosjektering AS når det 

gjelder UTF.  

 

Vedtak: 

I medhold av delegert myndighet, jfr. kommunens delegasjonsreglement vedtatt i Ringerike 

kommunestyre 20. juni 2013, gis det igangsettingstillatelse i henhold til plan- og 

bygningslovens § 21-2, 5. ledd på følgende betingelser: 

 

1. Ansvarlige foretak skal påse at arbeidene blir gjennomført i samsvar med gjeldende lov og 

regelverk. Intet arbeid må utføres utover det som er omfattet av igangsettingstillatelsen. Det 

skal ikke settes i gang arbeider før nødvendige arbeidstegninger og beskrivelser foreligger 

og er kvalitetssikret. Samsvarserklæringer for prosjektering må foreligge før arbeid 

igangsettes, og revidert gjennomføringsplan sendes kommunen. 

 

2. Ringerike kommune forlanger i forbindelse med slamtømming at det sendes inn 

rørleggermelding til teknisk tjeneste. 

 

3. Betingelser satt i tidligere vedtak i saken er fortsatt gjeldende. Vilkår gitt i 

igangsettingstillatelse grunnarbeider og fundamentering er fortsatt gjeldene. 

 

4. Midlertidig brukstillatelse/ferdigattest kan ikke gis før også følgende vilkår er oppfylt: 

4.1 Utearealene må være opparbeidet og beplantet i henhold til godkjent utomhusplan.  

4.2 Avkjøring og busslomme skal være opparbeidet og godkjent av Statens vegvesen. 

4.3 Det skal foreligge brukstillatelse for avløpsanlegget. (Avløpsanlegget er behandlet i 

egen sak.) 

 

Når vedtakets punkt 1 er ordnet og plasseringen er foretatt kan arbeidene igangsettes. 

 

Giro (til tiltakshaver, Befa AS) ettersendes for innbetaling av gebyr for saksbehandling: kr 

4620,-, totalt: kr 4620,-.  

(Betalingsregulativet i Ringerike kommune fastsetter de enkelte gebyrer og avgifter. 

Betalingsregulativet ble sist revidert av kommunestyret 26.06.2014, med virkning fra 

01.07.2014).  

Når arbeidene anses ferdige, skal ansvarlig søker skriftlig rapportere dette til kommunen,  

jfr. plan- og bygningslovens § 21-10 og byggesaksforskriftens § 8-1, og revidert 

gjennomføringsplan skal fremlegges. Gjenstår noe av arbeidene skal dette angis. Det kan bli 

aktuelt at kommunen foretar ferdigbesiktigelse/tilsyn i forkant av at ferdigattest eller midlertidig 

brukstillatelse blir utskrevet. 

 

Ingen deler av byggverket må tas i bruk før ferdigattest eller midlertidig brukstill. foreligger.  

Dersom byggearbeidet ikke er igangsatt innen 3 år etter at rammetillatelsen er gitt, eller innstilles 

i lengre tid enn 2 år, faller tillatelsen bort, jfr. plan- og bygningslovens § 21-9.  
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Alt arbeid skal følge plan- og bygningsloven, forskrifter og øvrige bestemmelser. Dersom  

innsendte planer er i strid med offentlige bestemmelser, gjelder bestemmelsene foran planene. 

Ansvarlig søker har samordningsansvaret i tiltaket, og skal sørge for at tillatelser, vilkår og 

nødvendige dokumenter videreformidles til de andre ansvarlige og tiltakshaver jf. plan- og 

bygningslovens kapittel 23 og SAK10 kapittel 12. 

 

Se vedlagte orientering om klageadgang. 

 

 

Med hilsen 

 
Med hilsen  

Arne Hellum  Knut Ivar Kollstrøm  

Leder  Rådgiver  

 knut.kollstrom@ringerike.kommune.no  

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

 

Kopi til: 

Kjersti Land Nyhus, Landveien 2, 3534 SOKNA 

Mette Chr. Lerfaldet, Gamle Hallingdalsveien 39, 3534 SOKNA 

Bjørn og May Elin Maribo, Landveien17, 3534 SOKNA 

Marit Kristine Nyhus, Landveien 4, 3534 SOKNA 

Turid Landsdalen og Øivind Ørpen, Landveien 21, 3534 SOKNA 

Dag Alfredsen, Gamle Hallingsdalsveien 37, 3534 SOKNA 

Kine Maribo og Tor Kåre Dalen, Landveien 9, 3534 SOKNA 

Margit Lien, Landveien 3, 3534 SOKNA 

Leif og Ragnhild Eriksen, Landveien 1, 3534 SOKNA 

Befa AS, c/o Jan Askeland, 5353 STRAUME 
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1 Klage pavedlak

Klager

Kjersti Nyhus, grunneier 163/1

Bjørn og May Elin Maribo, grunneier 163/2

Klageinstans

Fylkesmannen i Buskerud

v/ Ringerike kommune, Miljø og arealforvaltning, postboks 123 Sentrum, 3502 Hønefoss

Klage på vedtak i delegasjonssak 39/14

Det vises til brev 15.10.2014, mottatt av undertegnede 19.10.2014, hvor undertegnede underrettes om vedtak

truffet i delegasjonssak39/14 i Ringerike kommune. Vedtaket påklagesmed dette i medhold av

forvaltningsloven §28. Klagefristen er 3 uker, jfr. Forvaltningsloven §29 første ledd. Klagen er således rettidig.

Undertegnede er part i sak, jfr. Forvaltningsloven §2 første ledd litra e. Det henvises for øvrig til mottatte brev.

Vedtaket gjelder igangsettingstillatelse nr 2. Det gjøres gjeldende at det i nærværende sak ikke er grunnlag for

å treffe det grunnlag som er gjort.

Ad. igangsettingstillatelse

Vi finner det kritikkverdig at igangsettingstillatelse er gitt på villkår, bla med unntak for vannforsyningsanlegg,

avløpsanlegg, slukkeinstallasjoner og sanitærinstallasjoner. Dette har vi tidligere påpekt har vesentlig betydning

for våre eiendommer, viser her til tidligere innsigelser vedr. Bergland fra undertegnede. Det er flere forhold

som er uavklarte vedr. overflatevann, kloakkanlegg og vannforsyning. Vi finner det uholdbart at tillatelse er gitt

med disse unntak. At huset kan bygges, men uten at pkt. 1 i vedtak av 15.10.2014 er oppfylt, er en

framgangsmåte i byggesaksbehandling som ikke er akseptabelt.

Grøfter/ kummer for overflatevann og kloakk krysservåre eiendommer. Undertegnede er ikke kjent med

Iøsningsalternativer. Ansvarlig søker kan ikke planlegge/ søkeom anlegg på våre eiendommer, uten inngått

avtale med grunneier. l eiendom 163/1 og 163/2).

Utvikling på byggeplassen,de siste ukene, underbygger vårt syn.

{Sprengningsarbeider ikke varslet til naboer. Forhold ble meldt til politiet 25/8 og 5/11. Dette i

særdeleshet pga dyrevelferd.

— Mangel på sikring av byggeplass.Forhold meldt til saksbehandler i Ringerike kommune 4/11. Det ble

sendt bildedokumentasjon, samt skriftlige kommentarer.

— Undertegnede oppdaget arbeid med grøft inne på byggeplass4/11. Dette er brudd på

igangsettingstillatelse nr2. Grøfta går inn mot kum mot jorde til 163/1. . Det ble sendt

bildedol<umentasjon, samt skriftlige kommentarer.



Situasjonen om overflatevann er uavklart. Brev ble sendt til Befa AS, med kopi til Ringerike kommune

17.07.14. Dette brevet er ikke besvart. Det har fram til dags dato vært en stor dam på jorde hos 163/1.

På samme jorde er det tydelige tegn på kum som er kollapset.

Ad. Saksbehandling.

Vi mener saksbehandler(e) i Ringerike kommune har handlet klanderverdig, da man har tatt ut punkter i en

igangsettingstillatelse. Dette er punkter av vesentlig betydning for prosjektets framdrift og realisme. Vi viser til

argumentasjon i punkt vedr. selve igangsettingstillatelsen.

Med hilsen
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Klage pa vedtak igangselungsullalelse 2

Fylkesmannen i Buskerud

v/Ringerike kommune, Miljø og arealfoivaltning, Serviceboks 24, 3504 Hønefoss

Ad. delegasionssak nr 39/14, saksnr. 14/957-2 av 15.10.2014

Igangsettingstillatelse nr 2, etter plan og bygningslovens §2l-2-, 5.ledd

163/10 m.fl Bergland Hotel

Mottatt brev i postkasse den 20.10.2014

Rammetillatelse er påklaget tidligere, og opprettholdes herved i forhold til

igangsettingstillatelse nr 2 pr 16.09.2014 Ringerike Kommune.

Klagen er ikke endelig avgjort. Avklaring av kloakk/avløpsforhold og vannforsyning er ikke

foretatt. Dette berører oss naboer direkte.

.gay/í V7, (4 I /X/// /V

Med hilsen
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SAKSFRAMLEGG 

 
  
Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 
 
 
 

 
Arkivsaksnr.: 11/1808-46  Arkiv: BYG 163/10  

 
GNR.163/10 MM- SOKNA - BERGLAND HOTEL- KLAGE OVER VEDTAK I SAK 
6/14- UTSLIPPSTILLATELSE  
 
Forslag til vedtak: 
 
Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning viser til søknad om utslippstillatelse, til sitt 
vedtak i sak 6/14 fra 20.1.14, til delegert vedtak 14/52, til klage, til kommentarer til klage og 
til rådmannens saksfremlegg.  

1. Hovedkomiteen finner ikke at det i klagen fremkommer nye momenter som har 
avgjørende konsekvens for saken. 

2. Klagen tas ikke til følge. Politisk vedtak 6/14 og delegasjonsvedtak 14/52 
opprettholdes. 

3. Hovedkomiteen opprettholder med henvisning til forvaltningslovens § 42 
rådmannens beslutning om ikke å gi klagen utsettende virkning. 

4. Saken sendes til Fylkesmannen i Buskerud for endelig avgjørelse.  
 
Utskrift av saksprotokoll vil sendes:  
Ansvarlig søker: Atelier Grøstad AS 
Tiltakshaver: Befa AS 
Klagere: 
Kjersti Nyhus 
Bjørn og May Elin Maribo 
Kine Maribo og tor Kåre Dalen 
Marit Kristine Nyhus 
Turid Landsdalen og Øivind Ørpen 
Margit Lien 
Leif of Ragnhild Eriksen 
Ola Kjos 
Astrid Lundesgaard 
Frode Joahn Berg 
Astrid B Langvandsbråten 
Eivind Aalde Nyhagen 
Pål Aker 
Torstein Strand 
Mette Chr. Lerfaldet 



Dag Alfredsen 
Kjell Øveren 

Sammendrag 
Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning (HMA) behandlet 20.01.2014  søknad om 
utslippstillatelse for nytt bygg ved gamle Bergland hotell som sak 6/14.  
Det er nå sendt inn klage på dette vedtaket på vegne av 17 grunneiere.  
Det klages både på elementer i saksbehandlingen og i selve vann- og avløpssituasjonen på 
stedet.  
Om HMA ikke tar klagen til følge, vil den sendes videre til Fylkesmannen i Buskerud for 
endelig avgjørelse. 
Om HMA tar klagen til følge vil det være klagerett på dette. 
HMA kan velge å ta klagen delvis til følge. Det vil være et nytt vedtak med ny klagerett. 
 
Klagen er ikke gitt utsettende virkning.  
 
Rådmannen vurderer at klagen ikke fremkommer med nye momenter som har avgjørende 
konsekvens for saken. 
 
Beskrivelse av saken 
Saken er delt opp i punktene i klagen, samt rådmannens vurdering av dette. Innhold i klagen 
er enten ordrett gjentagelse fra klagen, eller et sammendrag der dette er mulig uten å miste 
klageinnholdet.  
 
Klagen er ikke gitt utsettende virkning. Dette fordi det er urealistisk at et faktisk utslipp vil 
settes i gang før klagen er avgjort, og det vil ikke være noe praktisk problem å stoppe et 
eventuelt utslipp umiddelbart hvis klagen vinner frem. Utsettende virkning har heller ikke 
blitt etterspurt av klager.  
 
Vann- og avløpssituasjonen 
Klagens innhold: 

Rammetillatelsen i (bygge)saken fikk avslag etter behandling hos Fylkesmannen i 
Buskerud jfr brev av 31.10.13 pga av at vann- og avløpsløsning ikke er 
tilfredsstillende sikret og/eller kommunen har stilt tydelige nok vilkår om hvilke 
tillatelser som må foreligge. Dette blir ikke tatt opp i brev fra Atelier Grøstad 
29.11.13 eller i saksfremlegg til sak 6/14. 

Rådmannens vurdering:  
I og med at utslippstillatelsen er gitt og klagebehandling foregår samtidig med en ny 
rammetillatelse på bygget, anses avløpssituasjonen denne gangen som sikret før 
byggetillatelse gis. Igangsettingstillatelse på bygget vil bare bli gitt dersom det 
foreligger gyldig utslippstillatelse. Krav til tillatelser i forbindelse med 
vannforsyning vil tas opp i behandling av rammetillatelsen for bygget. Dermed anses 
dette punktet i vedtaket fra fylkesmannen i Buskerud (saksnummer 11/4113-62) til å 
være oppfylt denne gangen.  

 
Brannvannsituasjon 
Klagens innhold: 

Det kan ikke ses at det skal skje noe form for tiltak rundt brannvannsituasjon i 
sakspapirene.  



Rådmannens vurdering: 
Vurdering av brannvann er ikke gjenstand til behandling i en utslippssøknad. 
Brannvann vil være gjenstand for behandling i byggesaken. 

  
Økologisk tilstand i Kjosvika/bekken 
Klagens innhold: 

Et utslipp på 150 pe vil øke mengden tilført kloakk i vannet og er en stor belastning 
for økologien i Kjosvika/bekken. 

Rådmannens vurdering: 
Restutslipp fra renseanlegg inneholder generelt en del stoffer som kan være farlig for 
et økosystem. Det er spesielt fosfor, nitrogen, organisk materiale og tarmbakterier 
som kan forvolde problemer. Dokumentasjon om utslipp fra det omsøkte 
renseanlegget viser at det skal holde seg innenfor de rammene nasjonalt regelverk 
setter. Den økologiske situasjonen anses også ivaretatt med prøvetakingsprogrammet 
som skal etableres. Hvis prøvetakingsresultatene viser at bekken/vika ikke tåler 
utslippet, er det vedtatt i sak 6/14 at utslippet skal føres direkte til Torevannet på 
dypt vann. Dette er for å ivareta økosystemet og vannkvaliteten i Kjosbekken/vika.  

 
Overvann 
Klagens innhold: 

Det stilles spørsmål ved håndtering av overvann på tomten. 
Rådmannens vurdering: 

Vurdering av overvann er ikke gjenstand til behandling i en utslippssøknad, så lenge 
det ikke er planlagt å føre det inn i renseanlegget, noe som ikke er planen her. 
Overvannshåndtering vil være gjenstand for behandling i byggesaken.  

 
Eksisterende rør fungerer som drenering 
Klagens innhold: 

Eksisterende rør er brukt som drenering for  eiendom 163/1. Prosjektert løsning vil 
ikke kunne fungere for det. Det er ikke inngått avtale for å løse problematikken.  

Rådmannens vurdering: 
Problematikken med bruk av utslippsledning til dreneringsgrøft er tilstrekkelig 
opplyst i saksfremlegget til sak 6/14. Jordbruksdrenering er en privatrettslig interesse 
som må avgjøres i privatrettslige instanser.   

 
Kummer i Landveien a) 
Klagens innhold: 

Klager hevder at det ikke er inngått avtale om å bygge kummer i veien med alle 
grunneiere.  

Rådmannens vurdering: 
Kommunen forholder seg til innsendt søknad. Det er også innsendt en privatrettslig 
avtale fra 1962 om vedlikehold av ledningsnettet. Dette anser rådmannen til å være 
en relevant redegjørelse, og plan- og bygningslovens § 27-2 om sikring av 
avløpsløsning anses dermed som oppfylt. Det er ikke opp til kommunen å avgjøre 
om tilstrekkelige rettigheter foreligger utover dette. Hvis det er tvil ved avtalens 
gyldighet eller hvilke tiltak den omfavner, må dette avgjøres i privatrettslige 
instanser.  

 
Kummer i Landveien b) 



Klagens innhold: 
I sin første utsending av melding av vedtak legger Ringerike kommune til grunn at 
kummer legges i vei, noe som er misvisende overfor naboer med bruksrett i 
Landveien. 

Rådmannens vurdering: 
Melding om vedtak ble sendt ut i to omganger. Første runde, ble bare sendt til 
grunneiere som er direkte nabo til tiltaket eller utslippet.  Etter tilbakemelding fra en 
av de varslede ble det sendt utvidet melding til grunneiere langs Landveien og alle 
som hadde underskrevet på nabomerknader, uavhengig av om de eier grunn i direkte 
tilknytting til tiltaket. I denne omgangen ble det også sendt ut bekreftelse fra 
tiltakshaver om at kummene skal plasseres slik at de ikke er til hinder for trafikk og 
vedlikehold av veien (se vedlegg 5). Denne bekreftelsen ble etterspurt av rådmannen 
for å unngå misforståelser ovenfor brukere av Landveien.  

 
Manglende befaring 
Klagens innhold: 

Det har ikke funnet sted noe form for befaring i saken. Dette oppfattes av klageren 
som sterkt beklagelig og undertegnende forventer befaring i forbindelse med denne 
klagebehandlingen.  

Rådmannens vurdering:  
Det er riktig at det ikke har blitt gjennomført befaring. Med hensyn til årstiden ville 
det vært lite hensiktsmessig å foreta befaring for eksempelvis å finne ut av økologisk 
tilstand i Kjosbekken eller vika. Kommunen har ingen kontrollansvar for 
prosjekteringen. Det er ikke lagt opp til befaring i forbindelse med klagesaken. Det 
har heller ikke vært etterspurt befaring fra politisk utvalg. HMA har anledning til å 
utsette saken for befaring. 
Hvorvidt det burde avholdes befaring på stedet i forbindelse med byggesaken er en 
vurdering som må tas når denne skal behandles.  

  
Politisk saksbehandling 
Klagens innhold: 

«Begrunnelse på enkeltpolitiker var at vedkommende hadde bada i Kjosbekken. Det 
holder ikke, ingen har bada i Kjosbekken på svært mange år. Dette vitner om at 
saken ikke blir behandla med respekt og reel kunnskap.»  

Rådmannens vurdering: 
Rådmannens syn er at saken har blitt tilstrekkelig opplyst og har underveis i 
behandlingen bare blitt bygget på saklige hensyn. Avgjørelsen ble fattet på bakgrunn 
av saksfremlegget som er utarbeidet av rådmannen. Evt bading i Kjosbekken har 
ikke vært vektlagt, hverken under rådmannens forberedelse eller under den politiske 
behandlingen i møtet.  

Mangler og feil i saksfremlegget 
a) Vannføring i Kjosbekken 

Klagens innhold: 
«Grunneiere i området mener bestemt at Kjosbekken er tørr deler av sommeren og 
at eventuell utslippsledning må, om utslippstillatelsen blir opprettholdt, forlenges ut 
på dypt vann i Torevannet. Dette er et punkt som det ikke kan ventes med til et evt. 
anlegg er satt i drift.» 

Rådmannens vurdering: 



Rådmannen vurderer at vedtatt prøvetakingsregime ivaretar dette punktet. 
Prøvetakingsplan er under utarbeidelse. Prøvetaking av kjemisk kvalitet av vannet og 
vannføring i Kjosbekken gjennomføres allerede i forkant av etablering og vil kunne 
føre til at ledning ut i Torevannet må etableres før anlegget settes i drift.  

b) Torevannet som drikkevannskilde 
Klagens innhold:  

«Administrasjonen avviste at Torevannet er drikkevannskilde til tettstedet Sokna i 
saksfremlegget. Hvilken status har vannet mht til drikkevann? Dette er et punkt som 
må avklares før klagebehandling. Det finnes to borehull på Rudstangen. Dette velger 
vi å kalle feilinformering til beslutningstakere. «  

Rådmannens vurdering: 
Etter å ha foretatt en nøye vurdering av saksfremlegget fra 20.01.14 og flere 
undersøkelser om Torevannets status som drikkevannskilde, er rådmannen enig i at 
dette punktet kunne vært bedre opplyst i saksfremlegget til sak 6/14.  
Som det står i saksfremlegget til sak 6/14, er Torevannet ikke klausulert som 
drikkevannskilde. Men i forbindelse med Torevannet, ved Rudstangen (midt på den 
nordlige bredden), er det etablert to grunnvannsbrønner, som forsyner Sokna med 
drikkevann. Disse grunnvannsbrønnene blir ikke forsynt av vann fra Torevannet. 
Vannivået i disse grunnvannsbrønnene vil kunne bli influert av vannstanden i 
Torevannet ved høy og lav vannstand. Vannkvaliteten i grunnvannsbrønnene vil bare 
i ekstremtilfeller kunne bli påvirket av vannkvaliteten i Torevannet (dvs bare ved en 
tydelig og langvarig eller akutt forverring av vannkvaliteten over hele vannet). 
 
Det kan også opplyses at det er igangsatt prosjektering av nytt 
vannbehandlingsanlegg ved Rudstangen. Vannbehandlingen vil være ozon 
biofiltrering. Anlegget er planlagt utført i 2015/16. 
Rådmannen vurderer at restutslipp fra renseanlegg fra Bergland hotell til Torevannet 
ikke vil påvirke grunnvannet som tas opp i grunnvannsbrønnene. Utslippet vil 
således ikke innebære risiko for vannkvaliteten på Sokna.  Momentet anses derfor 
ikke til å ha betydning for behandling av klagen.  

 
Utsendelse av melding om vedtak 
Klagens innhold: 

«Administrasjonen valgte å se bort i fra noen av nabomerknadene ved utsendelse av 
melding om vedtaket. Avgjørelse om hvem som skal bli tilskrevet og hvem som er såkalt 
klageberettiget må gjøres av en uavhengig part og ikke av saksbehandler.»   

Rådmannens vurdering: 
Rådmannen valgte i første omgang å sende melding om vedtak til alle som er direkte    
nabo til tiltaket eller utslippet.  
Etter tilbakemelding fra en av de varslede ble det sendt utvidet melding til grunneiere 
langs Landveien og alle som hadde underskrevet på nabomerknader, uavhengig av om de 
eier grunn i direkte tilknytting til tiltaket eller ikke.  
Det ble ikke foretatt noe vurdering om hvem som har rettslig klageinteresse i saken frem 
til dette tidspunktet, noe som det også ble opplyst om i ovennevnte brev.  
Vedtaket i sak 6/14 ble behandlet i et offentlig politisk møte, der både sakspapirer og 
saksprotokoll er offentlig tilgjengelig digitalt og ved henvendelse til servicetorget eller 
saksbehandler. At det er planlagt et aktuelt byggeprosjekt/utslipp på eiendommen har 
vært kjent blant annet gjennom lokalavisa. 



Rådmannen vurderer derfor at vedtaket har blitt gjort kjent godt nok til at personer med 
rettslig klageinteresse har fått eller burde ha skaffet seg kjennskap til vedtaket.   
Det er ingen krav i forvaltningsloven om at avgjørelse om hvem som skal bli tilskrevet 
og hvem som har klageinteresse, må gjøres av en uavhengig part.  

 
Klagens innhold: 

«Undertegnende mener at planene er lite realistiske og ikke i tråd med et framtidsrettet 
forvalteransvar av Torevannet. Vi ber om at ny vurdering ikke godkjenner 
utslippstillatelse. Mulige konsekvenser av utslipp for brukerinteresser og økosystem av 
Kjosbekken/Torevannet er så tungtveiende at søknaden må avslås med hjemmel i  
forurensingsforskriftens §13-5. 
Forvaltningslovens § 17-1 slår fast et alminnelig prinsipp om at en sak skal være «så godt 
som mulig opplyst før vedtak fattes». I denne saken er det store mangler ved 
saksframstilling. Vedtak er av den grunn fattet på sviktende grunnlag. 
Det bes om at nevnte punkter og innsigelser tidligere avgitt i saken blir med i videre 
behandling av klagen.»  

Rådmannens vurdering: 
Konsekvensene av prosjektet var tilstrekkelig opplyst når vedtak i sak 6/14 ble fattet. 
Nabomerknader, som ble innsendt på et tidligere tidspunkt ble tilstrekkelig kommentert i 
sak 6/14. Klagen fremkommer ikke med nye momenter.  

 
Ansvarlig søkers tilsvar til klagen 
Ansvarlig søker (Atelier Grøstad Arkitektur AS) har blitt varslet om klagen og blitt gitt 
muligheten til å gi tilsvar til den. Dette tilsvaret (motsvar) følger saken som vedlegg 4.  
Rådmannen ønsker å opplyse om at det per dags dato ikke foreligger noe godkjent 
prøveplan, i motsetning til det som oppgis i tilsvaret til ansvarlig søker. Det har vært en 
dialog mellom ansvarlig søker, fagpersoner og rådmann angående dette, men det foreligger 
altså ikke noe endelig forslag til plan. Rådmann har blitt opplyst om at deler av 
prøvetakingen likevel er i gang, for å få gode nok prøver på denne tiden av året.  
 
 
Juridiske forhold  
Melding om vedtak ble sendt ut i to omganger, siste gang 20.02.14. Klage på vedtak er 
mottatt 10.03.2014, noe som anses til å være innenfor ordinær klagefrist på 3 uker etter 
mottatt melding om vedtak. Klagen er sendt på vegne av 17 grunneiere. Kommunen har ikke 
vurdert hvorvidt hver enkel av disse har rettslig klageinteresse, men vi vurderer det dithen at 
majoriteten av klagerne har det. 
 
Om HMA ikke tar klagen til følge, vil den sendes videre til Fylkesmannen i Buskerud for 
endelig avgjørelse. 
Om HMA tar klagen til følge vil det være klagerett på dette. 
HMA kan velge å ta klagen delvis til følge. Det vil da være et nytt vedtak med klagerett. 
 
 
Tidligere behandlinger og vedtak 
 
06.06.2011- Riving av brannskadet bygningsmasse - delegasjonssak nr. 306/11.  
          Ferdigattest den 06.01.2012. 
08.10.2012 - Dispensasjon fra LNF-formål og rammetillatelse på vilkår.  



          HMA sak nr. 115/12 
26.10.2012 - Rammetillatelse - leilighetshotell - delegasjonssak nr. 595/12 
10.06.2013 - Klagebehandling. HMA opprettholder tidligere vedtak i saken og oversender  

den til Fylkesmannen for avgjørelse. 
28.06.2013 - Endring av tillatelse/Ny ansvarlig søker godkjennes. Delegasjonssak nr 345/13. 
31.10.2013 - Fylkesmannen i Buskerud opprettholder kommunens vedtak om dispensasjon  
  fra LNF-formålet i kommuneplanen. 

Fylkesmannen opphever kommunens vedtak om rammetillatelse på 
byggene 

20.01.2014 – Utslippstillatelse – HMA-sak nr 6/14 
11.02.2014 – Utslippstillatelse – delegasjonssak 14/52 
 
 
Vedlegg 

1. Utslippstillatelse 163/10 m.m Bergland hotell vedtak i HMA som sak 6/14 
(saksprotokoll) saksnummer 11/1808-31 

2. Utslippstillatelse 163/10 m.m Bergland hotell delegert behandling, delegasjonssak 
52/14, saksnummer 11/1808-35 

3. Klage på kommunens vedtak i HMA som sak 6/14 
4. Motsvar til klage fra ansvarlig søker Atelier Grøstad Arkitektur AS 
5. Tilleggsinformasjon fra Atelier Grøstad Arkitektur om kummer plassert i vei  
6. Rettelses brev fra Atelier Grøstad Arkitektur ang svar til nabomerknadene. Dette 

brevet ble sendt til alle naboer etter kommentarer på svar på nabomerknadene. Dette 
vedlegget har ikke betydning for klagen, men medsendes til orientering.  

 
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, 22.04.2014 
 
 
 Tore Isaksen 
 rådmann 
 
 
leder: Gunnar Hallsteinsen 
 
saksbehandler: Astrid Ehrlinger 
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Ringerike kommune – klage over utslippstillatelse for leilighetshotell på 
Sokna 

Ringerike kommune vedtok den 20. januar 2014 å gi utslippstillatelse til BEFA AS som 
tiltakshaver og Atelier Grøstad Arkitektur AS som ansvarlig søker i forbindelse med 
bygging av nytt leilighetshotell ved gamle Berland hotell på Sokna. Naboer til 
eiendommen og andre grunneiere på stedet har klaget på kommunens vedtak i samlet 
klagebrev. Fylkesmannen har kommet til at klagen ikke tas til følge, og stadfester 
kommunens vedtak.

Bakgrunn

Det har vært drevet hotell på den aktuelle eiendommen tidligere. I 2002 ble eiendommen 
bruksendret til kontor og lager. Deler av hotellet brant 13. mars 2010. Det er nå ønske om å 
gjenoppbygge et leilighetshotell der bygningen som brant stod.

Det er tidligere søkt om dispensasjon fra arealformålet for utslippstillatelsen. Klage på 
vedtaket ble behandlet av Fylkesmannen i sak 2013/4869, der Fylkesmannen stadfestet 
kommunens vedtak når det gjaldt dispensasjonen, mens rammetillatelsen ble opphevet.
Fylkesmannen uttalte den gang:

«Det følger av plan- og bygningsloven § 27-2 første ledd at bortledningen av 
avløpsvann skal være sikret i samsvar med forurensningsloven. I dette ligger at 
bygningsmyndigheten ikke kan gi byggetillatelse så lenge tiltakshaveren ikke kan 
dokumentere utslippstillatelse fra forurensningsmyndigheten. Bygningsmyndigheten 
kan etter plan- og bygningsloven § 21-5 første ledd annet punktum ta saken opp til 
behandling etter plan- og bygningsloven og gi rammetillatelse innenfor sitt 
myndighetsområde, med forbehold om at igangsettingstillatelse ikke vil bli gitt før 
forholdet til andre myndigheter er bragt i orden. Dersom bygningsmyndighetene gir 
rammetillatelse, må det uttrykkelig tas et slikt forbehold og spesifiseres hvilke 
tillatelser som må foreligge før igangsettelsestillatelse kan gis.»

Kommunen som forurensningsmyndighet har den 20. januar 2014 fattet vedtak om 
utslippstillatelse på vilkår. Det er dette vedtaket som nå er påklaget. Klage på dette vedtaket er 
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datert 10. mars 2014, og er signert av naboer og andre grunneiere i området som mener seg 
klageberettiget.

Klagerett

Formelt sett er det kun part i saken og de som har rettslig klageinteresse som kan påklage 
kommunens vedtak. I denne saken har kommunen ikke gjort noen spesifikk vurdering av hvor 
denne grensen går, men funnet det hensiktsmessig å behandle alle innkomne merknader og 
klageskriv som klager. Fylkesmannen vil påpeke at det i første omgang er kommunen som 
skal ta stilling til om klager er berettiget til å kunne klage, dvs. om vilkårene for å behandle 
klagen er til stede. Dette følger av forvaltningsloven § 33.

Fylkesmannen har ikke tilstrekkelig kunnskap om den enkelte klager til å avgjøre om det 
foreligger tilstrekkelig rettslig klageinteresse for alle som har skrevet under på klagen. Det 
anses derfor mest hensiktsmessig å behandle klagerne under ett. Dette vil også være mest i 
samsvar med de forvaltningsmessige prinsippene om sakens opplysning, slik at 
Fylkesmannen behandler alle sider av klagen, jfr. forvaltningsloven § 34.

Klagens innhold

Klagerne anfører at det planlagte tiltaket medfører en uforholdsmessig belastning for 
grunneierne. Det er vist til at tiltaket vil få negative konsekvenser for omgivelsene når det 
gjelder vannkvaliteten i Kjosbekken og i Toresvannet. Klagerne er skeptiske til hvilke 
konsekvenser tiltaket vil få for grunnvannsnivået. 

Videre anføres det at plassering av kummer ikke er god, og at tilstanden til det eksisterende 
ledningsnettet heller ikke har god nok kvalitet til å kunne benyttes som antatt av tiltakshaver.
Det er også anført at det ikke skal utføres gravearbeid/utbedringer uten grunneiers samtykke.

Tiltakshaver har kommentert klagernes anførsler, og viser i hovedsak til at det er 
privatrettslige problemer som ikke skal løses i klagesaken. Ut over dette mener tiltakshaver at 
det planlagte utslippet vil gi en bedre miljømessig løsning for alle parter.

Fylkesmannens vurdering

Spørsmålet som Fylkesmannen skal ta stilling til, er om tillatelse til utslipp er innenfor lovens 
rammer. 

Utslipp av denne typen faller innenfor de begrensninger som er satt i forurensningsloven, med 
tilhørende forskrifter.

Utgangspunktet er at forurensning ikke er tillatt, jfr. forurensningsloven § 7 første ledd, som 
lyder:

«Ingen må ha, gjøre eller sette i verk noe som kan medføre fare for forurensning uten 
at det er lovlig etter §§ 8 eller 9, eller tillatt etter vedtak i medhold av § 11.»
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Dette innebærer at det må foreligge særskilt hjemmel for å kunne forurense. Slik hjemmel 
følger i dette tilfellet av forurensningsforskriftens kapittel 13.

Bestemmelsene i kap. 13 setter klare begrensninger og krav til hvordan slikt avløp kan tillates. 
Sentralt for vurderingen er avløpsvannets mengde og egenskaper, begrensning av 
forurensning og steder utslipp kan skje. Dette fremkommer bl.a. i § 13-9:

«§ 13-9. Utslippssted
Utslippsstedet for avløpsvann fra renseanlegg skal lokaliseres og utformes slik at virkningene 
av utslippet på resipienten blir minst mulig og at brukerkonflikter unngås, herunder slik at 
utslippet ikke medfører fare for forurensning av drikkevann.»

Videre settes det krav til renseanleggets utforming og kapasitet i § 13-11.

Kommunen har i denne saken satt klare vilkår i utslippstillatelsen der det er gitt hvordan 
utslipp skal skje, samt et regime for hvordan prøvetaking skal gjøres i bekken der avløpet 
munner ut.

Klagerne anfører at det er store mangler ved saksbehandlingen og at alle sider ved saken 
derfor ikke er drøftet.

Fylkesmannen har i sin vurdering lagt vekt på at kommunen har gjennomgått alle sider ved 
klagen, og vurdert hvilken mulig forurensningskilde denne utslippstillatelsen vil medføre. Det 
kan ikke anses å foreligge slike vesentlige mangler ved saksbehandlingen som klagerne 
anfører. 

Den forurensningsfare som det tillatte utslippet vil kunne medføre, er tatt høyde for gjennom 
vilkårene om prøvetaking. Vannmiljøovervåkingen vil også ta opp i seg tilfeller der 
Kjosbekken eventuelt ikke er vannførende. Kommunen har gjort tiltakshaver oppmerksom på 
at dette kan være tilfelle, og at det da må søkes utslipp på dypt vann med forutgående 
søknadsprosess.

Fylkesmannen har etter dette kommet til at kommunens vedtak om å gi utslippstillatelse er 
innenfor rammene som settes i forurensningsforskriften.

Vedtak

Fylkesmannen stadfester Ringerike kommunes vedtak om utslippstillatelse.

Fylkesmannens vedtak er endelig og kan ikke påklages, jfr. forvaltningsloven § 28 tredje ledd.
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Med hilsen

Anders J. Horgen
kst. avdelingsdirektør

Kirsten Gjermstad

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift.

Kopi til:

Kjersti Nyhus Landveien 2 3534 SOKNA
Margit Lien Landveien 3 3534 SOKNA
Mette Chr. Lerfaldet Gml Hallingdalsvei 39 3534 SOKNA
Atelier Grøstad AS Merdeveien 1 3676 NOTODDEN
BEFA AS Schweigårds vei 51 5063 BERGEN
Kine Maribo og Tor Kåre Dalen Landveien 9 3534 SOKNA
Torstein Strand Tranbyveien 97 3534 SOKNA
Turid Landsdalen og Øivind Ørpen Landveien 21 3534 SOKNA
Leif og Ragnhild Eriksen Landveien 1 3534 SOKNA
Pål Aker Vestbygdveien 36 3534 SOKNA
Frode Johan Berg Gml Hallingdalsvei 3 3534 SOKNA
Bjørn og May Elin Maribo Landveien 17 3534 SOKNA
Dag Alfredsen Gml Hallingdalsvei 37 3534 SOKNA
Eivind Aalde Nyhagen Vestbygdveien 7 3534 SOKNA
Kjell Øveren Postboks 17 3534 SOKNA
Marit Kristine Nyhus Landveien 4 3534 SOKNA
Ola Kjos Gml Hallingdalsvei 23 3534 SOKNA
Astrid Lundesgaard Gml Hallingdalsvei 17 3534 SOKNA
Astrid B. Langvandsbråten Rud Gård 3534 SOKNA
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Arkivsaksnr.: 14/923-20   Arkiv: M67  

 

Opprydding av båten «Krepsen» -  Klage over vedtak om pålegg 

om fjerning 

 

Forslag til vedtak: 
 

 

1. Hovedkomiteen kan ikke se at det i klagen er framkommet opplysninger som tilsier 

at vedtaket om pålegg må fjernes.  

2. Klagen tas ikke til følge. Vedtak 11.5.15 om pålegg opprettholdes, og eier av 

«Krepsen» må fjerne båten innen én måned etter at saken er endelig avgjort. 

3. Saken sendes til fylkesmannen for endelig avgjørelse. 

 

Utskrift sendes:  

- Per Einar Lilja Bye, Tjyruhellveien 17, 3512 Hønefoss 

- Fylkesmannen i Buskerud, Postboks 1604, 3007 Drammen 

 

 

Sammendrag 
Båten «Krepsen» har ligget utenfor eiendom med gnr/bnr 20/2 i Åsa i flere tiår. Båten ble 

opprinnelig brukt til tømmersleping i Tyrifjorden/Steinsfjorden. I 2013 fikk Ringerike 

kommune en rekke henvendelser fra publikum om at båten framstod som skjemmende for 

publikum i et område som brukes til rekreasjon. Det ble på møte i februar 2014 avtalt en 

fremdriftsplan for båtens fremtid med mål om at den skulle fremstå som mer estetisk. 

Fremdriftsplanen er ikke blitt fulgt opp i tilstrekkelig grad, og på bakgrunn av det har 

kommunen gitt pålegg om fjerning av båten innen 8.7.15. Eier av båten har klaget på 

kommunens vedtak.  

 

Innledning / bakgrunn 
 

Båten «Krepsen» har ligget utenfor eiendom med gnr/bnr 20/2 over lengre tid. Det har blitt 

opplyst både fra naboer og andre at det kan dreie seg om så mye som 20 år.  I følge Hole 

historielag var Krepsen opprinnelig en liten slepebåt som kom til Tyrifjorden fra 

Drammenselva rundt 1930, for å brukes til tømmerfløting. Den ble også brukt til 

tømmersleping i Steinsfjorden til midten av 1960-årene da tømmerslepingen opphørte.  



 

I 2013 fikk Ringerike kommune en rekke henvendelser om at båten slik den lå var 

skjemmende for omgivelsene, og folk var redde for at den kunne forurense fjorden og at den 

(samt  noe utstyr på land) var et negativt element i et flott område som brukes til rekreasjon 

og bading. På bakgrunn av dette gjennomførte kommunen en enkel befaring av «Krepsen» 

15.5.2013. 

Kommunen fortsatte å få henvendelser fra publikum i 2014, og tok derfor kontakt med eier 

av «Krepsen». Etter flere e-poster og møte 6.2.14 med Bente Lilja Bye, som representant for 

eier Per Lilja Bye, ble kommunen og eier enige om at båten skulle tømmes for stoffer med 

forurensningsfare og at den skulle gjøres sjødyktig igjen i overskuelig fremtid.  Det ble også 

avtalt at båten skulle males utvendig innen 1.9.2014. Målet var å gjøre båten mer estetisk.  

Materialer og båtdeler som lå på land skulle vært fjernet innen sommeren 2014. Det ble 

avtalt at eier skulle gi kommunen tilbakemelding om hva som var blitt gjort, og sende inn 

bilder på dette.  

Kommunen fikk 10.2.2014 en bekreftelse på at båten hadde blitt tømt for alle typer væsker 

som kan skape forurensning. Utover dette hørte kommunen ingenting, og etterspurte mer 

informasjon i oktober 2014. Kommunen fikk ikke noe respons på dette, og på grunn av 

manglende oppfølging av fremdriftsplanen varslet kommunen pålegg om opprydding 

(fjerning) innen badesesongen 2015. 

Kommunens saksbehandler mottok ikke uttalelse fra eier til dette innen fristen 19.3.15, og 

sendte dermed brev 6.5.15 med pålegg om opprydding innen 10.6.2015. Brevet hadde ikke 

kommet frem til kommunens saksbehandler.  

Eier sendte dermed inn brev om uttalelse på nytt, som var datert 18.3.2015. I uttalelsen stod 

det at «Krepsen» var blitt tømt for materiell for å få tilgang til sikring og vedlikeholdsarbeid 

av bunnen innvendig og at taket er tettet. Videre opplyste eier om at arbeidet hadde tatt 

lengre tid enn forventet på grunn av tunge løft og vanskelig logistikk, samt at helsetilstanden 

var nedsatt. 

Videre opplyser han om at Krepsen har ligget til salgs i to måneder, og vil kontinuerlig ville 

bli vurdert for salg. Kommunen vurderte at eiers uttalelse ikke inneholdt nye opplysninger 

ga endret vurdering i at båten måtte fjernes. Siden brevet fra eier ikke hadde kommet frem til 

saksbehandler, ønsket kommunen å vise forståelse, og utsatte fristen til å rydde opp med ca 

én måned (8.7.2015).  
 

Beskrivelse av saken 
Kommunen har mottatt klage, datert 25.5.2015 fra båtens eier «Per Einar Lilja Bye». Saken 

er delt opp i punktene i klagen, samt rådmannens vurdering av dette.  

 

Faktagrunnlaget for beslutningen:  

Klagens innhold: 

Klager skriver at det ikke er riktig at båten ikke er sjødyktig, slik de mener kommunen 

legger til grunn i vedtaket. Videre skriver de at det heller ikke «skjer noe forurensning fra 

Krepsen». De mener det ikke er snakk om et båtvrak, snarere at det er en båt som er under 

full restaurering. Klager skriver at avtalen mellom kommunen var av en mer uformell grad, 

og at «den kan sies å være overholdt med de begrensninger sykdom og tilpasning av arbeid 

til årstiden har medført utsettelse». Klager fra naboer er ikke dokumentert av kommunen, og 

eier mener det ikke har vært noe problem. Bye viser også til at eier av nærmeste 

landeiendom har gitt uttrykk for å være fornøyd med rydding på land (jf tidligere dialog med 

Ringerike kommune). Avslutningsvis opplyser de om at det kun er Per Einar Lilja Bye som 

eier båten, og ikke Silvian Dahlberg Bye.  



 

Rådmannens vurdering: 

I kommunens vedtak om fjerning veide det estetiske og forsøplingsaspektet tungt. 

Selv om båten ikke er delvis senket under vann, og dermed i teorien kan ansees som 

«sjødyktig», så er det at båten ikke i dårlig forfatning og kan ikke brukes som båt i 

dag. Forurensning i form av forurensende væsker, og andre materialer som eventuelt 

kan forurense fjorden har ikke vært det sentrale, men forsøpling inngår også i 

betegnelsen forurensning og er regulert av forurensningsloven. I møtet mellom eier 

(representert ved Bente Lilja Bye) og kommunen uttrykket kommunen at det var tre 

farbare veier for Krepsen, nemlig  

1) Helrestaurering, og tas i bruk som båt 

2) Restaurering, men ikke tas i bruk, med betingelse om fjerning av motor og alle 

væsker og stoffer med forurensingspotensiale 

3) Fjerning 

 

Et konkret punkt som ble avtalt var at båten skulle bli sandblåst og malt i løpet av 

sesongen 2014. Dette ble skrevet i referat som ble sendt til eier. Kommunen anser 

dermed ikke dette som en uformell avtale, men et forpliktende ledd i prosessen om å 

få satt i stand Krepsen. Kommunen sendte 1.10.2014 et brev hvor dette ble etterlyst, 

siden kommunen ikke hadde hørt noe. Brevet ble også sendt i e-post til Bente Lilja 

Bye og Silvian Bye. 

Kommunen mottok ikke noe svar på dette. Kommunen forutsatte dermed at det ikke 

var blitt gjort tilstrekkelig fremgang med båten for å sette den i stand igjen.  

Kommunen har som nevnt fått en rekke henvendelser fra publikum om at båten er 

skjemmende slik den ligger nå. Dette er ikke dokumentert skriftlig i saken, men en 

må også respektere at publikum må få anledning til å tipse anonymt. Utover dette har 

kommunen også en selvstendig vurdering av båten slik den ligger nå, det vil si at den 

kan virke skjemmende i et område som brukes til rekreasjon.  

 

Når det gjelder eierskap til båten, og at brevene fra kommunen også er stilet til 

Silvian Dahlberg Bye, har det vært for å kunne komme i kontakt med eier og få 

kommunikasjonen til å flyte lettere. 
 

Beslutningsprosessen i Ringerike kommune: 

Klagens innhold: 

Klager skriver at det ikke er foretatt en befaring på båten, og at dette skal foretas med eier 

tilstede. Videre skriver klager at det ikke foreligger noen formelle klager på vedtak fra 

naboer. De mener også at kommunen ikke har lyttet til uttalelsen deres om at eier har 

fremdrift i restaureringen av båten.  

  

Rådmannens vurdering: 

Kommunen tok en enkel befaring i området 15.5.2013. Kommunen har når som helst mulig 

til å dra på tilsyn (jf Forurensningsloven § 50) og det er ikke et krav om at berørte parter 

skal være tilstede. Formålet med befaringen var å se båten og få et inntrykk av tilstanden, 

samt å ta bilder. 



Det er en misforståelse at henvendelsene fra naboene er formelle klager på vedtak. Det det 

dreier seg om her, er henvendelser fra publikum som uttrykker at «Krepsen», i den 

forfatning den ligger i, samt båtdeler på land, har vært skjemmende. 

Når det gjelder påstand om at ikke kommunen har lyttet til at restaureringsprosessen er i 

gang, har kommunen vært opptatt av det estetiske ved båten. Når dette ikke er blitt gjort 

innenfor de fristene som var blitt gitt, har kommunen som forurensingsmyndighet ansvar for 

å forvalte Forurensningsloven § 28 med forbud om forsøpling.  

  

 

Juridiske forhold  
 Kommunen har vurdert saken etter forurensningsloven § 28, som inneholder forbud mot 

forsøpling:  

«Ingen må tømme, etterlate, oppbevare eller transportere avfall slik at det kan virke 

skjemmene eller vær til skade eller ulempe for miljøet. Bestemmelse i første punktum gjelder 

også skipsvrak, flyvrak og andre liknende større gjenstander.  

 

Videre står det i tredje ledd at: «Den som har overtrådt forbudet i første ledd, skal sørge for 

nødvendig opprydding».  

 

I Forurensningsloven § 37 1. ledd står det at  

«Kommunen kan gi pålegg om at den som har etterlatt, tømt eller oppbevart avfall i strid 

med § 28, skal fjerne det, rydde opp innen en viss frist, eller at han skal dekke rimelige 

utgifter som noen har hatt til fjerning eler opprydding…».  

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 
Kommunens brev med forhåndsvarsel om fjerning er datert 24.2.15.  

Kommunen har sendt to brev med pålegg om fjerning, datert 6.5.2015 og 11.5.2015. 

 

Økonomiske forhold 
Vedtaket fra kommunen om fjerning av båten, innebærer en kostnad for eier, men vil trolig 

ikke overstige kostnaden for å restaurere båten.  

  

 

Alternative løsninger 
 

Alternativt vedtak:  

Et alternativt vedtak kan være at båten bli helrestaurert innen 1.1.2017. Det må legges vekt 

på det estetiske. I dette innebærer det blant annet at båten må sandblåses og males.  

 

Begrunnelsen for et slikt vedtak er at alle farlige væsker i båten er fjernet, og at det ikke vil 

lekke ut miljøgifter til Steinsfjorden. Et annet argument er at den historiske verdien båten 

representerer.  

 

 

Rådmannens vurdering 



Krepsen har ligget på samme sted i om lag 20 år, og er ikke blitt brukt til båt siden 

1960-tallet. Båten er i en slik slitt forfatning, slik at den virker skjemmende for 

publikum. Dette er et viktig argument i et område som brukes til rekreasjon 

(turgåing, bading, båtferdsel, fiske osv). Kommunen må ta publikum på alvor når de 

kommer med henvendelser om elementer som bidrar til forsøpling. I tillegg veier det 

tungt at fremdriftsplanen med kommunen er ikke fulgt opp i tilstrekkelig grad, og 

båten har ikke endret estetisk fremtoning på flere år.   

 

 

Vedlegg 
- Klagen 

- Bilde av «Krepsen» 

- Sakens dokumenter 

 

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, 08.06.2015 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Arne Hellum 

 

saksbehandler: Ingrid Strømme 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 
 

Notat   
 
Til:  
Fra:  Astrid Ehrlinger 

   
Kopi:   

 
 
Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 
13/1847-9 186/14 BYG 20/2 03.01.2014 

GNR.20/2 - OPPRYDDING AV GAMMEL BÅT "KREPSEN" BILDER FRA 
BEFARING 15.05.  
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Fylkesmannen i Buskerud
Postboks 1604, 3007 Drammen

Ktage på vedtak i Ringerike kommune angående båten Krepsen.

Vedtak angående båten Krepsen i Ringerike kommune (sak 141923-3) påklages herved

Opp s ummerí ng øv h ov e dp un kter
Ringerike kommune baserer sitt vedtak på flere faktuelle feil omkring restaureringsobjektet Krepsen,

en båt med sterk lokalhistorisk tilknytning. Basert på avtaler gjort med Ringerike kommune samt

innsyn i samtlige av sakens dokumenter (etter oppfordring fikk undertegnede tilsendt alle sakens

dokumenter), viser det seg at det er vesentlige mangler i forhold til beslutningsprosessen.

F akt a grunnl a ge t for b e s lutnin ge n

Ringerike kommune legger til grunn i sitt vedtak at båten ikke er sjødyktig. Dette medfører ikke

riktighet. Båten Krepsen er sjødyktig.

Det skjer ingen forurensning knyttet til båten Krepsen. Ringerike kommune fremlegger ingen

dokumentasjon på påstått forurensning. I dialog med Astrid Ehringer i Ringerike kommune ble det

stadfestet at Ringerike kommune ikke pr. 2013 hadde foretatt målinger med sikte på å avklare

forurensning.

Krepsen er ikke et båtvrak, slik Ringerike kommune fremholder uten begrunnelse eller henvisning til
definisjon av hva som utgjør et båtvrak. Ringerike kommune har ikke foretatt en befaring som kan gi

grunnlag for å vurdere båten i forhold til en definisjon på båtvrak.

Båten Krepsen er under full restaurering/oppussing. Dokumentasjon kan fremlegges på forespørsel fra

Fylkesmannen.

Ringerike kommune viser til pålegg som ikke har funnet sted. Eier og Ringerike kommune's

saksbehandler hadde etter dialog en uformell avtale om at eier skulle ta sikte pä ä g1øre visse arbeider

innen en viss tid. (Utvendig maling innen høsten2014). Pga av sykdom og dermed en forskyvning i

forhold til årstidene og mulige arbeider, ble andre typer arbeid på båten utført. Altså har eier overholdt

den uformelle avtalen med de begrensninger sykdom/tilpasning av arbeid til årstiden har medført.

Båten Krepsen ligger til bøye i Steinsfiorden og er ikke tilknyttet brygge, og har heller ikke annen form

for kontakt med landeiendommer. Eier av nærmest landeiendom har gitt uttrykk for å være fornøyd

med rydding på land, ref tidligere dialog med Ringerike kommune. Påstander om klager fra naboer er

ikke dokumentert av Ringerike kommune. Snarere legger eier tilgrunn at nabo er fornøyd.



Ringerike kommune har feilaktig tilsynelatende inkludert en ny eier av båten Krepsen. Båten eies alene

av Per Einar Lilja Bye. Sylvian Dahlberg Bye har ingen eierinteresser i båten, slik det antydes av

Ringerike kommune.

Be slutningsprosessen i Ringerike kommune.

Det er ikke foretatt en befaring på båten Krepsen. Befaring skal foretas med eier tilstede. Eier er ikke
på noe tidspunkt blitt underrettet om noen befaring fra Ringerike kommune. Båten ligger slik til at

befaring ikke er mulig uten båt.

Innhold i påståtte klager fra naboer er ikke beskrevet, ei heller dokumentert. Ringerike kommune har

derfor heller ikke drøftet hvorvidt klagene er substansielle i forhold til regelverVlover.

Hvilke organ/komite som har fattet vedtaket, og på hvilket grunnlag (saksfremlegg) fremkommer ikke r

vedtaket eller i sakens dokumenter som ble tilsendt. Ringerike kommune har feks ikke anledning til å

ramse opp lovens paragrafer uten en drøfting, basert på korrekte fakta.

Ringerike kommune valgte äfatte beslutninger til tross for at eier sendte inn etterspurt rapport innen

fristen. Eiers svar/rapport påstås å ha kommet bort i Ringerike kommune. Til tross for at det var

vesentlig informasjon om fremdrift i rapporten i forhold til de tidligere avtaler (ikke pålegg slik det

feilaktig beskrives av kommunen i seneste kommunikasjon), valgte kommunen å ignorer disse.

Ignorering av vesentlig informasjon og den tilsynelatende historieløshet i denne saken fremstår som

uforståelig og eier er alvorlig bekymret for evnen til objektivitet i Ringerike kommune.

Vedtaket i Ringerike kommune påklages herved

Ved behov for ytterligere informasjon, vennligst ta kontakt

Med

Per Einar Lil
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Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 

Formannskapet 

 

 
Arkivsaksnr.: 15/5317-1   Arkiv:   

 

Temautredning masseforvaltning  

 

Forslag til vedtak: 
 

1. Temautredning om masseforvaltning skal ligge til grunn for revisjon av 

kommuneplanens arealdel. 

 

Sammendrag 
Som en del av arbeidet med revisjon av kommuneplanens arealdel er det utarbeida en 

temautredning om masseforvaltning. Formålet er å få oversikt over dagens situasjon når det 

gjelder masseforvaltning og ressurser, samt danne grunnlag for behandling av dette temaet i 

revisjon av kommuneplanens arealdel.  

 

Temautredningen inneholder en oversikt over aktuelle lovverk, definisjoner, ressurser og 

dagens situasjon. Kapittel 5 inneholder konklusjoner som gir føringer for revisjon av 

arealdelen, både generelt og mer konkrete innspill til utforming av plankart og 

bestemmelser.  

 

Forholdet til overordnede planer 
Kommunal planstrategi for Ringerike kommune og planprogram for revisjon av 

kommuneplanen fastslår at det skal lages en temautredning om masseforvaltning. 

Utredninga er en del av kunnskaps- og beslutningsgrunnlaget i arbeidet med revidering av 

kommuneplanens arealdel.  

 

Juridiske forhold  
Se temautredningen, kap. 2 Aktuelle lovverk.  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 
Formannskapet fattet 11.06.2013 sak 91/13 følgende vedtak:  

1. Kommunen vedtar oppstart av arbeid med temautredningen mineralske råstoffer.  

2. Resultatet av kartlegginga skal spilles inn til revideringen av kommuneplanen.   

 

Behov for informasjon og høringer 



Innspill ved oppstart  

Etter formannskapets vedtak om oppstart juni 2013 ble det varsla om oppstart av 

utredningsarbeidet. Det ble spesielt invitert til å gi innspill om eksisterende uttak og forslag 

om framtidige uttak. Forslag til nye uttak ble levert på eget innspillskjema som er brukt 

ellers i kommuneplanrevisjonen. De konkrete innspillene blir behandla som innspill til 

revisjon av kommuneplan, på samme måte som øvrige arealbruksinnspill.  

 

Planforum 

Temaet masseforvaltning ble drøfta i fylkets planforum 13.01.2015. Se referat i vedlegg 3.  

 

Begrensa høring 

Temautredningen ble sendt på en begrensa høring i januar/februar 2015 (se vedlegg 4). Det 

kom inn 7 uttalelser til høringen, hvor 4 var fra regionale myndigheter, 2 fra interne parter i 

kommunen og 1 fra en privat grunneier. Uttalelsene ga mange gode innspill til utredninga, 

og er oppsummert og kommentert i vedlegg 5. Uttalelsene i sin helhet følger som vedlegg 6 

a-g.  

 

Høring og offentlig ettersyn av arealdelen  

Forslag til ny arealdel sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn på ordinær måte. 

Det vil da være mulighet til å gi innspill til det konkrete planforslaget. 

 

Rådmannens vurdering 
Masseforvaltning er et komplisert tema, hvor mange lovverk og myndigheter er berørt.  

De siste åra har det blitt flere saker, særlig knytta til deponier, og det er viktig at 

kommuneplanens arealdel har gode og hensiktsmessige bestemmelser og retningslinjer på 

dette området.  

 

Rådmannen anser at temautredningen vil gi et godt grunnlag for videre arbeid med temaet 

masseforvaltning i forbindelse med revisjon av kommuneplanens arealdel.  

 

 

Vedlegg 
1. Temautredning masseforvaltning 
2. Oversikt over uttak, deponi og planstatus 
3. Referat fra planforum 13.01.2015* 
4. Brev om begrensa høring 26.01.2015* 
5. Oppsummering og kommentarer til høringsuttalelser* 
6. Høringsuttalelser* 

a. Direktoratet for mineralforvaltning* 

b. Fylkesmannen i Buskerud* 

c. Jernbaneverket* 

d. Statens vegvesen* 

e. Ringerike kommune, Miljøretta helsevern* 

f. Ringerike kommune, Teknisk forvaltning Utbygging* 

g. Ragnhild Elisabeth Waagaard* 
 

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

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

 



 

 

 Ringerike kommune, 08.06.2015 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Enhetsleder miljø- og arealforvaltning: Heidi Skagnæs  

Leder areal – og byplankontoret: Grethe Tollefsen 

Saksbehandler: Guro Skinnes 
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1 INNLEDNING 
 

1.1 Bakgrunn  
 
1.1.1  Planstrategi og planprogram  

Kommunal planstrategi for Ringerike kommune og planprogram for revisjon av 
kommuneplanen fastslår at det skal lages en temautredning om masseforvaltning. Utredninga 
er en del av kunnskaps- og beslutningsgrunnlaget i arbeidet med revidering av 
kommuneplanens arealdel.  

I arealdelen vil aktuelle areal for uttak og produksjon av masser vurderes og ses i sammenheng 
med andre interesser og innspill. Andre hensyn kan for eksempel være kultur-, natur- og 
friluftsverdier, trafikk, transport og barn og unge.  

Forslag til ny arealdel sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn der det er åpent for 
innspill til det konkrete planforslaget.  
 
 
1.1.2  Vedtak om oppstart  

Formannskapet fattet 11.06.2013 sak 91/13 følgende vedtak:  

1. Kommunen vedtar oppstart av arbeid med temautredningen mineralske råstoffer.  

2. Resultatet av kartlegginga skal spilles inn til revideringen av kommuneplanen.   

 
I formannskapet ble det også fremmet forslag om at forekomst av grunnvann skulle tas med i 
utredninga. Forslaget ble ikke vedtatt, men oversendt til rådmannen. Rådmannen har avgrenset 
utredninga til å omhandle masseforvaltning. Avgrensning er nødvendig for å komme i mål 
med plan- og utredningsarbeidet som skal gjøres i forbindelse med revisjon av 
kommuneplanen. Grunnvann vil ivaretas i videre planarbeid etter plan- og bygningsloven, 
samt vannressursloven.  
 
1.1.3  Varsel om oppstart og invitasjon til innspill  

Etter formannskapets vedtak varsla rådmannen oppstart av utredningsarbeidet. Det ble spesielt 
invitert til å gi innspill om eksisterende uttak og forslag om framtidige uttak. Forslag til nye 
uttak ble levert på eget innspillskjema som er brukt ellers i kommuneplanrevisjonen. De 
konkrete innspillene blir behandla som innspill til revisjon av kommuneplan, på samme måte 
som øvrige arealbruksinnspill.  
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1.2 Formål 
 
Utredninga skal Kartleggingsbehov  

• gi oversikt over eksisterende 
masseuttak, produksjon av pukk og 
fyllinger/deponier 

• gi kunnskapsgrunnlag for å anbefale 
hvilke areal som bør settes av for 
uttak, produksjon eller deponi i 
kommuneplanen 

• gi vurderingskriterier for aktuelle 
områder for uttak, produksjon og 
deponier 

• gi oversikt over overordna 
rammebetingelser  

• Eksisterende masseuttak, produksjon 
av pukk og fyllinger/deponier, samt 
planstatus for disse 
 

• NGUs kartlegginger 
 

• Oversikt over områder som er avsatt 
til masseuttak i gjeldende 
kommuneplan, og hvor stor del av 
dette som er regulert iht. plan- og 
bygningsloven 

• Relevant lov- og regelverk  

Kommuneplanen skal 

• sikre ressurstilgang på byggeråstoffer for framtidige behov, ved å sette av 
tilstrekkelige arealer til råstoffutvinning.  

• sikre byggeråstoffer for framtidige generasjoner ved å unngå direkte og indirekte 
nedbygging av verdifulle ressurser. Bruk av LNF-formål er mest aktuelt her.  

• løse framtidig behov for deponiområder, spesielt mht. utbygging av Ringeriksbane og 
E16.  

• gjennom bestemmelser sette kriterier for når det er krav om reguleringsplan  

• avklare nivå på konsekvensutredninger i påfølgende reguleringsplaner   

 
 
1.2.1 Behov for forvaltningssystem  
Byggeråstoffene er ikke-fornybare ressurser som må forvaltes på en samfunnsmessig god 
måte. Ringerike har flere ressurser av nasjonal viktighet, og det er i nasjonal interesse at disse 
forvaltes riktig. For å sikre en bærekraftig utnyttelse av ressursene er det nødvendig å tenke 
langsiktig. Det er en rekke miljøulemper knytta til uttak og deponering av masser, f.eks. støv, 
støy og transport. Transporten medfører utslipp til luft og vann, trafikksikkerhet, vegslitasje og 
framkommelighet. I situasjoner der uttak eller deponi ligger nær boliger, eller der adkomsten 
er en vei det bor folk langs, vil konfliktnivået kunne være høyt. De viktigste årsakene til dette 
er forringelse av landskap, naturmangfold, kulturlandskap og i noen tilfeller turområder, støy- 
og støvproblematikk samt dårlig trafikksikkerhet. Uttak og deponering innebærer også 
vesentlige terrenginngrep.  
 
Det er derfor viktig med gode planer og prosesser for å sikre at hensyn til miljø og samfunn 
blir ivaretatt. Dette gir flere utfordringer som kommunen må håndtere, og et godt 
forvaltningssystem er avgjørende.  



 

 

5 av 26 
 

 

1.3 Avgrensning og definisjoner 
 

Utredninga avgrenses til Definisjon 

Byggeråstoffer:  

grus og pukk  

Byggeråstoffer er mineralske råstoffer som brukes til bygge- og 
anleggsformål: sand, grus og pukk.  

• Sand har diameter på mellom 0,002 og 2 mm.  

• Grus har diameter mellom 2,0 og 64 mm.  

• Pukk er knust fjell/stein med en diameter mellom 4 og 120 
mm eller større.  
 

Uttak og deponier • Uttak: I denne utredninga blir uttak/masseuttak brukt om 
uttak av byggeråstoffer.  

• Deponi: Lagring av masser, endelig eller midlertidig i 
påvente av gjenbruk.  
 

Ringerike kommune, 
samt et regionalt 
perspektiv 

• Utredninga tar for seg hele kommunen, men med vekt på 
Hønefoss-området.  

• Utredninga har samtidig et regionalt perspektiv, da uttak 
og deponi av masser har et regionalt marked.  
 

Kjent kunnskap  

 

• Utredninga baseres i hovedsak på eksisterende kunnskap. 
Begrunnelsen er at kartlegging av ressurser og 
eksisterende uttak er omfattende og ressurskrevende da det 
ofte må skje på bakken. 
 

Tidsperspektiv • Kommuneplanen har vanligvis et tidsperspektiv på 12 år. 
Når det gjelder masseforvaltning er det nødvendig med et 
vesentlig lenger tidsperspektiv for å sikre en bærekraftig 
utnyttelse av ressursene. I forvaltning av de ikke-fornybare 
ressursene er det viktig å tenke på framtidige generasjoner, 
slik at en ikke tømmer kommunen for ressurser på kort 
sikt.  
 

 

Kartlegging gjøres uten hensyn til eiendomsforhold.  
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1.4 Byggeråstoffer 
 
Byggeråstoffene brukes til bygge- og anleggsvirksomhet, som f.eks. veg og jernbane, 
offshoreplattformer og boliger. I gjennomsnitt bruker hver enkelt av oss mellom ti og tolv tonn 
i året. Grunnet ressursknapphet på sand og grus, samt strenge krav til byggeråstoffene, brukes 
pukk i stadig større grad.  

Figur 1: Forbruk av grus og pukk som byggeråstoff jf. årlig mineralstatestikk.  
 
1.4.1 Transport 
Mineralforekomster kan ikke flyttes, og kan bare utnyttes der de fra naturens side er lokalisert. 
I tillegg til kvalitet er også beliggenhet viktig, med tanke på nærhet til markeder og 
transportmuligheter. Transport utgjør en stor del av prisen ut til kunde. Ved avstander på mer 
enn 30-40 km kan transportkostnaden bli større enn materialkostnaden (verdien av råvaren). 
Avstand til forbruksområdene er viktige i planlegging av uttaksområder. Masser av god 
kvalitet kan forsvare en noe lenger transportavstand enn masser av dårligere kvalitet. Både ved 
uttak og deponering av masser kan transporten være et problem. Myke trafikanter, naboer til 
adkomstveier til uttak og deponi og bilister som kjører bak lastebilene i bakkene blir berørt av 
transporten.  
 
1.4.2 Et regionalt marked 
Uttak og deponi av masser har et regionalt marked, og masseforvaltning bør derfor i større 
grad skje på tvers av kommune- og fylkesgrenser. Det arbeides med en regional plan for 
masseforvaltning i Akershus. NGU anbefaler at nabofylker, som Buskerud også deltar i 
prosessen. I forbindelse med fylkesdelplan for areal og transport er det planlagt å utarbeide en 
regional utredning om masseforvaltning.   
Det største markedet for sand, grus og pukk er Oslo og Akershus. Naturlig nok er det også her 
det blir mest overskuddsmasser. Som kommune nær Oslo og Akershus merker Ringerike et 
press både når det gjelder uttak og deponering av masser. Grunneiere på landbrukseiendommer 
ønsker å ta imot overskuddsmasse til oppfylling av daler og lignende, slik at landbruket kan bli 
mer lønnsomt og effektivt med store sammenhengende, flate jorder.  



 

 

7 av 26 
 

2 AKTUELLE LOVVERK 
 

2.1 Oversikt 
Det er flere lover og forskrifter som styrer forvaltningen av byggeråstoffer: 

• Plan- og bygningsloven (pbl.) med forskrifter 

• Mineralloven  

• Landbruksveiforskriften 

• Forurensningsloven med forskrifter, spesielt kapittel 30 i forurensningsforskriften.  

• Forskrift om konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven 

• Kulturminneloven 

• Naturmangfoldloven 

• Skogloven 

• Forskrift om nydyrking 

• Folkehelseloven (kommer til anvendelse der det kan oppstå helsemessige ulemper i 
forbindelse med produksjon, uttak, forflytning, oppfylling m.m).  

• Drikkevannsforskriften, hjemlet i matloven og folkehelseloven  
 
Lista er ikke uttømmende. Plan- og bygningsloven og mineralloven er de mest sentrale i denne 
utredninga, og er nærmere omtalt under egne overskrifter. Masseuttak er regulert av konsesjon 
med driftsplan etter mineralloven, planavklaring etter plan- og bygningsloven (oftest 
reguleringsplan) og bestemmelser i eller vedtak etter forurensningsloven. En tillatelse etter 
mineralloven (konsesjon) erstatter ikke krav om godkjenning etter plan- og bygningsloven 
eller motsatt. Forholdet mellom disse lovene er omtalt i temaveilederen Uttak av mineralske 
råstoffer og planlegging etter plan- og bygningsloven. Se også tabell på neste side. Når 
masseuttak skjer over lengre tid og drifta er kommersiell, kreves det både reguleringsplan og 
driftskonsesjon. Når masseuttak skjer raskest mulig, for eksempel som en del av tilrettelegging 
av et utbyggingsområde, kreves kun reguleringsplan (jf. temaveileder).  
 

2.2 Mineralloven 
Mineralloven setter krav om driftskonsesjon ved et samla uttak på mer enn 
10 000 m3 masse. Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for 
Svalbard er konsesjonsmyndighet og sender saken på høring, jf. 
forvaltningsloven § 17. Kommunen er uttalepart til søknaden. Direktoratet er 
statens sentrale fagetat for forvaltning og utnyttelse av mineralressurser. 
Planer etter plan- og bygningsloven som omhandler mineraluttak sendes på 
høring til direktoratet.  
 
Konsesjon skal være gitt før drifta igangsettes. Driftskonsesjon er en form for 
aktørgodkjenning, som først og fremst omhandler bergfaglig kompetanse og økonomisk 
skikkethet. Søker skal sende inn driftsplan sammen med søknaden om driftskonsesjon. 
Driftsplanen danner grunnlag for hvordan uttaket skal foregå, og kan sette krav til 
gjennomføring av drift, istandsetting, sikring, bevaring av naturmangfold og bestemmelser om 
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tiltak mot forurensing.Driftskonsesjonenerstatterikke krav om tillatelseetterannetlovverk,
f.eks. plan- og bygningslovenog forurensningsloven.Ved uttak over 500 m³ masseskal det
sendesmeldingdirektoratet.Overskuddsmasserfaller ikke inn undermineralloven.

Undersøker,utvinner og driver av mineralforekomsterhar en oppryddingspliktbådemens
arbeider pågår,og etter at arbeider avslutta.Direktoratetkan fastsettefrist for opprydding,
entenetteregetinitiativ eller etter initiativ fra grunneiereller andreberørte.Direktoratetkan
også pålegge utvinner og driver å stille økonomisk sikkerhet for oppryddingstiltak.
Direktoratet opplyser at det etter gjeldende prosedyrer for konsesjonsbehandling,vil
hovedregelenværeat detstilleskravomøkonomisksikkerhet.

Figur 2: Henta fra temaveilederenUttak av mineralskeforekomsterog planleggingetter plan- og
bygningsloven,s.4.
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2.3 Plan- og bygningsloven (pbl.) 
2.3.1 Kommuneplan 
Kommuneplanens arealdel er en overordna oversiktsplan, som viser sammenhengen mellom 
samfunnsutvikling, behov for vern og utbygging og framtidig arealbruk. Arealdelen kan brukes 
for å sikre forutsigbarhet og unngå nedbygging av viktige ressurser.  
 
Områder til masseuttak og deponi bør avklares i arealdelen. Kommunen som planmyndighet 
har ansvar for å utarbeide arealdel med konsekvensutredning. Kommuneplanen har i 
utgangspunktet et tidsperspektiv på 12 år, men når det gjelder masseforvaltning må 
tidsperspektivet være vesentlig lengre.   
 
Hovedelementer i arealdelen er vist i tabellen nedenfor, med henvisning til aktuelle §§ i plan- 
og bygningsloven, samt forklaring på hvordan disse kan brukes i masseforvaltning.  
 

 Pbl.  Forklaring 

Arealformål 
angir med 
rettslig 
bindende 
virkning hva 
arealet kan 
nyttes til.  
Vises på kart.  

§ 11-7, 1 Råstoffutvinning, underformål under bebyggelse og anlegg: 
Formålet brukes for masseuttak. 
Type uttak kan angis med påskrift, men arealkoden er lik.  
 

§ 11-7, 1 Andre typer anlegg, underformål under bebyggelse og anlegg: 
Formålet brukes for massedeponi.  
 

§ 11-7, 5 
 
 

Landbruks-, natur- og friluftsformål (LNF):  
Ressursene ligger ofte i LNF-områder. Formålet innebærer i 
utgangspunktet byggeforbud. Dersom uttak av forekomsten 
ligger langt fram i tid, kan LNF være aktuelt formål for å hindre 
nedbygging. Videre kan formålet endres til råstoffutvinning ved 
en senere planrevisjon. Dette bør da omtales i planbeskrivelsen. 
LNF vil ofte være det tilgrensende område til uttak. Det kan 
være aktuelt å gi føringer for eller fastsette arealbruk i 
randsonene rundt et uttaksområde.  
Masseuttak til egen eiendoms bruk i landbruket er i tråd med 
landbruksformålet i LNF-område. Uttak ut over dette er i strid 
med LNF-formål.  
 

Hensynssoner 
angir hensyn 
som skal 
ivaretas når 
arealbruk 
gjennomføres. 
Vises på kart.  

§ 11-8 Hensynssoner kan brukes for å sikre randsonene ut fra 
sikkerhetshensyn eller ulike vernehensyn.   
 

§ 11-8 a)  
 

Sikrings-, støy og faresoner kan brukes for å hindre byggetiltak 
i randsonene i påvente av avklaring i reguleringsplan.  
I bestemmelsene for sonen kan det fastsettes forbud mot nye 
byggetiltak.  

§ 11-8 c)  Sone med særlige hensyn kan brukes for å sikre vernehensyn. 
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 Det kan kun gis retningslinjer til sonen, og disse må 
formaliseres i arealformål og eventuelt bestemmelser i 
påfølgende reguleringsplan. 
 

Bestemmelser 
angir med 
rettslig 
bindende 
virkning hvilke 
vilkår et tiltak 
må oppfylle.  

§§  
11-9  
11-10 

Bestemmelsene utfyller og utdyper arealformål og 
hensynssoner. Det kan f.eks. gis bestemmelser om uttaksdybde, 
deponihøyder eller forutsetninger om akseptabel produksjons-
virksomhet. § 11-9 nr 8 kan brukes for å gi forutsetninger om 
vernehensyn som må ivaretas i reguleringsplan.  
 

§ 11-9, 4 Rekkefølgekrav: Der uttak ikke skal tas i bruk i denne 
planperioden, men en gang i framtida, kan området legges ut 
som råstoffutvinning som det fastsettes rekkefølgekrav til med 
tidspunkt for når anlegget kan tas i bruk.  
 

 
2.3.2 Reguleringsplan 
Plan- og bygningsloven § 12-1 stiller krav om reguleringsplan for større bygge- og 
anleggstiltak og andre tiltak som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn. (…). De 
fleste masseuttak og større deponier omfattes av dette kravet. Kommunen som plan- og 
bygningsmyndighet avgjør hva som er større.  
 
Reguleringsplaner bør utarbeides i samsvar med kommuneplanens arealdel. Det er en krevende 
prosess å behandle et reguleringsforslag som avviker fra arealdelen. Dersom avklaringene i 
kommuneplanen er tilstrekkelige, kan andre hensyn bli ivaretatt i driftskonsesjon og driftsplan 
etter mineralloven. I de fleste tilfeller vil likevel både kommunen og driver være tjent med en 
reguleringsplan som grunnlag for drifta. En reguleringsplan vil også forenkle 
konsesjonsbehandlingen etter mineralloven.  
 
Reguleringsplanen fastsetter uttaksgrenser, fyllingsgrenser, rammer for bebyggelse, atkomst, 
vernehensyn og fysiske miljøtiltak og eventuelle krav om istandsetting og etterbruk. Selv om 
et areal er avsatt til masseuttak i arealdelen, kan det ikke alltid påregnes at hele det avsatte 
arealet kan nyttes til uttak. Reguleringsprosessen med mer detaljert konsekvensutredning vil 
kunne føre til at uttaksområdet må reduseres av hensyn til andre interesser. Det kan og være 
behov for å avsette arealer til støyvoller eller skjermingssoner innenfor det avsatte området. 
 
Forhold som blir regulert i driftsplanen bør ikke gjentas i reguleringsplan. Krav til eller 
forutsetninger om etterbruk kan fastsettes i reguleringsplanen. De fleste uttak er i drift over 
mange år, og det vil ofte være vanskelig å fastsette etterbruk. For løsmasseuttak kan landbruk 
være aktuelt etterbruksformål. Arealbruken reguleres i tilfelle i tidsrekkefølge. Dersom 
etterbruken er et utbyggingsformål (industri eller bolig) bør reguleringsplanen kun omtale dette 
og fastsette plankrav for etterbruken. Detaljerte rammer vil trolig være utdaterte den dagen 
etterbruk er aktuelt. Etterbruken kan også være tilbakeføring til LNF-formål, herunder 
etablering av nye jordbruksarealer. Krav om fortløpende avslutning og istandsetting hjemles i 
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utgangspunktet i driftsplan. Der landskapshensyn eller planlagt etterbruk tilsier det, kan 
reguleringsplanen fastsette konkrete løsninger.  
 

• Arealformål:  
o Uttaksområdet reguleres til råstoffutvinning eller steinbrudd og masseuttak. 
o Tilhørende produksjonsanlegg reguleres til industri eller som eget felt under 

steinbrudd / masseuttak med bestemmelser om bebyggelse.  
o For randsonene rundt uttaket brukes formål som kreves for å ivareta sikkerhet, 

vernehensyn o.a.   
o Deponi skal vises som annen særskilt angitt bebyggelse og anlegg.  

• Bestemmelser gis iht. pbl. § 12-7.  
 
I planprosessen kommer ofte spørsmålet om alternative lokaliseringer av uttak og deponi. 
Ressursenes kvalitet er viktig her, og grunneier- og rettighetsforhold begrenser ofte 
valgmulighetene. Dersom en reguleringsplan er i samsvar med arealdelen, bør spørsmålet om 
alternativ være mindre relevant. Dersom planforslaget ikke er forankra i arealdelen, bør 
alternativer belyses og framgå av planprogrammet.  
 
2.3.3 Konsekvensutredning 
I forbindelse med utarbeiding av reguleringsplan kan det utløses krav om konsekvensutredning 
(KU) etter forskrift om konsekvensutredninger, ut fra tiltakets størrelse og art. Kravet 
framkommer enten direkte på grunn av tiltakets størrelse, eller etter en konkret vurdering.  
 
2.3.4 Byggesak 
I utgangspunktet er det krav om søknad og tillatelse for vesentlige terrenginngrep, jf. pbl. § 21-
1 k. Hva som er vesentlig er ikke nærmere definert i lov eller forskrift, og avgjøres etter 
skjønn. I tillegg til volum og størrelse, må det også vurderes hvordan uttaket framstår visuelt, 
hvor sårbart området er, og hvordan naboer blir påvirka av tiltaket. Masseuttak må også 
vurderes over tid, og kommunen kan gripe inn ovenfor mindre uttak som over tid utgjør 
vesentlige terrenginngrep. Inngrep i tettbygde strøk vil lettere bli vurdert som vesentlige enn i 
mer rurale områder.  
 
Byggesaksforskriften § 4-3 punkt f unntar steinbrudd, gruver og masseuttak med tilhørende 
knuseverk og sorteringsanlegg fra søknadsplikt. Forutsetningen er at tiltaket er i samsvar med 
reguleringsplan og at det er gitt konsesjon etter mineralloven. Atkomstveg og tilhørende 
byggverk som f.eks. asfaltverk eller kontorbygninger er søknadspliktige på vanlig måte.  
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2.4 Landbruksveiforskriften 
2.4.1 Om forskriften 
Bygging, opprusting og ombygging av veier til landbruksformål er regulert gjennom Forskrift 
om planlegging og godkjenning av veier for landbruksformål (landbruksveiforskriften).  
Forskriften er fastsatt av Landbruksdepartementet (nå Landbruks- og matdepartementet) 
hjemmel i skogbruksloven og jordlova.  
 

Formål § 1-1 
Formålet med denne forskrift er å sikre at planlegging og bygging av veier for 
landbruksformål skjer på en måte som gir landbruksfaglige helhetsløsninger. Det skal 
samtidig legges vekt på hensynet til miljøverdier knyttet til naturmiljø, landskap, 
kulturminner og friluftsliv, og andre interesser som blir berørt av veiframføringen. 
 
Virkeområde § 1-2 
Denne forskrift omfatter nybygging og ombygging av veier for landbruksformål, jf. § 1-
3. Forskriften gjelder også massetak langs veitraseen som er nødvendige i forbindelse 
med bygging og vedlikehold av det enkelte veianlegg. 

 
2.4.2 Praktisering av forskrift 
Skal det åpnes et massetak i forbindelse med tiltak på en landbruksvei søkes det sammen med 
tiltaket som nyanlegg, ombygging eller særskilt. Det følger da vanlige søknadsprosedyre med 
høring og miljøvurderinger. 
 
Et massetak er et varig inngrep i naturen. Det er derfor uheldig å åpne mange små massetak. 
Med utvikling av mobile knuse- og sorteringsverk er det vanligvis mye penger å spare på å 
produsere egen masse til landbruksveiformål. Med et skogbruk med stadig dårligere vilkår og 
økonomi er egenproduksjon av masse ofte avgjørende for at veinettet skal holdes i stand. 
Erfaringsvis består masseuttak nå mer i å skyte ut og knuse fjell enn å ta ut morene. 
 
De aller fleste landbruksveier eies av flere som er organisert i et veilag. Veiene er ofte i et nett 
hvor alle eller bare noen av samme eierne er involvert i sideveiene. Vanligvis finner en den 
mest gunstige plasseringen for et massetak som dekker hele veinettet. Det vil si at vi 
godkjenner massetak for et veinett og ikke for det enkelte anlegget. 
 
Intensjonen med godkjenningen etter landbruksveiforskriften er å sikre gode masser til 
veiformål med korte transportavstander. Godkjenningen setter vilkår om at massetakene skal 
sikres for folk og dyr mot ulykker. Massetakene skal ryddes opp og lukkes ved endt bruk. 
Godkjenning etter denne forskriften betinger at massene blir brukt til eget formål og ikke for 
kommersielt salg. For salg ut over egen eiendoms bruk eller masse til andre formål må tiltaket 
godkjennes etter plan- og bygningsloven. 
 
2.5 Forurensningsforskriften 
Forurensningsforskriften kapittel 30 omhandler forurensninger fra produksjon av pukk, grus, 
sand og singel. Aktuelle tema er skjerming, støvdempende tiltak, utslipp til vann og støy. Når 
særlige forhold tilsier det, kan Fylkesmannen kreve at virksomheter som omfattes av kapittel 
30 skal ha særskilt tillatelse fra forurensningsmyndigheten. I god tid før slike virksomheter 
startes opp eller endres/utvides, skal den ansvarlige sende melding til Fylkesmannen med 
opplysninger om virksomheten. 
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3 MASSENES KVALITET 
 
3.1 Bergmessig kvalitet  
Det er stor kvalitetsmessig forskjell på de ulike bergartene, og langt fra alle kan brukes som 
byggeråstoff. De strengeste kravene stilles for bruk til veg- og betongformål. Spesielt til 
vegdekker på veger med stor trafikkbelastning er det strenge krav. For bruk til grøfter, 
drenering, fyllinger o.l. er det ikke så strenge krav.  
 
 

3.2 Tilstandsklasser 
Kvaliteten på massene er viktig både ved uttak og deponi. Massenes tilstandsklasse avgjør hva 
massene skal brukes til. Tilstandsklassene gir uttrykk for helsefaren ved å oppholde seg på 
eiendommen, og brukes for å sette grenser for hvilke nivåer som kan aksepteres av miljøgifter 
i jord til ulik arealbruk. Risiko for spredning av miljøgifter til omkringliggende resipienter må 
også vurderes. Innholdet av miljøgifter øker fra klasse 1 til klasse 5. Klasse 1 er arealer som 
ikke utgjør risiko for helse eller miljø, mens over klasse 5 defineres jorda som farlig avfall.  
 

 
Figur 3: Tilstandsklasser fra veilederen Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn 
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4 DAGENS SITUASJON  
 
4.1 Kommuneplanens arealdel  
4.1.1 Avsatte arealer 
Gjeldende kommuneplan for Ringerike 2007-2019 ble vedtatt 30.08.2007. Arealdelen er nå 
under revidering.  I gjeldende arealdel er det avsatt flere områder til masseuttak, først og 
fremst i området rundt Hønefoss. Totalt er det avsatt om lag 4 000 daa. Se oversikt i tabell 
nedenfor.  
 
Det er varierende om disse arealene er regulert i reguleringsplan. For flere av områdene er det 
reguleringsplaner under utarbeidelse. Se vedlegg 1 for nærmere beskrivelse av de enkelte 
områdene. 
 
I tillegg til disse områdene er det markert et vurderingsområde for framtidig masseuttak på 
Eggemoen (ikke juridisk rettsvirkning).  
 

Arealer avsatt til masseuttak i kommuneplanens 
arealdel 2007-2019 
Stedsnavn Nåværende Framtidig 
Nordre Myrvold 

 
32 156 

Hval, Hallingby 49 610 
 Hensmoen 431 694 480 349 

Kilemoen 1954593 967 529 
Kalkverket i Åsa 46 899 

 Lamoen 
 

127937 
Sum 2482796 1 607 971 
Totalt avsatt til masseuttak 4 090 767 

 

 
 
4.1.2 Bestemmelser og retningslinjer 
Kommuneplanbestemmelsene § 3 gir følgende bestemmelser og retningslinjer til disse 
områdene:  

• Bestemmelse: I områder avsatt til råstoffutvinning må det utarbeides reguleringsplan 
med konsekvensutredning i tråd med forskrift T-1446 før nye masseuttak eller 
utvidelser av eksisterende masseuttak kan finne sted.  

• Retningslinjer: Det kan gis tillatelse til råstoffutvinning utenfor de avsatte områdene. 
Igangværende godkjente virksomheter kan fortsette.  

 
Dagens kommuneplanbestemmelser inneholder ikke noe spesifikt om fylling eller deponi.  
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4.2 Ressurser i Ringerike   
Berggrunnen i Ringerike er svært variert og består av ulike bergartstyper fra ulike tidsperioder 
i den geologiske historien. Vi kan dele bergartene i kommunen inn i tre områder:  
 

1. De yngste bergartene tilhører Oslofeltet. Generelt er bergartene som tilhører Oslofeltet 
øst i Ringerike best egna for knusing til pukk for bruk til byggetekniske forhold. Både 
kvalitetsmessig og med hensyn til avstand til store markeder er områdene innenfor 
Oslofeltets bergarter i øst interessante. 

2. I områdene langs Randselva og ut mot Tyrifjorden inneholder berggrunnen 
hovedsakelig sedimentære bergarter som kalkstein, kalkrik sandstein og skifer.  

3. I vest og nordvest består berggrunnen av eldre stedegne og omvandlede dyp- og 
gangbergarter. Her dominerer gneis i ulike varianter. I området fra Heradsbygda, 
Follum og nordover til Hval og Skollerud finnes det gabbro som stedvis er omvandla 
til amfibolitt mot yttergrensene. Også her opptrer stedvis gneis av ulike typer.  

 
Ringerike har store sand- og grusressurser, og en god del av dette er høykvalitetsmasser – som 
er en mangelvare. Ringerike er et viktig forsyningsområde for en stor region. Oslo-området har 
i dag et sterkt press både på arealer og ressurser, og byggeråstoffer er en mangelvare. Etter 
hvert som mindre forekomster tømmes andre steder vil behovet for masser fra Ringerike øke. 
Dagens behov for byggeråstoff i Oslo og Akershus er ca. 4,2 millioner tonn per år. Fram mot 
2040 vil behovet trolig øke til 6 millioner tonn per år, og totalt 150 millioner tonn fram til 
2040. (Kilde: Planprogram for Regional plan for masseforvaltning, Akershus fylkeskommune 
2013)  
 
I 2012 ble det solgt over 550 000 tonn sand og grus og over 300 000 tonn knust fjell 
(pukk) til en verdi av over 75 millioner kroner fra Ringerike. Pukk blir i  hovedsak 
brukt i  kommunen, mens av sand og grus blir en stor del eksportert blant annet til Oslo 
og Akershus. Fordeles salget av grus per innbygger får vi nesten 19 tonn, noe som betyr at 
Ringerike er en eksportkommune (29 400 innbyggere per 01.01.2013). På landsbasis er forbruket 
av sand og grus 2,8 tonn per innbygger, og ca. 10 tonn pukk.  
 
Grusressurser har også ofte gode egenskaper som byggegrunn, resipient for infiltrasjon av 
avløpsvann og drikkevannskilde. Grunnvannskilder med gode vanngivende egenskaper og 
god drikkevannskvalitet må hensyntas ifm. masseforvaltning.  
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Figur 4: Berggrunni Ringerike.
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Prognoser for framtidig behov og levetid på forekomstene ut fra forskjellige forutsetninger 
er diskutert i NGU Rapport 2009.007 Analyse av framtidig behov og tilgang på sand, 
grus og pukk i Buskerud, Telemark og Vestfold. I Ringerike er det registrert et totalt volum 
på knapt 500 millioner tonn. Av dette er 157 millioner tonn beregnet å være utnyttbart, og i 
forekomstene som er klassifisert som nasjonalt viktige og meget viktige i en lokal 
sammenheng er det utnyttbare volumet 51 millioner tonn.  
 

Byggeråstoffer: potensial, produksjon og regionalt behov 
Ringerike Oslo og Akershus 
Utnyttbart volum Produksjon (salg) 

2012  
Dagens behov  Forventa behov 

fram mot 2040 
500 mill  850 000  4,2 mill årlig 6 mill tonn årlig  
Tall er oppgitt i tonn.  
 
Med bakgrunn i oversikten ovenfor ser det ut til at Ringerike kan øke sin produksjon for å 
dekke en noe større andel av det regionale behovet.  
 
Arealdelen må ha et langsiktig fokus, og det bør vurderes hvor store kvantum som er 
ønskelig å ta ut årlig. Jo flere masseuttak det åpnes for om gangen, desto lenger vil det ta før 
uttak i drift avsluttes. En restriktiv linje når det gjelder å åpne nye uttaksområder vil kunne 
bidra til at eksisterende uttak driftes mer effektivt og eventuelt vil kunne avsluttes fortere. 
De negative konsekvensene av et uttak vil da vare i kortere tid.  
 
 

4.3 Grus 
Norges geologiske undersøkelser (NGU) har utarbeida et kart som viser forekomster av sand, 
grus og pukk. Se kart på neste side. Forekomstene er klassifisert og verdivurdert. 
Opplysningene er oppdatert i 2006.  Det er registrert 49 forekomster av sand og grus i 
Ringerike. NGUs oversikt viser også hvor mye som er utnyttbart i de ulike forekomstene. Se 
tabell nedenfor for oversikt over forekomster i de 3 øverste viktighetskategoriene. Kommunen 
har ikke oversikt over hvor mange av uttakene som er registrert hos NGU som er i drift i dag. 
Det kan også være uttak som er i drift som ikke er registrert.  
 

Nasjonalt viktig Meget viktig Viktig 

Eggemoen 
Hensmoen 
Kilemoen 

Djupdalsmoen 
Prestmoen 
 

Flaskerud 
Somdalen 
Haugland 
Hval 
Trampen 
Russerleiren 
Hengslemoen 

Gravlimoen 
Maurland 
Valdresstømoen 
Lamoen 
Væladalen 
Busund 
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4.4 Pukk 
 
Pukkressursene er per i dag ikke kartlagt. NGU er imidlertid i gang med undersøkelser i 
Buskerud, men det er usikkert når registreringer vil bli gjort i Ringerike. I Ringerike er det 
registrert fire pukkforekomster og tre lokaliteter for mulig framtidig pukkuttak. Vestsiden 
pukkverk og Djupdalsmoen steinbrudd er i drift, og regnes som henholdsvis regionalt viktig og 
svært viktig forekomst. Det er tilstrekkelig områder med planavklaring eller under regulering 
for kommuneplanperioden. Det prioriteres derfor ikke å utrede dette nærmere nå. 

 

4.5 Istandsetting og etterbruk 
 
Istandsetting og etterbruk er et sentralt tema i masseforvaltninga, og Ringerike har flere ulike 
eksempler på hvordan dette har vært gjort:  

• Trøkstad ved Ringerike sykehus 
Her er det etablert et idrettsanlegg i et avslutta uttaksområde.  

• Somma ved avkjøring fra E16 til Samsjøveien 
Avslutta uttaksområde er avsatt til boligformål i kommuneplanen.  
Utbygging er foreløpig ikke realisert.  

• Kalkverket i Åsa 
Det blir drøfta om kalkverket kan brukes som deponi og fylles igjen ved avslutning.  

• Landbruk 
Deponier planlegges ofte på eller i forbindelse med jordbruksarealer. I Ringerike er det 
noen pågående prosjekter hvor dette er tilfelle. Overskuddsmasser kan i mange tilfeller 
utgjøre en ressurs som kan gi nye landbruksarealer, eller bedre arrondering på 
eksisterende landbruksarealer. Det er viktig at matjord tas vare på og ikke graves ned. 
Det må unngås avrenning fra fyllingsarealer til andre arealer eller til vassdrag. Når 
oppfylling er gjennomført er det viktig at det legges matjord eller annet vekstmedium 
på toppen, slik at arealene er egna til dyrka mark, skog eller det som er planlagt 
etterbruk.  
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 Figur 5: Ressurskart: Sand, grus og pukk Ringerike kommune. 
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4.4 Fylling og deponi 
 
4.4.1 Behov for deponiområder 
Stor aktivitet i bygge- og anleggsbransjen gjør at det er et stort behov for massedeponier, 
spesielt i og rundt byer og tettsteder. Selv om aktiviteten i byggebransjen i hovedstadsområdet 
kanskje har gått noe ned de siste åra, så har en sett at overskuddsmasser fraktes ut til 
omkringliggende kommuner, blant annet Ringerike. Noe av grunnen til dette kan være at det er 
dårlig tilrettelagt for deponering av masser i områdene hvor overskuddsmassene oppstår.  
 
Tidligere har grunneiere gjerne måttet betale for å få masser til arrondering av eiendommer 
o.l., mens i dag kan det å ta i mot overskuddsmasser være en stor inntektskilde.  
 
I løpet av de siste åra har etterspørselen etter lokaliteter for deponering i Ringerike økt. I 
mange tilfeller har det vært ønske om å bruke rene masser for å fylle opp søkk og dæler som 
ligger i tilknytning til eksisterende jorder. Det er også tilfeller hvor det er ønske om å heve 
terrengnivået på eksisterende fulldyrka jord for å redusere risiko for flom/gjøre jordet mer 
egnet for maskinell drift.  
 
Arealer for mellomlagring av masser bør ligge i tilknytning til hovedvegnettet, for i størst 
mulig grad unngå miljøulemper på lokalt vegnett og der folk bor.  
 
Direktoratet for mineralforvaltning er positive til at avslutta masseuttak brukes til 
deponiformål, forutsatt at viktige ressurser er drevet ut. Det er også mulig å kombinere et 
masseuttak i drift med deponi, dersom dette gjøres på en slik måte at deponi ikke blir til hinder 
for uttaket. 
 
4.4.2 Overskuddsmasser - problem eller ressurs? 
Overskuddsmasser er et avfallsproblem, men kan også være en ressurs. Overskuddsmasser bør 
kartlegges med tanke på mulighetene for gjenbruk. Dette kan være rene jordmasser, mer eller 
mindre forurensa masser, betong eller bærelag eller asfaltmasser fra veier. Hvordan slike 
masser skal håndteres er bestemt av ulike regelverk.  
 
Forurensa masser skal håndteres etter forurensningsforskriften kapittel 2. Rene masser kan 
disponeres fritt innenfor plan- og bygningslovens krav.  
 
Det er behov for permanente deponier, men også områder for mellomlagring av masser som 
gjennom bearbeiding og foredling kan gjenbrukes som byggeråstoff.  
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4.4.3 Retningslinjer for fylling/deponi 
Kommunen kjenner til flere deponier i Ringerike, og det er flere pågående planprosesser 
knytta til disse. Det har vært flere eksempler på at deponier som var tenkt å være små da 
godkjenning ble gitt, har blitt store og konfliktfylte.  
 
Kommunen har ikke hatt gode nok rutiner for saksbehandling og oppfølging av deponiene. Det 
er derfor utarbeida retningslinjer for fylling/deponi. Retningslinjene ble vedtatt i 
formannskapet 16.09.2014 sak 153/14, og skal innarbeides i kommuneplanbestemmelsene:  
 

• I områder avsatt til byggeområder:  
Terrenginngrep som avviker med mer enn 1,5 m i forhold til opprinnelig terreng, eller 
samla har et omfang på mer enn 500 m2 er i utgangspunktet søknadspliktige etter plan- 
og bygningsloven. I rekke- eller kjedehus og lignende tett bebyggelse må avviket ikke 
være mer enn 0,5 m og 500 m2 i utstrekning.  
 

• I områder avsatt til LNF-område:  
Terrenginngrep som avviker med mer enn 3,0 m i forhold til opprinnelig terreng eller 
samla har et omfang på mer enn 1000 m2 er i utgangspunktet søknadspliktige etter 
plan- og bygningsloven. På fyllinger med volum på mer enn 10 000 m3 er det krav om 
reguleringsplan som sier noe om omfang, utførelse og tidsbegrensning. Aller 
skjæringer og fyllinger skal vises i reguleringsplaner og ved søknad om tillatelse til 
tiltak, både i plan og snitt, og det skal foreligge dokumentasjon på masseberegning. I 
tillegg skal følgende dokumenteres: Geoteknikk, biologisk mangfold (naturkvaliteter), 
kulturminner, støy og støv og trafikk. Andre tema kan være aktuelle, dette vurderes 
særskilt i hver sak.  
 

• For større masseuttak/fyllinger kan det kreves kompensasjon for utbedring/slitasje på 
offentlig infrastruktur, og det kan i plan bli stilt krav i rekkefølgebestemmelser.  

 
Her må det bemerkes at plan- og bygningsloven ikke gir hjemmel til å stille krav om 
kompensasjon direkte i arealplaner. Men det kan for eksempel gjennom 
rekkefølgebestemmelser fastsettes avbøtende tiltak som må gjennomføres før uttak/deponering 
av masser kan skje. Avkjøring direkte til kommunal vei krever godkjenning fra kommunal 
vegmyndighet, som også kan sette restriksjoner på akseltrykkbelastning.  
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5 KONKLUSJONER 
 

5.1 Generelle føringer til arealdelen 
a. En bærekraftig masseforvaltning 
b. Sikre ressurser og uttaksområder for framtidige behov 
c. Redusere miljø- og samfunnsbelastning 
d. Utnytting av eksisterende uttak skal prioriteres framfor å åpne nye 
e. Ringerike er en stor kommune med store avstander, og det bør være tilgang på 

byggeråstoffer flere steder. Antall uttak skal likevel begrenses, og det tas sikte på noen 
større uttak, framfor mange små.  

f. Områder hvor det tidligere har vært masseuttak bør vurderes som deponiområder 
g. Det bør i reguleringsplaner og byggesaker der det er aktuelt stilles krav om mineralsk 

grovkartlegging av overskuddsmassers kvalitet. Dette med tanke på gjenbruk.   
h. Deponiområder bør ligge i tilknytning til hovedvegnett.  
 
Hensyn som må vurderes ved forslag og søknader om områder til råstoffutvinning og deponi:  
a. Avstand til marked 
b. Massenes kvalitet 
c. Adkomst, konsekvenser for berørt vegnett og trafikksikkerhet (boliger langs adkomstvei), 
d. Dagens bruk av området 
e. Omkringliggende bebyggelse og anlegg (avstand fra boliger, fritidsbebyggelse m.m.) 
f. Landskapsverdier 
g. Kulturlandskap og kulturminner 
h. Landbruk og sikring av jordressurser  
i. Naturmangfold og naturområder 
j. Forurensning (jord, vann, luft og støy) 
k. Folkehelse og friluftsliv 
l. Geoteknikk, grunnforhold og risiko for skred 
m. Risiko og sårbarhet 
 

5.2  Plankart – områder til råstoffutvinning og deponi 
• Denne utredninga konkluderer ikke når det gjelder hvilke områder som skal settes av til de 

enkelte formål. Dette behandles konkret i revisjon av arealdelen.  

• Det skal avsettes tilstrekkelige områder til uttak av byggeråstoffer.  

• Områder for deponi avklares først og fremst i egne i reguleringsplaner. Dette bør ses i 
sammenheng med de store samferdselsprosjektene.  

• Detaljeringsgrad: Kommuneplanens arealdel er en overordna plan, og skal ikke være så 
detaljert at den viser mindre uttak til egen eiendoms bruk i landbruket.  

• Arealdelen skal avgrense nye uttaksområder, samt ytre grenser for eksisterende 
uttaksområder som skal drives videre. Reguleringsplan avklarer endelige uttaksgrenser.  

• Områder som skal avsettes til deponi vises som "andre typer angitt bebyggelse og anlegg".  
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• Sikring av randsoner til uttaksområder skal vurderes, f.eks. gjennom hensynssone etter pbl. 
§ 11-8 a. 
 

5.2 Bestemmelser og retningslinjer 
 
Videre følger en beskrivelse av punkter som bør inngå i bestemmelser og/eller retningslinjer til 
arealdelen.  
 
Definisjoner 

• Nydyrking: Dette er tiltak hvor man har et gjengrodd beite eller skog som skal bli til 
fulldyrka areal. Som nydyrking regnes fulldyrking av udyrka mark. Fulldyrking vil si at 
jorda renskes for stein og stubber i full plogdybde. Ofte må det også planeres og grøftes 
slik at arealet blir egnet til mekanisk jordbruksdrift. Der det er snakk om å tilkjøre eksterne 
masser for å heve terrenget fra det opprinnelige nivået, vil dette være tiltak som i 
utgangspunktet ikke faller inn under nydyrkingsforskriftens virkeområde, og tiltaket må 
også vurderes om det trengs behandling etter plan- og bygningsloven. 

• Mindre tiltak / Mindre terrengendringer: Tiltak som er fritatt krav til saksbehandling etter 
plan- og bygningsloven.  

• Større tiltak / Vesentlige terrengendringer: Tiltak som skal behandles etter plan- og 
bygningslovens § 20-1. Det må også vurderes om det kreves reguleringsplan og/eller 
dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelser, f.eks. om 100 meters belte langs vann og 
vassdrag er berørt.  

 
Massebalanse 
Det skal være mål om størst mulig massebalanse i byggeprosjekter (differanse mellom forbruk 
og produksjon). Det vil variere når i prosessen det er mulig å gjøre beregninger av 
massebalanse, ut fra detaljeringsgrad f.eks. i en reguleringsplan. Generelt skal beregning av 
massebalanse gjøres så tidlig som mulig. Dette drøftes i oppstartsmøter. Dersom det ikke er 
mulig å oppnå massebalanse, skal det i større prosjekter der det blir betydelige mengder 
overskuddsmasse vurderes å kreve plan for deponering.  
 
Temakart  
Temakart som viser mineralske ressurser i form av byggeråstoffer i Ringerike skal være en del 
av arealdelen, med henvisning i bestemmelsene.  
 
Søknadsplikt etter pbl. 20-1 k 

• Masseuttak er søknadspliktig såfremt tiltaket ikke er regulert i reguleringsplan.  

• Deponi er søknadspliktig dersom det overstiger følgende: 
o I byggeområder: Avvik på 1,5 meter i forhold til opprinnelig terreng og utstrekning 

på 500 m2. 
o I rekkehusområder/tettbygde strøk: Avvik på 0,5 meter i forhold til opprinnelig 

terreng og utstrekning på 500 m2. 



 

 

24 av 26 
 

o I LNF-områder: Avvik på 3 meter i forhold til opprinnelig terreng og utstrekning på 
1000 m2. 
 

Plankrav  
Når utløses krav om reguleringsplan etter pbl. § 12-1? 

• Masseuttak omfattes i utgangspunktet av plan- og bygningslovens krav om reguleringsplan 
for større bygge- og anleggstiltak. For nye masseuttak over 10 000 m3 er det krav om 
reguleringsplan før uttak kan starte. Eksisterende uttak og vesentlige utvidelser av disse 
bør reguleres. Utforming av bestemmelse eller retningslinje om dette i kommuneplanen må 
avklares nærmere.  

• Det er plankrav for deponi dersom det skal fylles mer enn 10 000 m3, uavhengig av formål 
i kommuneplanen eller reguleringsplan. 

 
Utredningskrav 

• Ved utarbeidelse av reguleringsplan for uttak og deponi skal hensyn i punkt 5.1 utredes. 

• Det skal alltid utarbeides en støyutredning.  

• Dagens og framtidig terreng må vises.  
 
Reguleringsplan for uttak/deponi 

• Omfang og avgrensning skal framgå av kart og bestemmelser.  

• Adkomst til offentlig veg skal inngå i planområdet.  

• Eventuelle nødvendige tiltak i vegnettet ivaretas gjennom rekkefølgebestemmelser. 
Vedlikehold og kompensasjon for slitasje på offentlig infrastruktur må styres gjennom 
egne avtaler.  

• Etterbruk skal avklares i reguleringsplan. F.eks. deponi i avslutta uttak, tilbakeføring til 
LNF eller tilrettelegging for utbyggingsformål. Dersom etterbruken er et utbyggingsformål 
(f.eks. industri eller bolig) bør reguleringsplanen kun omtale dette og fastsette plankrav for 
etterbruken. 

• Krav om istandsetting skal vurderes.  

• Bestemmelser om uttaksretning og etapper bør vurderes. Dette blir vanligvis fastsatt i 
driftsplan. Slike bestemmelser i reguleringsplan bør være godt begrunna, da det kan være 
tyngende vilkår for drifta. Ulike kvaliteter, praktisk og sikker drift kan gjøre det vanskelig 
å følge slike rammer.  

• Dersom regulering av masseuttak er i tilknytning til eksisterende uregulert uttak, skal det 
utarbeides en samla reguleringsplan for hele området. Krav om istandsetting av tidligere 
uttatte områder skal vurderes. 
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LNF-områder 

• Det skal ikke startes opp reguleringsplaner for masseuttak utenfor områder avsatt til 
råstoffutvinning i kommuneplanen.  

• Oppstart av reguleringsplan for deponi i LNF-område kan vurderes etter behov.  

• Uttak til egen eiendoms bruk i landbruket kan tillates. Dette omfatter ikke uttak i 100-
metersbeltet langs vann og vassdrag. Uttak for egen eiendoms bruk er mindre 
uttaksområder som drives av grunneier til egen eiendoms bruk.   

• Det er i utgangspunktet ikke tillatt å gjøre uttak, fylling eller deponering av masser i 
vassdrag og i 100-metersbeltet til vann og vassdrag og strandsonen.  

• Kommuneplanen må sikre områder for masseuttak i et langsiktig perspektiv for framtidige 
generasjoner ved å hindre direkte og indirekte nedbygging. Dersom f.eks. et boligfelt 
legges nær en viktig forekomst, vil dette kunne innebære en indirekte nedbygging og 
medføre konflikter knytta til støy, støv og trafikk. Dette kan medføre at framtidig uttak 
ikke er gjennomførbart uten store kostnader og/eller ulemper både for næringsdrivende i 
masseuttaket og bebyggelsen.  

 
5.3 Høringsparter 
Flere instanser bør uttale seg til tiltak som omhandler masseuttak og deponi, uavhengig av 
behandlingsform. Lista er ikke uttømmende.  
 

• Buskerud fylkeskommune, kulturminner 

• Statens vegvesen, bruk av offentlig veg/aksellastbestemmelser/vedlikehold 

• Fylkesmannen i Buskerud, natur- og miljøverdier 

• NVE, vannressurser, ras og skred 

• Mattilsynet  

• Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard 

• Internt i Ringerike kommune: Barnerepresentanten, Teknisk forvaltning (bruk av 
kommunal veg), Miljøretta helsevern, Forurensningsmyndigheten m.fl.  

• Naboer/berørte gjenboere: det bør være en «utvidet» nabovarsling 

• Aktuelle vegeiere / veglag  
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NB: Lista er ikkeuttømmende.
Det tasforbeholdom at ikke alleuttak/deponiermedi lista.Noenhargamlesåkaltegårdsuttaksomfortsatter i bruk,evt. fått tillatelseetter
landbruksveiforskrifta.Reguleringsplanerunderarbeidsomikke er i trådmedkommuneplan,ansessominnspill til revisjonavarealdelen.

Lokalitet Arealstatusplan- og
bygningsloven

Merknader Ressurs-
område/

verdi

Gnr/
bnr

Kommuneplan Reguleringsplan
Deponi/fylling
Averøya,Ask LNF Nei Tillatelseetterjordlovenfor deler.Møtemedkommunen

27.11.14.Nabovarslinger gjennomført,mendeter ikke
kommetinn søknadom ytterligereoppfylling.

1/42

Lamyra Masseuttak Nei 3/3
Rognerud,Vestre
Ådal

LNF Nei Tillatelseetterjordloventil tidligeretiltak, 1999.Ingen
tillatelseetterpbl. for utført nytt tiltak, somer enstor
overskridelseav tidligeregodkjentområde.RK harstilt krav
omsøknadfor utført tiltak ogreguleringsplanfor utvidelsen.
I tillegg erdetilagt tvangsmulkt.Vedtaketblepåklaget,og
fikk ikke medholdhosfylkesmannen.RK avventernå
søknadomtillatelseetterpbl.

280/1

Solheim,Vestre
Ådal

LNF Nei 279/19

Bendiksplassen,
VestreÅdal

LNF Nei 279/9

Kind gård,
Tyristrand

LNF Underarbeid Planprosessunderoppstart.Hensiktenerå tilretteleggefor
mottakav ca800000m3 masser,medlandbruksom
etterbruk.

254/1

Røiseng,Ask LNF Underarbeid Planprosessunderoppstart.Hensiktenerå tilretteleggefor
mottakav ca850000m3 renemasser,medlandbruksom
etterbruk.

75/1

Gusgaarden LNF Nei Forespørsel.Søknadikke mottatt. 41/1
Fløytingen,Haugsb. LNF Nei Avslutta. 100/13
Heradsbygda LNF Nei Oppfylling av landbruksarealer/ ravinedal.Ferdigattestfor 58/1
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tidligereoppfylling gitt 22.01.2015.Totalt fyllin gsvolumvil
utgjøre115000m3. Godkjenning26.01.2015.

Johnsrud,Sokna LNF Nei Hevingav jordbruksareal,igangsattifm. vegarbeider. 65/3
Sokna LNF Nei AndersBraaten 169/1,2
Sokna LNF/Bolig Ja,nr. 44 148/344
SøndreStalla,Sokna LNF Nei Midlertidig lagringavmasser(betongavfalletterriving av

Bergland)i nedlagtgrustak
148/1

Veme LNF 62/1
Nærstadgård LNF Nei Utfylling av ravinedalgodkjent i 2014. 90/1
NedreGardhamar LNF Nei Flomvoll nærferdigstilt. 66/4
Snadden LNF Nei Fylling i 100-meterssonen.Ikke ferdig behandla. 3/8
Ødegården LNF Nei Oppfylling av skråning/dalmellomjordeog gårdsveg.Inntil

3 dekarberørtareal.Godkjenning20.02.2015.
169/20

Pukkverk
Vestsidenpukkverk,
Kilemoen

Masseuttak Ja,nr. 308* *Planområde:ca.1700daa.Areal regulert til
steinbrudd/masseuttak:ca.965daa.
Antatt levetid:800år.

Kilemoen,
nasjonalt
viktig

52/4

Sommapukkverk LNF Underarbeid* *Plannr. 392erunderarbeid.Midlertidig dispensasjonfor 3
år fra august2012.

275/2

Djupdalsmoen,
Sokna

LNF Nei Midlertidig dispensasjonpåubestemttid i 2000,med
forutsetningom driftsplan.Driftsplangodkjentav RK i
2002.

Djupdalsmoen,
megetviktig

148/1

Kalkverketi Åsa Masseuttak Nei Er i ferdmedå avsluttedrifta. Kan væreaktuell somdeponi,
ogdettevurderesifm. E16ogRingeriksbanen.

9/2

Grus/torvtak
Kilemoensanduttak Masseuttak Underarbeid* *Plannr. 344erunderarbeid.

Planområde:950daa. Areal foreslåtttil råstoffutvinning: ca.
800daa.Dvs.etvolum påca.28mill m3 / ca.50mill tonn.
Antatt levetid150år.

Kilemoen,
nasjonalt
viktig

51/1
m.fl.

NedreKilemoen
nord

Masseuttak Ja,nr. 226. Areal regulerttil grustak:66 daa. Kilemoen,
nasj.viktig

51/2
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Hensmoen Masseuttak Underarbeid* *Plannr. 379erunderarbeid.
Planområde:ca.935daa,oger beregnatil å inneholdeca.45
mill tonn,forutsattuttaktil kote150.Antatt levetid90 år.
Harenkonsesjonfra landbruksdepartementet.

Hensmoen,
nasjonalt
viktig

271/8
92/2/2
271/286

Prestmoen LNF Nei Innspill til kommuneplanen. Prestmoen,
megetviktig

42/1

Kilemoennord LNF og
områdefor
grunnvann.

Nei* *Reguleringsplannr. 354for Ringerikevannverk erunder
arbeidogomfatterarealene.Innspill til kommuneplanom
grusuttak.

Kilemoen,
nasjonalt
viktig

52/1

Djupdalsmoen,
Sokna

LNF Nei Driftsplangodkjentav RK i 2002 Djupdalsmoen,
megetviktig

148/1

HeenSand LNF Nei Sandforekomsthvordetharværtkontinuerligdrift med
størreogmindreuttaksiden1945.Innspill til
kommuneplanen.

Hensmoen,
nasjonalt
viktig

271/137

Hval, Hallingby Masseuttak Ja,nr. 240 Gammelttorvtak, ikke aktivitet i dag,meninnspill til
kommuneplanenom åopprettholdeområdet.

274/3
274/5

NordreMyrvold,
nordfor Hallingby

Masseuttak Nei Framtidigtorvtak.Må enplanprosesstil i forhold til bl.a.
utkjøringpåE16

274/42
m.fl.

Skollerudgård Masseuttak Nei Fjerningav torv slik at godkjentnydyrkingstiltakkan
gjennomføres.Godkjent29.04.2015.

278/5

Eggemoen LNF* Nei *Det erogsåmarkertetvurderingsområdefor framtidig
uttaki kommuneplanen.Innspill til kommuneplan.

Eggemoen,
nasjonalt
viktig

93/1
92/2
m.fl.

Lamyra/Moesmyra Masseuttak Nei 3/3
Avslutta grustak
Trygstad Boligområde,

idrettsanlegg
og LNF

Ja Idrettsanleggtil NUIL, byggesterasseblokker. 38/114
38/187
m.fl.

Busund LNF Nei 42/11
42/18

Somma Boligområde Nei Ikke realisert. 275/4
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NR. SAK 

Ringerike 
Presentasjon 
Samfunns 
delen 

Vedtatt planstrategi ligger til grunn for arbeidet med samfunnsdelen. I 
kommuneplanarbeidet skal det utarbeides en del utredninger, noen er ferdige 
andre gjenstår. Store prosjekt som E-16/Ringeriksbanen kan føre til stor vekst i 
kommunen. JAV skal utarbeides. Folkehelsemelding. Attraktitivtet Ringerike 
2020. 
Organisering. Formannskapet som planutvalg 
Befolkningsvekst 40.000 i 2030. Årlig vekst på ca. 1%, deretter 2,5% 
Vekstscenarier. 
I forrige kommuneplanperiode ble målsettingen om befolningsveksten faktisk 
også oppnådd. 
 

FM 
Miljø 

Forholdet til Markaloven og naturmangfoldloven: Bør ha med noe om dette og 
innarbeide noen overerdnede mål. 
Vi pleier å henvise til at Ringerike kommune tidligere har hatt en god 
forvaltning  av markaområdene  og at de følger opp markaloven på en god 
måte. I andre  fylker/kommuner har markaloven ført til noe mindre streng 
praksis enn tidligere. 
Mål for vannkvalitet  bør tas inn i planen i tråd med vannforskriften. 
Hva med fritidsbebyggelse? Bør innarbeide noen føringer for dette.  
Bør ha med tilstrekkelige mål og strategier for klima og energi. 
Viktig å ha gode kriterier for utsiling / arealstrategi for det videre planarbeidet. 
Forslaget til strategier er god og i tråd med nasjonal politikk. 
Kommuen bør ikke bare legge til grunn at bygging av Ringeriksbane/E-16 vil 
skje, men også lage prognoser for andre alternativ. 

FM 
Landbruk 

Mye bra i samfunnsdelen. Ringerike kommune er en av få kommuner som 
legger opp til JAV. Gjør oppmerksom på at det ikke skal bygges ned 
landbruksområder. Nasjonalt er det satt en målsetting om at så lite som mulig 
av dyrka mark skal bygges ned. Kommunen må være bevisst på jordvern. 

FM 
Bjuk 

Det er bra at kommunen drøfter kommunereformen i samfunnsdelen. Det er 
få andre kommunen som tar dette opp. 
Drøfte Ros/ samfunnssikkerhet på overordana nivå. 

Ringerike 
Kommune 

Deponi 
Det er vanskelig å plassere deponi i kommuneplanen. Det er kommet inn noen 
forslag som skal behandles. Tyristrand 700.00/800.000 m3. Det kan bli 
bortimot 45 trailerlass per dag. Byggeområde for bygg- og anlegg. 
Deponi det er søkt om er ikke beregnet på å ta imot masser fra E-16 
/Ringeriksbanen. I forbindelse med dette prosjektet må det reguleres egne 
deponiområder for plassere massene fra anlegget. 
Kommunen vil utarbeide et kart som viser mineralresusser. Arbeider med 
dette teamet som en delutredning. 
 

Mineral- 
Direktoratet 

Den beste måten å sikre områder med byggeråstoff, grus og pukk er å legge 
områdene inn i kommuneplanen som LNF-områder slik at de ikke bygges ned. 
Det er også mulig å legge områdene inn med hensynsoner i tillegg til LNF. Det 
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er viktig at råstoffene ikke bygges ned ved at arealene avsettes til andre formål 
Planlegges framover i et perspektiv på 20-20 år. 
Ved anleggelse av veier bør det legges vekt på å oppnå massebalanse der det 
er mulig. Der det er mulig bør en legge opp til at massene kan brukes til andre 
formål. 
Deponi av masser bør løses i samarbeid over fylkesgrensene. Akershus har satt 
i gang et arbeid med en regional plan. Det samme har Sør-Trøndelag og 
Østfold. 
Anbefales at uttaksområder for grus og pukk reguleres. Ved uttak på 10.000 
m3 må konsesjon vurderes. 

BFK 
Plan 

Samfunnsdelen er bra, men kunne vært mer konkret på enkelte områder. Det 
er postivt at kommuen legger opp til en kartlegging av grus og pukk, samt 
andre mineralressurser. Deponi er en utfording, fordi det må finnes løsninger 
for masser som ikke er egnet til andre formål. På grunn av økt bygg- og 
anleggsvirksomhet øker presset for å finne egna områser for deponi. Akershus 
arbeider med en regional plan, men arbeidet har stoppet opp. Situasjon i Oslo 
og Akershus vil ha konsekvenser for Buskerud. En stor del av byggeråstoff 
leveres fra Ringerike og andre kommuner i Buskerud. 
Det er vanskelig å se at en regional plan skal løse spørsmålet rundt lokalisering 
av deponi. Det å finne egna arealer til deponi må skje i samarbeid mellom 
kommuner og grunneiere.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Ringerike kommune 
Areal- og byplankontoret 

 

Postboks 123, 3502 Hønefoss  postmottak@ringerike.kommune.no 

Tlf: 32117400/ Fax: 32 12 50 30  www.ringerike.kommune.no 

 

 

Adressater iht. liste  

 

 

  

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

15/190-3 1789/15 140  26.01.2015 

 
Temautredning om masseforvaltning - begrensa høring 
 

Vedlagt følger utkast til temautredning for masseforvaltning. Vi ber om eventuelle 

innspill og tilbakemeldinger til utredninga innen 18. februar.  

 

Om temautredninga 

Kommunal planstrategi og planprogram for kommuneplanrevisjonen legger opp til at det skal 

lages en temautredning om masseforvaltning. Dette er en del av kunnskaps- og 

beslutningsgrunnlaget for arealdelen. I arealdelen vil aktuelle areal for uttak, produksjon og 

deponi vurderes og ses i sammenheng med andre interesser og innspill.  

 

Temaet masseforvaltning ble drøfta i planforum 13. januar, og utredninga sendes nå på ei 

begrensa høring, som avtalt i planforum. Videre vil utredninga legges fram til politisk 

behandling.  

 

Ønske om innspill 
Eventuelle innspill til utredninga sendes til postmottak@ringerike.kommune.no innen 18.02.2015.  

 

Aktuelle utfordringer / spørsmål:  

 Beregning av framtidig behov for uttak og deponi.  

 Det vil bli store overskuddsmasser fra de store samferdselsprosjektene som er på gang 

(E16 og Ringeriksbane). Vi ønsker å sette av deponiområder for dette i arealdelen. Dersom 

vi ikke greier å sette av tilstrekkelige arealer i denne omgang, ønsker vi at arealdelen skal 

gi føringer/kriterier for arealer som kan omdisponeres til deponiområder. Vi har få 

virkemidler til å sikre at områdene "øremerkes" til de store samferdselsprosjektene.   

 Vi har flere store deponisaker på gang i Ringerike. F.eks. et område som skal ta i mot 800 

000 m3, med 48 lastebiler per dag t/r i 6 år. Dette innebærer stor slitasje på både kommunal 

vei og fylkesveger som allerede har dårlig standard. Høsten 2014 vedtok formannskapet 

retningslinjer for deponisaker, hvor det blant annet står: For større masseuttak/fyllinger 

kan det kreves kompensasjon for utbedring/slitasje på offentlig infrastruktur, og det kan i 

plan bli stilt krav i rekkefølgebestemmelser. Vi er usikre på hvordan vi skal sikre dette, og 

hvilke hjemler vi har.  

 Hvordan bruke formål og bestemmelser i reguleringsplan og kommuneplan dersom et 

deponiområde eller masseuttak skal tilbakeføres eller etableres til LNF?  
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Med hilsen  

  

Grethe Tollefsen  

Leder  

 Guro Skinnes 

 Rådgiver 

 guro.skinnes@ringerike.kommune.no 

  

  

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

 

Vedlegg: Temautredning masseforvaltning, høringsutkast, 21.01.2015.  

 

 

Adressater:  

Direktoratet for mineralforvaltning med 

Bergmesteren for Svalbard 

mail@dirmin.no 

Fylkesmannen i Buskerud postmottak@fmbu.no 

Buskerud Fylkeskommune, 

utviklingsavdelinga 

postmottak@bfk.no 

Mattilsynet, distriktskontor for Hadeland og 

Ringerike 

postmottak@mattilsynet.no 

Jernbaneverket postmottak@jbv.no  

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) rs@nve.no 

Statens vegvesen, region sør Firmapost-sor@vegvesen.no 

Jevnaker kommune postmottak@jevnaker.kommune.no  

Hole kommune postmottak@hole.kommune.no  

Norges geologiske undersøkelser ngu@ngu.no 

  

Internt i Ringerike kommune:   

Konst. kommunalsjef samfunn Asle.aker@ringerike.kommune.no 

Teknisk sjef  Roger.sorslett@ringerike.kommune.no 

Teknisk drift utbygging Jostein.nybraten@ringerike.kommune.no  

Byggesakskontoret  Arne.hellum@ringerike.kommune.no  

Landbrukskontoret Eiliv.kornkveen@ringerike.kommune.no  

Miljøvern Astrid.ehrlinger@ringerike.kommune.no  

Miljøretta helsevern Unni.suther@ringerike.kommune.no  

Barnerepresentanten  Geir.svingheim@ringerike.kommune.no  
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Uttalelser – oppsummert og kommentert av rådmannen 
 

Oppsummering av uttalelser Rådmannens kommentar 

REGIONALE MYNDIGHETER 
 

Direktoratet for mineralforvaltning (DMF), 25.02.15 

1. DMF mener utredninga kan gi et godt grunnlag for langsiktig forvaltning av 
viktige mineralressurser, og at det vil gi et godt verktøy i arealplanleggingen. 
Ringerike har flere ressurser av nasjonal viktighet, og det er i nasjonal interesse at 
disse forvaltes rett. Regionalt og lokalt viktige forekomster må også inkluderes i 
utredningen, fordi disse er viktige for kommunen og også markeder utenfor 
kommunen.  

2. Utredningen har fokus på byggeråstoffene. I Ringerike er det også registrert andre 
mineralforekomster, med hovedvekt på metaller. DMF har gitt flere 
undersøkelsesrettigheter for statens mineraler i kommunen.  

3. DMF anbefaler at det tas kontakt med Norges geologiske undersøkelse (NGU), da 
de kan ha kjennskap til utdypende informasjon om mineralske resurser i 
kommunen utover det som er opplyst i kartdatabasene.  

4. For å få en regional oversikt kan det være nyttig å innhente informasjon også om 
ressurser i nabokommuner/fylker. Akershus fylkeskommune arbeider med en 
regional plan for masseforvaltning.  

5. Det må tenkes langsiktig for å sikre en bærekraftig utnyttelse av ressursene. I 
forvaltning av de ikke-fornybare ressursene er det viktig å tenke på framtidige 
generasjoner, slik at en ikke tømmer kommunen for ressurser på kort sikt. 
Utredningen bør drøfte og ha et langsiktig fokus på hvor store kvantum som er 
nødvendig/ønskelig å ta ut årlig. Et generelt råd er at jo flere masseuttak det åpnes 
for om gangen, desto lenger vil det ta før uttak i drift avsluttes. En restriktiv linje 
når det gjelder å åpne nye uttaksområder vil kunne medføre at de eksisterende 
uttakene driftes mer effektivt og de eventuelt vil kunne avsluttes fortere. De 
negative konsekvensene av et uttak vil da vare i kortere tid.  

 
 

1. Utredninga tar for seg det overordna bildet og 
prinsipper for masseforvaltning. Her har både 
nasjonalt, regionalt og lokalt viktige ressurser en 
viktig plass.  

2. Tas til orientering. Temautredninga er denne 
gangen avgrensa til byggeråstoffer.  

3. Vi har hatt kontakt med NGU underveis i arbeidet 
med temautredninga. NGU har redegjort for 
mineralressurser i Ringerike i et eget brev 
17.12.2013. NGU har også mottatt 
temautredningen ved begrensa høring.  

4. Det regionale perspektivet er omtalt i utredninga, 
men vi har ikke hatt kapasitet til å lage en 
regional oversikt over ressurser. Vi har fulgt med 
på prosessen med regional plan i Akershus 
fylkeskommune og henta noe informasjon fra 
planprogrammet.  

5. Tas til etterretning. Tidsperspektiv og bærekraft 
er nå nærmere beskrevet i kap. 1.3 Avgrensning 
og definisjoner. Årlig uttak og prinsipper for 
åpning av nye uttak er omtalt i kap. 4.2 Ressurser 
i Ringerike og 5.1 Generelle føringer til 
arealdelen.  
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6. Under pkt. 1.2 Formål savner DMF et punkt om områder som kommunen bør 
sikre som framtidige områder for masseuttak, uten at disse settes av til formålet 
råstoffutvinning. Langsiktig forvaltning innebærer å sikre områder som ikke vil bli 
aktuelle for masseuttak i den kommende planperioden, men som kan bli viktige 
for framtida. Det er viktig å unngå direkte eller indirekte nedbygging av 
forekomster. Dersom f.eks. et boligfelt legges nær en viktig forekomst, vil dette 
kunne innebære en indirekte nedbygging. Boliger nær uttak vil ofte medføre 
konflikter knytta til støy, støv og trafikk. Dette kan medføre at et framtidig uttak 
ikke er gjennomførbart uten store kostnader og/eller ulemper både for 
næringsdrivende i masseuttaket og bebyggelsen.   

7. Det er viktig for kommunen å få oversikt over områder for masseuttak, 
produksjonsvolum og kvaliteter.  

8. DMF ser ofte at avslutta masseuttak settes av til deponiformål. DMF er positive til 
dette såfremt viktige ressurser er drevet ut. Det er også mulig å kombinere et 
masseuttak i drift med deponi, dersom dette gjøres på en slik måte at deponi ikke 
blir til hinder for uttaket.  

9. I pkt. 1.4 anbefales følgende presisering: Ved avstander på mer enn 30-40 km kan 
transportkostnadene bli større enn materialkostnaden (verdien av råvaren).  

10. DMF har sett eksempler på at det med hjemmel i forskrift om nydyrking kan gis 
tillatelser til uttak av betydelige masser som et ledd i planering av dyrka mark. 
Aktuelt til kap. 2.  

11. I kap 2.1 bør det framgå tydelig hvilket direktorat som omtales. DMF foreslår å 
flytte 2. avsnitt opp.  

12. I kap. 2.1 er pålegg om økonomisk sikkerhet for opprydding omtalt. Ut fra 
gjeldende prosedyrer for konsesjonsbehandling, vil hovedregelen være at DMF 
stiller krav om økonomisk sikkerhet. 

13. I kap 2.2, 5. avsnitt vil DMF be om at det presiseres at mineralforekomster ikke 
kan flyttes. Geologiske forekomster kan bare utnyttes der de fra naturens side er 
lokalisert. I tillegg til kvalitet er også beliggenhet viktig med tanke på nærhet til 
markeder og transportmuligheter.  

14. DMF påpeker at de svært sjelden blir hørt i saker om masseuttak etter 
landbruksveiforskriften.   

6. Formål om å sikre ressurser for framtidige 
generasjoner er tatt inn i pkt. 1.2. 
Problemstillingen er også tatt inn i kap. 5 som 
føring til arealdelen.  

 
 
 
 
 
 

7. Gjennom arbeidet med temautredninga har 
kommunen nå en bedre oversikt enn tidligere.  

8. Tas til orientering. Ulike muligheter for etterbruk 
er noe nærmere beskrevet i revidert 
temautredning.  

 
9. Tas til etterretning.  

 
10. Forskrift om nydyrking er nå tatt med i oversikten 

over aktuelle lovverk i kap. 2.  
 

11. Tas til etterretning.  
 

12. Opplysning om prosedyre er tatt med i kap. 2.1. 
 
 

13. Tas til etterretning.   
 
 
 

14. Tas til orientering.  
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Fylkesmannen i Buskerud, 23.02.15  

Fylkesmannen ser svært positivt på at kommunen har utarbeida en temautredning om 
masseforvaltning som grunnlag for arealdelen.  

1. Landbruk: Deponier planlegges ofte på eller i forbindelse med jordbruksarealer. 
Overskuddsmasser kan i mange tilfeller utgjøre en ressurs som kan gi nye 
landbruksarealer eller bedre arrondering på eksisterende landbruksarealer. Det er 
viktig at matjord tas vare på og ikke graves ned. Det må unngås avrenning fra 
fyllingsarealene til andre arealer eller til vassdrag. Når oppfylling er gjennomført 
er det viktig at det legges matjord eller annet vekstmedium på toppen, slik at 
arealene er egna til dyrka mark, skog eller det som er planlagt etterbruk.  

2. Miljø: Masseuttak og deponi får ofte negative virkninger for miljø, og gode planer 
og prosesser er viktig. Anbefaler at Forurensningsforskriften kap. 30 blir nærmere 
omtalt. Kapitlet omhandler forurensninger fra produksjon av pukk, grus, sand og 
singel. Aktuelle tema er skjerming, støvdempende tiltak, utslipp til vann og støy. 
Når særlige forhold tilsier det, kan Fylkesmannen kreve at virksomheter som 
omfattes av kap. 30 skal ha særskilt tillatelse fra forurensningsmyndigheten. I god 
tid før slike virksomheter startes opp eller endres/utvides, skal den ansvarlige 
sende melding til Fylkesmannen med opplysninger om virksomheten.  

3. Konsekvensutredning: Fylkesmannen ser positivt på at det gis konkrete føringer 
for videre reguleringsplanarbeid. I den forbindelse bør det nevnes at planer/tiltak 
knytta til masseuttak eller deponier kan utløse krav om konsekvensutredning.  

4. Avgrensning: I utredninga står det at arealdelen skal vise ytre grenser for nye eller 
utvidelse av uttaksområder. Fylkesmannen presiserer at selv om et areal er avsatt 
til masseuttak i arealdelen, kan det ikke alltid påregnes at hele det avsatte arealet 
kan nyttes til uttak. Reguleringsplanprosessen med mer detaljert 
konsekvensutredning vil kunne føre til at uttaksområdet må reduseres av hensyn 
til andre interesser. Det kan og være behov for å avsette arealer til støyvoller eller 
skjermingssoner innenfor det avsatte området.  
 
 

 

 

 

 
1. Omtale av landbruk som etterbruk er nå tatt med i 

kap. 4.5 Istandsetting og etterbruk.  
 
 
 
 
 

2. Forurensningsforskriften er nå omtalt i eget kap. 
2.4.  

 
 
 
 
 
 
 

3. Krav om konsekvensutredning er omtalt under 
egen deloverskrift i kap. 2.2 Plan- og 
bygningsloven.  
 

4. Presisering om avgrensning er tatt inn under 
deloverskriften Reguleringsplan i kap. 2.2. Plan- 
og bygningsloven.  
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Jernbaneverket, 17.02.15 

Jernbaneverket er positiv til at kommunen er i forkant med en temautredning om 
framtidig massehåndtering. Jernbaneverket har i utgangspunktet ingen merknader til 
utredningen, men minner om pågående utredning og planlegging av Ringeriksbanen som 
nødvendigvis vil medføre bruk og deponering av masser.  
 
 

 
 
Tas til orientering. Rådmannen er oppmerksom på dette, 
og viser til møte med tema massehåndtering mellom 
Ringerike kommune og Jernbaneverket 06.03.2015.  

Statens vegvesen, 17.02.15 

Adkomst og konsekvenser for berørt vegnett må framgå/bestemmes i kommuneplanen og 
i den planen tiltaket skal godkjennes etter. Nødvendige avbøtende tiltak i vegnettet må 
være gjennomført før tillatelse til deponering eller uttak kan gis.  
 

Adkomst, konsekvenser for berørt vegnett og 
trafikksikkerhet tas med i opplistinga av hensyn som må 
vurderes ved forslag og søknader om områder til 
råstoffutvinning og deponi (kap. 5.1). Det er også angitt 
at atkomst til offentlig veg skal inngå i planområdet for 
reguleringsplan, samt at det skal brukes 
rekkefølgebestemmelser for å sikre nødvendige tiltak i 
vegnettet (kap. 5.2 ).  

INTERNT I KOMMUNEN  

Miljøretta helsevern, 18.02.15 

1. Folkehelseloven kommer til anvendelse der det kan oppstå helsemessige ulemper 
ifm. produksjon, uttak, forflytning, oppfylling m.m. De vanligste negative miljø- 
og helsefaktorene er støy, støv, trafikk og forurensning til luft, jord og 
vann/drikkevann.  

2. Mange grusavsetninger i kommunen har gode egenskaper som byggegrunn, 
resipient for infiltrasjon av avløpsvann og drikkevannskilde. Grunnvannskilder 
med god vanngivende egenskaper og god drikkevannskvalitet, jf. 
Drikkevannsforskriften hjemlet i Matloven og Folkehelseloven, må hensynstas 
ifm. oppfylling og uttak av masser. Behovet for bevaring av aktuelle 
reservevannkilder er et aktuelt tema.  
 

 
 
 
1. Henvisning til folkehelseloven tas med i kapittel 2. 

Aktuelle lovverk.  
 

2.  Henvisning til drikkevannsforskriften tas med i 
kapittel 2. Aktuelle lovverk. Temaet 
grunnvannskilder/drikkevann tas med i kap. 4.2 
Ressurser i Ringerike.  
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Teknisk forvaltning Utbygging, 13.02.15 

1. For grusforekomster er det flere anvendelsesmuligheter, herunder uttak av 
grunnvann, infiltrasjon av forurensa vann og byggeformål. Sand/grusforekomstene 
bør diskuteres som en ressurs opp mot nedbygging, og det bør være et 
tidsperspektiv på avsetning av arealer til kommersielt uttak over flere 
kommuneplanperioder. Er det kommersielt utnyttbare mineraler i bakken som på 
sikt kan bli utnyttbare ved gruvedrift i kommunen? En antar at disse får en 
tilsvarende behandling i kommuneplanen som dagbrudd.  

2. I reguleringsplaner kan det stilles rekkefølgekrav om opparbeiding av veier. For 
masseuttak uten arealplan med rekkefølgebestemmelser om opparbeiding av veier 
kan plan- og bygningsloven § 17 om utbyggingsavtaler ikke benyttes for nye tiltak 
på eksisterende veier. For eksisterende veier må en forutsette at det settes 
aksellastrestriksjoner, at disse respekteres og at det gjennomføres kontroller.  

3. Utbyggingsavtale etter pbl. gjelder gjennomføring av arealplan. Dersom det har 
gått noe tid fra utbygger/grunneier har overdratt veier til det offentlige, kan en 
trolig ikke benytte utbyggingsavtaler for å pålegge en transportør av masse å gjøre 
tiltak for å rette opp veien. Andre hjemler for å pålegge massetransportør eller 
tiltakshaver for masseuttak tiltak for å rette opp slitasje på veier kan finnes, og det 
bør i tilfelle vurderes nærmere.   
 

 
 

1. Omtale av mulige bruksformål for 
grusforekomster er utdypa i utredninga.  

 
 
 
 
 
 

2. Tas til orientering.  
 
 
 

3. Mulighetene for å pålegge tiltak eller 
kompensasjon knytta til bruk av veg har vært 
drøfta, blant annet i planforum. Vi har ikke funnet 
noen gode virkemidler for dette.  

ANDRE  

Ragnhild Elisabeth Waagaard, 17.02.15 

1. Waagaard viser til vedlegg 1 til temautredningen, hvor forekomsten Hen Tajet 
gnr/bnr 271/137 er registrert. Waagaard påpeker at det har vært kontinuerlig drift i 
sandforekomsten siden 1945, med større og mindre uttak i løpet av tidsperioden.  

2. Waagaard viser til innspill til kommuneplanen, og regner med at Heen Sand tas 
med i vurderingene videre.  

 
 

1. Tas til etterretning. Opplysninger om drift er 
tatt med i revidert oversikt.  

2. Innspill til kommuneplanen om Heen Sand vil 
bli behandla som en del av revidering av 
kommuneplanens arealdel.  

 



 
 

 
 
 

Ringerike kommune 
Serviceboks 24 
3504 HØNEFOSS 
 
 
 
 
 
 
 

Dato:  25.02.2015 
Vår ref:  13/00662-6 
Deres ref:  15/190-3 

 

Uttalelse fra DMF - Begrensa høring av utkast til temautredning 
om masseforvaltning i Ringerike kommune 

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til 
ovennevnte sak, datert 26. januar 2015 og til innvilget utsatt frist i epost datert  
16. februar 2015. 
 
Direktoratet for mineralforvaltning er statens sentrale fagmyndighet ved forvaltning og 
utnyttelse av mineralske ressurser, og har et særlig ansvar for at mineralressursene blir 
ivaretatt i plansammenheng. 
 
DMF anser det som svært positivt at Ringerike kommune har satt i gang et arbeid 
med temautredning om masseforvaltning. Vi mener at dette kan gi grunnlag for en 
langsiktig forvaltning av viktige mineralressurser, og det vil gi kommunen et godt 
verktøy i arealplanleggingen både for framtidige masseuttak og for andre 
utbyggingsformål.   
 
Innspill fra DMF 
Som kommunen selv beskriver har Ringerike flere ressurser av nasjonal viktighet, og 
det er i nasjonal interesse at disse forvaltes riktig. Kommunen har også en rekke 
forekomster som er registrert som regionalt og lokalt viktige. DMF vil påpeke 
nødvendigheten av at også disse forekomstene inkluderes i en temautredning, fordi 
disse forekomstene er viktige for kommunen og sannsynligvis også for markeder 
utenfor kommunen.  
 
Det er presisert at temautredningen skal ha fokus på byggeråstoffene sand, grus og 
pukk. Innenfor kommunegrensen er det også registrert andre mineralforekomster, 
med hovedvekt på metaller. Det er av DMF gitt flere undersøkelsesrettigheter for 
statens mineraler i kommunen.  
 
DMF støtter vurderingen av at temautredningen gis både et kommunalt og regionalt 
perspektiv. Utredninga skal baseres på kjent kunnskap. DMF anbefaler at det tas 
kontakt med Norges geologiske undersøkelse (NGU), da de kan ha kjennskap til 
utdypende informasjon om mineralske ressurser i kommunen ut over det som er 
opplyst i kartdatabasene. For å få en regional oversikt kan det være nyttig å innhente 
informasjon også om ressurser i nabokommuner/fylker. Blant annet er Akershus 
fylkeskommunen i gang med å utarbeide en regional plan for masseforvaltning.  
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For å sikre en bærekraftig utnyttelse av ressursene er det nødvendig å tenke langsiktig. 
En temautredning kan bli et godt verktøy for kommunens videre forvaltning av 
mineralressurser.  I forvaltning av de ikke-fornybare ressursene er det viktig å tenke på 
framtidige generasjoner, slik at man ikke tømmer kommunen for ressurser på kort sikt. 
Temautredningen bør drøfte og ha et langsiktig fokus på hvor store kvantum som er 
nødvendig/ønskelig å ta ut årlig. Et generelt råd er at jo flere masseuttak det åpnes 
opp for om gangen, desto lenger vil det ta før uttak i drift avsluttes. En restriktiv linje 
når det gjelder å åpne nye uttaksområder vil kunne medføre at de eksisterende 
uttakene driftes mer effektivt og de eventuelt vil kunne avsluttes fortere. De negative 
konsekvensene av et uttak vil da vare i kortere tid.   
 
Under punkt 1.2 Formål savner DMF et punkt om områder som kommunen bør sikre 
som framtidige områder for masseuttak, uten at disse settes av til formålet 
råstoffutvinning. Langsiktig forvaltning vil innebære å sikre områder som ikke er 
aktuelle for masseuttak i den kommende planperioden, men som kan/vil bli viktige for 
framtidige generasjoner i Ringerike kommune. Det er viktig å unngå både direkte eller 
indirekte nedbygging av forekomster. Dersom for eksempel et boligfelt legges nært 
opp til en viktig forekomst, vil dette kunne innebære en indirekte nedbygging. Boliger 
nært masseuttak vil ofte medføre konflikter knyttet til for eksempel støv, støy og 
trafikkbelastning. Dette kan medføre at et framtidig uttak ikke er gjennomførbart uten 
store kostnader og/eller ulemper både for næringsdrivende i masseuttaket og 
bebyggelsen.    
 
Under samme punkt (1.2 Formål) opplyses det om et kartleggingsbehov for 
eksisterende masseuttak, produksjon av pukk og fyllinger/deponier, samt planstatus 
for disse. DMF støtter denne vurderingen. Det er viktig for kommunen å få en oversikt 
over både områder for masseuttak, produksjonsvolumer og kvaliteter. Dette må blant 
annet ses i lys av etterspørselen av byggeråstoff på kort og lang sikt.  
 
Vi ser ofte at avsluttede masseuttak settes av til deponiformål. DMF stiller seg positive 
til dette så fremt viktige ressurser er drevet ut. Det er også mulig å kombinere et 
masseuttak i drift med deponi, dersom dette gjøres på en slik måte at deponi ikke blir 
til hinder for uttak av mineralressursen.    
 
Under punkt 1.4 Byggeråstoffer er det lagt inn et avsnitt om transport. Vi anbefaler at 
det presiseres følgende: «Ved avstander på mer enn 30-40 km kan 
transportkostnadene bli større enn materialkostnaden (verdien av råvaren).» 
 
I kapittel 2 om aktuelle lovverk kan vi nevne at DMF har sett eksempler på at det med 
hjemmel i forskrift om nydyrking, kan gis tillatelser til uttak av betydelige masser som 
et ledd i planering av dyrkamark.    
 
I kapittel 2.1 om mineralloven bør det justeres i tekst slik at det fremgår i første avsnitt 
hvilket «direktorat» som omtales. Vi foreslår å flytte avsnitt nr. 2 opp slik at det 
fremgår tydelig at det er Direktoratet for mineralforvaltning som er 
konsesjonsmyndighet etter mineralloven.  
 
I samme kapittel avsnitt nr. 3 står det at direktoratet kan pålegge utvinner og driver å 
stille økonomisk sikkerhet for oppryddingstiltak. Ut fra gjeldende prosedyrer for 
konsesjonsbehandlingen, vil hovedregelen nå være at vi stiller krav om økonomisk 
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sikkerhet. Det kan være greit at kommunen er kjent med dette og eventuelt tar dette 
inn i teksten.  
 
I kapittel 2.2 om plan og bygningsloven, femte avsnitt under temaet reguleringsplan, 
vil DMF be om at det presiseres at mineralforekomster ikke kan flyttes. Geologiske 
forekomster bare kan utnyttes der de fra naturens side er lokalisert. Det er i teksten 
nevnt at kvalitet er viktig. DMF vil påpeke at også beliggenhet er viktig med tanke på 
nærhet til markeder og transportmuligheter.  
 
I kapittel 2.3 om landbruksveiforskriften, om praktisering av forskriften, er det opplyst 
at denne type saker skal følge vanlig søknadsprosedyre med høring og 
miljøvurderingen. Vi vil påpeke her at i saker som omfatter landbruksveiforskriften og 
masseuttak, blir DMF svært sjelden hørt.  
 
Vi har ingen øvrige merknader til høringsutkastet. Dersom kommunen har spørsmål til 
noen av våre punkter eller dere ønsker ytterligere kommentarer, ber vi om at det tas 
kontakt.       
 
 
Vennlig hilsen 
 
 
Marte Kristoffersen Ine Cecilie Mork Olsen 
seksjonsleder seniorrådgiver 

 
 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
Saksbehandler: Ine Cecilie Mork Olsen 

 
 
 

         

Mottakere: 

Ringerike kommune 

  

         

 



 
 

 



   
E Dokid,I5013267(15I‘!90-11)

Ternamedning om rnassefnfvainrng _

Fylkesmannen ““”“°“““‘*"° vardate: 23.02.2015
' Vår referanse: 20151622

I Buskerud Arkivnr.: 421.3

Deres referanse:

Saksbehandler: EHKristin
Nordsiden

Innvalgstelefon: 32 26 66 80

Ringerike kommune
Postboks 123 Sentrum
3502 Hønefoss

Ringerike kommune - ternautredning om masseforvaltning -
høringsuttalelse

Vi viser til konrrnurrerrsoversendelse av 26. januar 2015.

Fylkesmannen har folgende merknader:

Landbruksmessige forhold

Når det gjelder' fyllinger og deponier av masser, så er det en utfordring å finne arealer' til dette,
og at disse blir gjennomført på en god måte. Fylkesmannen ser det derfor som positivt at
kornmunen lager en egen plan der dette er en del av arbeidet.

Fylkesmannen ser at deponier ofte planlegges på, eller i forbindelse med, jordbruksarealer.
Overskuddsrnasser kan i mange tilfeller utgjøre en ressurs som kan gi nye landbruksarealer,
eller som kan gi bedre arronderlng på eksisterende landbruksarealer. Det er imidlertid viktig
at rnatjord tas vare på og ikke graves ned. Det rnå også unngås avrenning fra fyllíngsarealene
til andre arealer eller til vassdrag. Når oppfylling er gjennomført er det viktig at det legges
rnatjord eller annet vekstmediurn på toppen slik at arealene er egnet til dyrka mark, skog eller'
det som er planlagt etter-bruk.

Miljømessige forhold

Ringerike kommune har store sand- og grusresstrrser, dels av nasjonal verdi, og også bergarter
egnet for produksjon av pukk. Samtidig er presset og behovet for rnassedeportier' stort. Masse-
nttak og nrassedeporrier'vil ofte få negative virkninger' for rníljørrressige forhold, og gode
planer og prosesser er viktig for å sikre at viktige hensyn blir ivaretatt. Fylkesmannen ser
derfor svært positivt på at konnnunerr har utarbeidet en ternautredníng om rnasseforvaltnirrg
som en del av kunnskaps- og beslutningsgrrinnlaget i arbeidet med rulleringert av
kornmuneplanens arealdel.

Temautredrrirrgerrgir en oversikt over, aktuelle lovverk, dagens situasjon og utfordringer.
Fylkesmannen anbefaler' at også Forurensningsforskriften kapittel 30blir noe naermere omtalt.
Dette kapitlet onrhandler forurensninger fra produksjon av pukk, grus, sand og singel.
Aktuelle tema er skjerming, støvderrrpende tiltak, utslipp til vann og støy. Når særlige forhold
tilsier det, kan Fylkesmannen kreve at virksomheter som omfattes av kapittel 30 ska}ha
særskilt tillatelse fra forurensningsrrryrrdiglretert. I god tid før slike virksomheter' starter opp

Internett: www.fmbu.no
Organisasjonsnr.: 946 473 111

Postadresse: Postboks 1604, 3007 Drammen
Besøksadresse: Statens Hus, Grønland 32, Drammen

Telefon sentralbord: 32 26 66 00
fax: 32 89 32 36
E-post: fmbuPost@fy!kesmannen.no
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eller endresfutvides, skal den ansvarlige sende melding til Fylkesmannen med opplysninger
om virksomheten.

I temautredningen er det utarbeidet generelle føringer' for det videre arbeidet med arealdelen
og foreslått en rekke forhold som koinmuneplarleri skal ha bestemmelser og retningslinjer om.
Fylkesmannen anser at utredningen omfatter viktige hensyn på miljøolnrädet som skal
ivaretas og innarbeides i kommuneplanen, og vi ser positivt på at det også gis konkrete
føringer' for videre reguleringsplanarbeid. I den forbindelse bør det også nevnes at planer og
tiltak knyttet til rnassetrttak eller massedeponier kan utløse krav om konsekvensutredning.

Utredningen tar ikke stilling til hvilke ornrâder som skal settes av til deponi eller rnassetlttak
på arealplankartet. Dette er forhold som skal vurderes nærmere i arbeidet med arealdelen, og
eventuelle nye eller utvidelser av deponier' og uttak må konsekvensutredes på konrmtrneplall-
riivâ. I ternautredningerl står det at arealplankartet skal vise ytre grenser for nye eller utvidelse
av uttaksområder. Vi presiserer at selv om et areal er avsatt til rnassetxttak i arealdelen, kan det
ikke alltid påregnes at hele det avsatte arealet kan nyttes til uttak. Utarbeidelse av regulerings-
plan med mer detaljert konsekvensutredning vil kunne føre til at uttaksornrådet :nå reduseres
av hensyn til andre interesser. Det kan også være behov for å avsette arealer for støyvoller
eller skjermingssoner' innenfor det avsatte uttaksomrädet.

Med hilsen

Helen Bjørnøy
fylkesmann

Eli Kristin Nordsiden

Dette dokumentet er eielm-om'.s'kgedigen! og sendes tærer:urrderskrift

Saksbehandler landbruks- og næringsavdelingen: Otto Galleberg
Saksbehandler miljøvernavdelingen: Lise Økland

Kopi til:
Statens vegvesen Serviceboks 723 4808 ARENDAL
Norges vassdrags- og energidirektorat Region Sør Postboks 2124 3103 Tønsberg
Buskerud fylkeskommune Postboks 3563 3007 Drammen
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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:  17.02.2015 
Tlf.:      Saksref.: 201500666-2 
Faks:      Deres ref.: 15/190-3 

E-post: Knut.Oddvar.Stene@jbv.no   Vedlegg:    
 
 

 

 

 

Innspill til temautredning om masseforvaltning - Begrensa høring 

 

Jernbaneverket er statens fagorgan for jernbanevirksomhet og har blant annet et 

forvaltningsansvar i forhold til planarbeid i medhold av plan- og bygningsloven. Hensynet 

til sikkerhet og fremkommelighet langs banestrekningen er sentrale vurderingsmomenter, 

både i forhold til dagens situasjon og fremtidig utvikling. 

 
Jernbaneverket er positiv til at kommunen er i forkant med en temautredning vedrørende 
fremtidig massehåndtering. Jernbaneverket har i utgangspunktet ingen merknader til 
temautredningen, men minner om pågående utredning og planlegging av Ringeriksbanen 
som nødvendigvis vil medføre bruk og deponering av masser.  
 
 
Med hilsen  
 
 

Ragnhild Lien  
seksjonssjef  
Plan og teknikk, offentlig plan og forvaltning  
  
 Knut Oddvar Stene 
 utreder og planlegger 
  
Dokumentet er godkjent elektronisk 

 

 
          

 

 
 
 
 
 
 
 



   

 

 
Statens vegvesen

Ringerike kommune
Postboks 123 Sentrum
3502 HØNEFOSS

Behandlende enhet: Saksbehandlerfinnvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

Region sor Wcnchc Bjertnes - <97073S03> 2015/010534-002 17.02.2015

Temautredning om masseforvaltning - begrensa høring

Vi har mottatt for uttale ternautredning om rnasseforvaltning i Ringerike. Frist for høringssvar
er satt til 18.02.2015. Utredningen konkluderer ikke riâi' det gjelder hvilke områder som skal
settes av til de enkelte formål. Dette skal behandles i revisjon av kommuneplanen. Generelle
føringer til arealdelen av kornrntrneplaneri er blant annet at deponiområder bør ligge i
tilknytning til hovedvegnettet.

Vi har ingen spesielle merknader til temautredningeri og de føringer for videre arbeid som er
omtalt i denne utredningen utover at adkomst og konsekvenser for berørt vegnett rnå
framgâ/ bestemmes i kommuneplanen og i den planen tiltaket om deponering og/eller
rästoffutviriníng skal godkjennes etter. Nødvendige avbøtende tiltak i vegnettet må være
gjennomført før tillatelse til deponering eller râstoffutvinning kan gis.

Vi forutsetter' ny ttttale i forbindelse med offentlig ettersyn av kornmtrneplan og/eventuelt
aktuelle reguleringsplaner.

Buskerud vdeling, Seksjon for Plan og Forvaltning j
Med hils 1 /
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Kopi: postmottak@bfk.no
post1nottak@fmbu.110

Postadresse Telefon: 02030 Kontoradresse Fakturaadresse

Statens vegvesen Telefaks: 37 01 9801 Hensmoveien Statens vegvesen

Region sør firmapost-sor@ve9vesen.no 3516 HØNEFOSS Landsdekkende regnskap

Postboks 723 Stoa

4808 Arendal Org.nr: 971032081 9815 Vadsø

Telefon:

Telefaks:



 

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  

Areal- og byplankontoret 

 

  

 

Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

15/190-8 4671/15 140  18.02.2015 

 

Uttalelse til temautredning om masseforvaltning - kommuneplanrevisjon 

 

Deres brev og høringsutkast av 26.1.2015 vedrørende begrenset høring av temautredning om 

masseforvaltning i Ringerike. 

 

Vår hjemmel: 

Lov om folkehelsearbeid (Folkehelseloven) 

Forskrift om miljørettet helsevern 

 

Uttalelse: 

Folkehelselovens bestemmelser kommer til anvendelse der det kan oppstå helsemessige 

ulemper i forbindelse med produksjon, uttak, forflytning, oppfylling, m.m. av løsmasser. De 

mest vanlig oppgitte negative miljø- og helsefaktorene er støy, støv, trafikkforhold, 

forurensing til luft, jord og vann/drikkevann.  

Mange grusavsetninger i kommunen har gode egenskaper som byggegrunn, resipient for 

infiltrasjon av avløpsvann og kilde for uttak av drikkevann. Grunnvannskilder med god 

vanngivende egenskaper og god drikkevannskvalitet, jf. Drikkevannsforskriften hjemlet i 

Matloven og Folkehelseloven, må hensynstas spesielt i forbindelse med oppfylling og uttak av 

masser. Behovet for bevaring av aktuelle reservevannkilder er et aktuelt tema. 

Helsemyndigheten anbefaler bruk av så ren råvannskilde for produksjon av drikkevann som 

mulig framfor å behandle allerede forurenset vann. 

Temautredningen for masseforvaltningen anses rettidig og støttes. 

 

Med hilsen e.f. 

 

Unni Suther 

Fagansvarlig 

unni.suther@ringerike.kommune.no 

 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

 

 



 

Ringerike kommune 
Utbygging 

 

Postboks 123, 3502 Hønefoss  postmottak@ringerike.kommune.no 

Tlf: 32117400/ Fax: 32 12 50 30  www.ringerike.kommune.no 

 

 

Ringerike kommune, Areal- og byplankontoret  

Pb. 123 

 

3502 HØNEFOSS 

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

15/190-6 4128/15 140  13.02.2015 

 
Temautredning om masseforvaltning - kommuneplanrevisjon. Uttalelelse. 
 

Deres brev av 26.01.2015. Vi oversender herved kommentarer til planen. 

 

Planens omfang: 

 

I vedtaket om oppstart i Formannskapet sak 91/13 er det angitt temautredning for «mineralske 

råstoffer». 

 

I utredningen er temaer avgrenset til å omhandle masseforvaltning, og grunnvann vil ivaretas i 

videre planarbeid etter plan- og bygningsloven samt vannressursloven. 

 

For de avsatte grusforekomster er det flere anvendelsesmuligheter: uttak av grunnvann, som 

ikke er tema her. Forekomstene er også egnet for infiltrasjon av forurenset vann, eks. spillvann 

fra husholdninger. Infiltrasjon eller utilsiktet tilførsel av forurensing til grunn kan også skje fra 

næring, eks. var det et mulig tema ved utredning av ny hovedsmåflyplass. 

 

Løsmasseavsetningene er også høyst aktuelle som byggeområder, dette er lite forenlig med 

uttak av masse. 

 

Vi tror at sand/grusforekomstene på Ringerike bør diskuteres som en ressurs opp mot 

nedbygging, og det bør være et tidsperspektiv på avsetning av arealer til kommersielt uttak 

over flere kommuneplanperioder. 

 

Er det kommersielt utnyttbare mineraler i bakken som på sikt kan bli utnyttbare ved gruvedrift 

i kommunen? En antar disse får en tilsvarende behandling i kommuneplanen som dagbrudd 

for oppknusing stein, potensielle kandidater bør nevnes. 

 

Slitasje på veier: 

 

Ved nye uttak sand og grus evt. pukkverk kan det settes krav til utarbeidelse av arealplan. I 

plan kan medtas både private og offentlige veier, med rekkefølgekrav om opparbeiding i 

henhold til offentlige normer. 

 

Ved ny reguleringsplan kan det da settes rekkefølgekrav til opparbeidelse av veier med 

aksellast for massetransport på bil, før virksomheten starter opp. 
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For masseuttak uten arealplan med rekkefølgebestemmelser om opparbeiding veier kan plan- 

og bygningslovens §17 om utbyggingsavtaler ikke benyttes for nye tiltak på eksisterende 

veier. 

 

For eksisterende veier må en forutsette at det settes aksellastrestriksjoner, at disse respekteres 

og at det gjennomføres kontroller. 

 

Utbyggingsavtaler etter plan- og bygningsloven gjelder gjennomføring av kommunal 

arealplan. Hvis det har gått noe tid fra en utbygger/grunneier har overdratt veier til det 

offentlige, utover f.eks. en garantiperiode på overdratte anlegg, kan en trolig ikke benytte 

utbyggingsavtaler for å pålegge en transportør av masse å gjøre tiltak for å rette opp veien. 

Dette ut fra at arealplanen er gjennomført f.eks. etter 10 år når spørsmålet om utbedring 

kommer, utbygger/grunneier av arealplanen ikke lenger er aktive eller har evne, at den som 

forestår massetransport verken er utbygger eller grunneier for reguleringsplanen, det kan være 

uklart hvem som egentlig har forårsaket slitasje på veien. 

 

Andre hjemler for å pålegge massetransportør eller tiltakshaver for masseuttak tiltak for å rette 

opp slitasje på veier kan finnes, det bør i tilfelle vurderes nærmere. 

 

 

 

 

Med hilsen  

  

Jostein Nybråten  

Leder  

 Kjell Arve Aarebru 

 Overingeniør 

 kjell.arve.aarebru@ringerike.kommune.no 
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Guro Skinnes

Fra: Ragnhild ElisabethWaagaard<waagaard@gmail.com>
Sendt: 17. februar 2015 15:01
Til: Guro Skinnes
Kopi: Pappa;Anders Endrestol
Emne: Fwd:SAK13/1025 INNSPILLTILKOMMUNEPLANREVISJON- AREALBRUK
Vedlegg: KOMMUNEPLANREVISJONAREALBRUK30082013_0000.pdf

Hei,

takk for informasjonsomdusendteakkuratangåendereguleringav sandforekomsterpåRingerike.

Jegstussetlitt påat dusaat vi ikke haddesendtinnspill til reguleringav sandforekomstenepåvåreiendom
(271/3),fordi jegmenteat dettevarblitt gjort. Underfinnerdu e-postfra Knut Waagaarddatert30.august
2013somhandleromnettoppdette,somogsåinneholderenbekreftelsefra deg2. septemberom at detteer
mottatt.Er detnoensenereinnspillsrunderdu referertetil i såtilfelle? HarsnakketmedKnut Waagaard,
somikke kanseå hamottattnoensenereforespørslerom innspill i forbindelse medreguleringsarbeidetsom
nåpågår.

Når jeg gikk gjennomoversiktenovermasseforvaltningensomdu oversendte,serjegat vår grusforekomst
er registrertsomnr 13 i vedlegg1 undernavnHenTajet:271/137.Vi ønskerå påpekeatdetharværti
kontinuerligdrift i sandforekomstensiden1945,med størreogmindreuttaki løpetav dennetidsperioden.

I ogmedat innspill er sendtog forekomstenligger innei vedlegget,regnervi medatHeenSandpåområde
271/137blir tattmedi vurderingenvidere.ForekomstenerogsåregistrerthosNGU somensandforekomst
av "nasjonalbetydning".Jegharlagtvedinnspillet somble sendt30.august2013,oghererogsåen
bekreftelsefra deg2. september2013påat innspillet ermottatt.

Vennlighilsen
RagnhildWaagaard
95888780

---------- Videresendte-post----------
Fra:Knut Waagaard<knut@waagaard.com>
Dato:17. februar2015kl. 14.32
Emne:Fwd:SAK 13/1025INNSPILL TIL KOMMUNEPLANREVISJON- AREALBRUK
Til: RagnhildElisabethWaagaard<waagaard@gmail.com>

Videresendtsamtale
Emne:SAK 13/1025INNSPILL TIL KOMMUNEPLANREVISJON - AREALBRUK
------------------------

Fra:Knut Waagaard <knut@waagaard.com>
Dato:30.august2013kl. 15.20
Til: "guro.skinnes@ringerike.kommune.no" <guro.skinnes@ringerike.kommune.no>

Hei
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Vedlagtfølgerinnspill knyttettil uttakav sandfra gnr271bnr137HeenSand.HeenSandharværti drift
siden1945ogernevntav NGU somnasjonaltviktig resurs.

Vennlighilsen

Knut Waagaard
tel 9577 2175

----------
Fra:Knut Waagaard<knut@waagaard.com>
Dato:30.august2013kl. 15.23
Til: AndersEndrestol<andersendrestol@yahoo.no>, RagnhildElisabethWaagaard
<waagaard@gmail.com>

Hei

Detteharjegsendtinn.

Knut

---------- Videresendte-post----------
Fra:Knut Waagaard<knut@waagaard.com>
Dato:30.august2013kl. 15:20
Emne:SAK 13/1025INNSPILL TIL KOMMUNEPLANREVISJON- AREALBRUK
Til: "guro.skinnes@ringerike.kommune.no" <guro.skinnes@ringerike.kommune.no>

----------
Fra:Anders Endrestøl <andersendrestol@yahoo.no>
Dato:30.august2013kl. 15.29
Til: Knut Waagaard<knut@waagaard.com>

Ok,
dakomkommentarenemin litt seint,mendetvarjo ikkesåvesentligetingder.Det viktigevaråfåsendtdet
inn.

Flott

Anders

Fra: Knut Waagaard <knut@waagaard.com>
Til: Anders Endrestol <andersendrestol@yahoo.no>; Ragnhild Elisabeth Waagaard
<waagaard@gmail.com>
Sendt: Fredag, 30. august 2013 15.23
Emne: Fwd: SAK 13/1025 INNSPILL TIL KOMMUNEPLANREVISJON - AREALBRUK

----------
Fra:Guro Skinnes<Guro.Skinnes@ringerike.kommune.no>
Dato:2. september2013kl. 08.32
Til: Knut Waagaard<knut@waagaard.com>
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Hei,

Innspillet er mottatt og registreres i saken. Du får et formelt brev med mer informasjon om videre planprosess etter
hvert.

Mvh.

Guro Skinnes
Arealplanlegger
Miljø- og arealforvaltning, plan
Ringerike kommune
Tlf 95 96 84 80

Fra: Knut Waagaard [knut@waagaard.com]
Sendt: 30. august 2013 15:20
To: Guro Skinnes
Emne: SAK13/1025 INNSPILLTIL KOMMUNEPLANREVISJON- AREALBRUK



SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 

 

 
Arkivsaksnr.: 15/5389-3   Arkiv:   

 

0605_409 Detaljregulering Røiseng Massedeponi -  

Anbefaling om oppstart  

 

Forslag til vedtak: 
 

 

1. Kommunen anbefaler oppstart av 0605_409 detaljregulering for Røiseng 

massedeponi. 

 

2. Det lokale behovet for deponiplass ved bygging av en Ringeriksbane og ny E16 bør 

vurderes. 

 

3. Resultatet av utredningene må legges til grunn for kommunens videre behandling av 

planforslaget. 

 

 

Sammendrag 
Det vises til sak om temautredning "Masseforvaltning" laget i forbindelse med revisjon av 

kommuneplan. 

Hensikten med reguleringen på Røiseng er å legge til rette for et massedeponi med mottak 

av rene masser. Massedeponiet omfatter et område på ca. 107 daa og det planlegges mottatt 

ca 850 000 m3 masser. Det er også et sterkt ønske fra grunneier i området om å få til et mer 

lettdrevet landbruksareal på eiendommen. Det forventes at tiltaket vil resultere i at dyrkbart 

areal økes med ca. 70 daa. Forslagstiller tar sikte på at anlegget skal være åpent og ser 

potensiale for deponering også fra områdene rundt Oslo/Bærum ved at kostnadene til 

transport dekkes inn gjennom at masser fra grustak på Ringerike fraktes tilbake til 

Osloområdet. Det ble på oppstartmøtet informert om de store samferdselsprosjektene som er 

på gang, og behovet for å ta imot overskuddsmasser fra disse. 

 

Innledning / bakgrunn 
Forslagstiller mener det er stort behov for godkjente deponiplasser for både reine masser og 

lett forurensede masser innenfor det sentrale Østlandsområdet på grunn av stor 

anleggsaktivitet og sterk vekst både i bolig, næring og infrastrukturutbygging i og rundt 

hovedstadsregionen. Avstanden til Ask er lang i denne sammenhengen, men ved at 

transportørene kan frakte sand og grus i retur til bruk i betong og asfaltproduksjon vil nytten 



oppveie avstandsulempen. Dette kan også bidra til økt avsetning for grusprodusenter i 

området. 

For å etablere et massedeponi av denne størrelse, må det utarbeides en reguleringsplan. 

Forslagsstiller er firmaet TAB (Transportsentralen Asker og Bærum) Anlegg AS. Ansvarlig 

konsulent er Asplan Viak AS. Det ble informert om at det er behov for å ta imot masser fra 

Ringeriksbanen og E16 i oppstartsmøtet.  Planområdet ligger på Ask ca 2,5 km innover 

Sandakerveien (fv. 173) 

 

 

Beskrivelse av saken  
Området består i dag av ravinert landskap der bekkene i ravinedalene samles og renner ut i 

Sogna. Tiltaket omfatter gjenfylling av raviner. Raviner er karakterisert som en sårbar 

naturtype i Norge. Ravinene i tiltaksområdet er ikke kartfestet i Naturbase..  

Planområdet ligger ca. 2,5km nordøst for Ask sentrum. Planområdet utgjør ca 107 daa. 

Intern høydeforskjell i planområdet er over 50m. Arealene er delvis tilgrodd men benyttes 

ikke til beitemark eller skogdrift og oppgis å ha liten nytteverdi for grunneier.  

Området ligger under marin grense og ligger nært en kjent kvikkleireforekomst. 

 

Etter at deponiet er avsluttet, er planen å tilføre matjord og bruke arealet til jordbruksformål. 

Området er ikke kartlagt i forhold til kulturminner eller biologisk mangfold. Bekkesystemet 

i området har imidlertid utløp i Sogna der det er Elvemusling, en art som internasjonalt er 

vurdert som sterkt truet og er en av Norges "ansvarsarter". Avrenning og vannkvalitet vil 

derfor være et viktig tema i utredningsarbeidet. 

Kontroll av masser som deponeres vil skje med vekt og kamera. 

 

 

Grunneier i området har et ønske om å øke jordbruksarealet på sin eiendom og hele området 

vil tilbakeføres til jordbruksareal etter ferdigstillelse av deponiet. Området ligger ca. 2,5 km 

innover Sandakerveien fra krysset til Rv35 forbi Ask. Detaljer rundt adkomst til området vil 

utredes som en del av planforslaget.  

Mulige konflikter kan være støy, støv, adkomst, økt tungtrafikk på Sandakerveien og 

landskapshensyn. Anleggstøy i forbindelse med deponiaktiviteten og eventuell 

massebehandling må utredes. De viktigste utredningsteamene vil trolig være knyttet til:  

 

Støy og støv:  

Trafikkforhold.  

Naturforhold.  

Nærmiljø  

Landskapspåvirkning.  

Ras, skred/stabilitet, flom/overvannshåndtering 

Fastsette forhold knyttet til driften av mottaket 

Returtransport av behandlede masser 

ROS-analyse.  

 

Reguleringa tar også sikte på å avklare forhold rundt drift og kontroll med mottaket samt om 

bekkeløp kan føres i rørtrasé. 

 

Behov for konsekvensutredning: 



Tiltaket faller ikke under kriterier som fører til at det direkte skal konsekvensutredes. Det 

faller trolig heller ikke under planer og tiltak etter § 3 som skal behandles etter forskriften 

pga. vesentlige virkninger for miljø og samfunn. Likevel må det utredes konsekvenser av de 

mest aktuelle temaene som berøres i forbindelse med reguleringsplanarbeidet. Dette er også 

beskrevet i referatet fra oppstartsmøte. Området innebærer en større midlertidig 

omdisponering av et landbruks-natur- og friluftslivsområde, men tiltaket vil, etter at det er 

avsluttet, gå tilbake til landbruk.  

 

Vedlagt kart viser foreslått avgrensning.  

 

Eiendomsforhold 

Planområdet er en del av eiendommen Gnr 75/1 

 

Forholdet til overordnede planer 
  

Området er LNF-område i dag. 

 

 

Juridiske forhold  
Det arbeides med utarbeiding av avtaler mellom grunneier og entreprenør om å utnytte 

området. 

  

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

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

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

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

 

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

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

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

politisk behandling av oppstartsaken er det kommunen som varsler oppstart. 

 
Anbefalingen om oppstart forplikter ikke kommunen da resultatet av utredningene må 

legges til grunn ved kommunens videre behandling av planforslaget.  

 

 

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. 

 

I denne saken vil avrenning kunne medføre konsekvenser for det biologiske mangfoldet. 

Dette skyldes at Sogna er bosted for elvemuslingen som er sterkt truet. Forsuring av vannet 

og tilføring av finsedimenter. Det må som følge av utredningene i planarbeidet vises 



eventuelle konsekvenser tiltaket kan medføre for elvemuslingen og eventuelle avbøtende 

tiltak samt vurdere effekten av disse. Det er utarbeidet en handlingsplan for bevaring av 

elvemuslingen og det er derfor sannsynlig at det finnes god informasjon både om utbredning 

og hvordan ulike endringer påvirker arten. 

Planen tar sikte på å fylle opp et ravinelandskap ved deponering av masser. Ravinelandskap 

har den senere tid vært utsatt for bakkeplanering til jordbruksformål noe som har gjort 

landskapsformen mindre vanlig. Ravinelandskap er levested for en rekke arter og 

kartlegging av biologisk mangfold må derfor også vurdere området i forhold til andre arter. 

 

 

Økonomiske forhold 
Tidshorisont for tiltaket er markedsstyrt og derfor noe usikker. Ved forventet aktivitet, ca. 

10 tippbiler pr dag vil tidshorisonten være rundt 15-20år. Det ble påpekt under 

oppstartsmøte at området må sikres ferdigstilt. Det kan være ved å dele det opp slik at det 

ferdigstilles etter hvert. Det må også stilles en finansiell garanti som gjør at området tilslutt 

blir LNF og ikke blir stående halvferdig. Sluttdato bør også være mer konkret slik at det er 

forutsigbart for omgivelsene. 

Forslagstiller ser for seg at returkjøring skal ta med masser fra masseuttak i området. 

Muligheten for behandling og sortering av massene på stedet vil også bli vurdert i forhold til 

ulempe (f.eks. i form av støy/støv) og marked for masser som kan sorteres ut.  

 

Behov for informasjon og høringer 
Det vil være behov for lokale informasjonsmøter i forbindelse med høringsrunden.  

 

Alternative løsninger 
Mottaket vil være åpent for mottak av rene masser både for regionen og andre. Det vil også 

kunne være aktuelt å ta i mot overskuddsmasser fra de store samferdselsprosjektene lokalt.  

I forhold til disse store prosjektene kan det være aktuelt å avsette områder som Røiseng med 

forutsetning om prioritering.  

 

Rådmannens vurdering 
Detaljreguleringa for Røiseng massedeponi tar utgangspunkt i et økende behov for egnede 

deponiplasser. Planområdet ligger på Ask ca 2,5 km innover Sandakerveien (fv. 173), og 

eventuell trafikal konflikt mellom lokalbefolkningen og trafikk til deponiområdet må 

kartlegges og bør vektlegges ved vurdering til 1.gangs behandling. Sandakerveien er 

fylkesvei, men er forholdsvis smal med lav standard. Ved trafikk av den mengde og varighet 

som forslaget legger opp til må det i planprosessen vurderes om veien er egnet eller om 

avbøtende tiltak må utføres. Rådmannen er kjent med at krysset mellom Rv 35 og fv 173 

tidligere har vært gjenstand for diskusjon om utbedring. 

 

Forslagstiller har i møte gitt inntrykk av at det finnes gode rutiner og metoder for å unngå 

uheldig avrenning fra tilsvarende anlegg. Ettersom bekkene i området samles og løper ut i 

Sogna vil det være særlig viktig å avklare om tiltaket vil kunne ha en negativ effekt for 

elvemuslingen som finnes der. 

I tilliggende område er det en større kjent forekomst av kvikkleire. Rådmannen mener det er 

viktig at geologiske grunnundersøkelsene avklarer om tiltaket kan utføres med tilstrekkelig 

sikkerhet. Rådmannen anser samtidig at en oppfylling av masser like gjerne kan ha en 



stabiliserende effekt og mener derfor planforslaget ikke bør frarådes av hensyn til 

kvikkleireområdet. 

Forslagstiller har selv gått inn for å lage planprogram for utredningene i forbindelse med 

detaljreguleringa. Dette vil gi et godt verktøy for å kontrollere at nødvendige vurderinger 

blir gjort. Forslagstiller har også erfaring med tilsvarende anlegg og kjenner til hvilke 

forhold som skaper konflikt og hvordan dette kan håndteres. 

Rådmannen ser det også som svært positivt at det satses på at deponering av rene masser fra 

Oslo-området sees i sammenheng med transport av lokale masser til betong og 

asfaltproduksjon inn til Oslo-området. Dette bidrar både til å redusere tomkjøring og kan bli 

positivt for lokalt næringsliv. Det gjør også at bilene i større grad spyles etter deponering for 

å unngå forurensning av masser på tilbaketuren. 

   

Bygging av samferdselsprosjektene Ringeriksbanen og E16 er beregnet å gi enorme 

overskuddsmasser og Rådmannen har igangsatt arbeidet med å lage en mer overordnet plan 

for framtidig massedeponering. Rådmannen har ikke foreslått å gå inn for å anbefale at 

masser fra fremtidige samferdselsprosjekt skal prioriteres i denne saken da det anses at 

nytteeffekten av tiltaket slik det fremmes er stor samtidig som deponiet vil være åpent og 

derfor ikke vil stenge muligheten for mottak av slike masser. 

 

Det er positivt at det til slutt vil etableres mer dyrkbar mark som følge av deponiet på sikt.  

 

Rådmannen er opptatt av at sluttdato bør være mer konkret slik at det er forutsigbart for 

omgivelsene. 

 

Vedlegg 
• Asplan Viak Notat til oppstart datert 15.12.2014 

• Referat oppstartsmøte datert 08.06.15 

• forslag til varslingsområde, avgrensning av plan. 

• Illustrasjoner 

• Energi og klimaplan * 

 

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, 08.06.2015 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

enhetsleder miljø- og arealforvaltning: Heidi Skagnæs 

leder areal- og byplanavdelingen: Grethe Tollefsen 

 



saksbehandler: Lars Lindstøl 
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NOTAT

1 INNLEDNING, BAKGRUNN
TAB ANLEGG AS, er det ene av tre datterselskap av TAB Holding AS, (Transportsentralen
Asker og Bærum AS). Selskapet har blant annet som formål å drifte områder for mottak og
håndtering av overskuddsmasser fra bygge- og anleggsvirksomheten.

Bedriften ønsker å etablere område for mottak av rene masser på Røiseng i Ringerike
kommune.

2 HENSIKT MED REGULERINGSPLAN EN
Området har tidligere hatt godkjenning til å motta av gravemasser og er benyttet til det
formålet. Det anslås at det et tatt imot ca 30.000m3 over en periode fra xxxx til xxxx. Det
mottas ikke masse i dag.

Grunneier ønsker å utvide arealet av dyrkbar mark ved å utvide massemottaket. Tiltaket
vil også være et bidrag til styrke økonomien på gårdsbruket. Tiltakshaver mener videre
at området egner seg til mottak av rene masser grunnet blant annet god skjermet
lokalisering, relativt nær hovedveier og med få berørte naboer. Det er et økende behov
for slike arealer i kommunene, noe bygg- og anleggssektoren har stort behov for.

Området fremstår i dag som bratt og kupert, og har liten bruksverdi for grunneier. Det er
tiltakshavers intensjon at tiltaket skal utføres på en måte som harmonerer godt med det
omkringliggende jordbrukslandskapet.

Det er en målsetting at reguleringsplanen skal være detaljert nok til at det ikke er påkrevet
med ytterligere søknader til kommunen (byggesaksbehandling).
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 NOTAT 
 
2.1 Hovedintensjon i planen 
 
Hovedintensjon med reguleringsarbeidet er at grunneier skal få øke arealet på dyrka mark 
slik at mer effektiv drift pr arealenhet oppnås og at matproduksjonen kan økes. 

• Det vurderes et volum på mottaket på ca 850.000 m3 på de tre eiendommene. 
• Det samlede arealet anslås til 107 dekar 
• Anslag på 10 tippbiler pr dag (200 m3 pr dag i gjennomsnitt) 
• Åpningstiden ønskes normalt være fra 07-19, men det kan være behov for mottatte 

masser utenfor disse tidspunktene i enkelte tilfeller.  
 

2.2 Reguleringsplanen skal belyse 

• Landskapsmessig tilpassing til omgivelsene 
• Stabilitet -utglidning av masser, avrenning fra mottaket 
• Drift og kontroll med mottaket (forurensning, kvalitet og sikkerhet)  
• Miljømessig vurdering. 
• Returtransport av behandlede masser. 
• Avklare om bekkeløp (som går fra Nordenga) kan føres i rørtrase, (tilbakfylling). 

(Fylkesmannen har gitt en tidligere uttalelse om bekkedaler). 
• Trafikale forhold som følge av tiltaket, adkomst fra Sandakerveien v/Nordenga 
• Fastsette forhold knyttet til driften av mottaket 
• ROS-analyse 

3 FORSLAGSSTILLER, PLANKONSULENT.  

• TAB ANLEGG AS er forslagsstiller til reguleringsplanforslaget 
• Plankonsulent er Asplan Viak AS 

4 KART, BILDER, ORTOFOTO, ILLUSTRASJONER.  
Det skal utarbeides reguleringsplankart, tegninger av snittlinjer, planbeskrivelse og 
reguleringsbestemmelser. Det antas at dagens situasjon er tilstrekkelig dokumentert 
gjennom tilgjengelig kartgrunnlag og orthofoto som er kjøpt av Kartverket/Norge i bilder. 

5 DAGENS SITUASJON 

5.1 Kort beskrivelse av området.  
Området er i dag i all hovedsak utmark bestående av ravinedaler som er delvis tilgrodd (ikke 
skog). Arealet benyttes ikke til beiteareal. 
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NOTAT

5.2 Eiendomsforhold
Arealet er del av Røiseng gård, gårdsnr 75, bruksnr 1. Grunneier er Jens Aabel,
Sandakerveien 286, 3519 HØNEFOSS. Det er inngått avtale (intensjonsavtale) med
grunneier.

Et vesentlig mindre areal tilhørende gårdsnr 75, bnruksnr 2, inkluderes i massemottaket.
Grunneier er Astri Ham, Sandakerveien 282, 3519 Hønefoss. Det er inngått dialog med
grunneier, men det er ikke inngått avtale (intensjonsavtale).

Areal for tiltenkt adkomst på gårdsnr 76, bnruksnr 41, tilhørende Jonathan Francis Ham
Sandakerveien 282, 3519 Hønefoss. Det er inngått dialog med grunneier men det er ikke
inngått avtale (intensjonsavtale).
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 NOTAT 
 
6 KARTLEGGINGER UNDERSØKELSER 

• Notat fra Norsk institutt for kulturminneforskning datert 15.03.2013. NIKU har ikke 
kjennskap til automatisk fredete kulturminner i området. 
 

• Vi har analyserapport fra Eurofins av 14.05.2013 vedr vannprøve. Prøven er tatt i 
forkant av denne forespørselen. 
 

•  Tiltakshaver har hatt kontakt med SVV om synspunkter på lokalisering av adkomst 
(av- og påkjøring) fra/til Sandakerveien. Foreløpig tilbakemelding fra SVV er at 
avkjørsel til massemottak kan etableres etter søknad/godkjent reguleringsplan. 
 

• Vedrørende trafikktelling: Ask, Fv 173 Sandakerveien. Trafikktelling i 2006 for Fv 173 
Sandakerveien ga ÅDT 200, og man forventet samme ÅDT i 2010.  

  

7 FORHOLDET TIL GJELDENDE 
KOMMUNEPLAN/REGULERINGSPLAN 
 

• Området er avsatt som LNF-område i kommuneplanen 
• Området er uregulert 

  

8 BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 

8.1 Kart med forslag til planavgrensning 

Foreløpig tiltaksgrense, plangrense er ikke lagt inn. 
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 NOTAT 
 
8.2 Idéskisse som grovt viser ønsket tiltak 
 

Perspektiv fra modell som viser tiltaksgrense. 

Perspektiv fra modell som viser tiltaket. 

 

8.3 Beskriv hvilke arealformål som kan være aktuelle 
Det forslås at området reguleres til bebyggelse og anlegg – andre typer anlegg – mottak av 
masser. Etter endt drift tilbakeføres arealet til LNF-området slik det er i dag. 
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 NOTAT 
 
8.4 Virkninger av planforslaget 
Beskrevet i kapittel 2.2 

Det dyrkbare arealet vil øke med ca. 70 dekar 

 

9 KONSEKVENSER AV TILTAKET 

9.1 Positive konsekvenser 

• Økt areal til landbruksformål 
• Bygge- og anleggsmarkedet får avsatt rene overskuddsmasser 
• Miljø, returlass for å unngå tomkjøring 
• Kontroll med mottaket 
• Andre aktører kan benytte massemottaket 
• «opprydding» i landskapet etter endt drift -estetikk? 

 

9.2 Mulige konflikter 

• Hensynet til naboer og andre brukere av hovedvei (viktig for grunneiere) 
• Støv og støy 
• Trafikkforhold/trafikksikkerhet. 
• Eksisterende bekk (legges i rør)? 
• Kvikk-leire i naboområde, antas ikke å være problematisk for forslaget 

9.3 Temautredninger 
Det antas at tiltaket ikke faller inn under kriterier for planprogram/konsekvensutredning. Dette 
må også drøftes med planmyndigheten.   

Planforslaget skal beskrive virkninger av planen for sentrale tema som: 

• Landskap 
• Støy, Støv 
• Avrenning 
• Avklare forhold til kulturminner 
• Avklare forhold til naturmiljø 

=== 0 === 
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SAK/TEMA:  Detaljregulering 409 Røiseng Massedeponi Møtereferat oppstartsmøte 

 

STED:   Storgata 13, Ringerike kommune 

 

TID:   19.05.15  kl: 10 

 

Innkalt:  Deltakelse 

Navn  Representerer E-post 

Tab Anlegg 
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KOPI: Sendes valgfrie deltakere som ikke stiller i møtet. 

 

Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 

15/5389-1 15370/15  08.06.2015 



 

 

Nr. Dagsorden: 

Oppstartsmøte massedeponi Røiseng 

Ansv. Frist/ 

kommentar 

1.1 Presentasjon av møtedeltagerne 

 Navn 

 Stilling/ rolle i møtet 

 

Alle Fremgår av 

navneliste 

1.2 

 

 

Formål med møtet: 

 Oppstartsmøte iht. plan- og bygningsloven § 12-8.  

 Gjensidig informasjon.  

 Avklare ansvarsforhold mellom forslagsstiller og 

kommunen.  

 Forslagsstiller orienterer om sine tanker for utvikling av 

planområdet.  

 Kommunen orienterer overordnede planer, rammer og 

føringer.  

 Avklare plantype og planprosess, inkludert å vurdere 

behovet for informasjon og medvirkning. 

 Oppstart av planarbeidet/ behov for eventuelle 

prinsippavklaringer.  

 Evt. planprogram/ konsekvensutredning.  

 Kommunen formidler forutsetninger for utforming og 

temaer som må utredes (forutsetningene kan bl.a. være 

definert etter interne avklaringer mellom ulike etater i 

kommunen).  

 Dokumentasjonskrav ved innlevering til 1. 

gangsbehandling.  

 Informasjon om saksbehandlingsgebyr.  

 Avklare videre saksbehandlingsprosess.  

RK  

1.3 Innlevert materiale: 

Følgende materiale ble overlevert til saksbehandler på areal - og 

byplankontoret i møtet/ i forkant av møtet: 

 Søknad om planoppstart (jf. invitasjonen til 

oppstartsmøtet).  

 

RK  

1.4 Rollefordeling og plantype: 

 Planen varsles som privat detaljregulering 

 Rollefordeling se 1.1 

RK  

1.5 Dagens situasjon og om prosjektet: 

 Forslagsstiller orienterer om sine tanker for utvikling av 

planområdet med grunnlag i notat til søknad om oppstart. 

 

 

RK 

Kons. 

 

1.6 Avgrensning av plan: 

 Avgrensningen av planen vil i hovedsak være som vist i 

vedlegg.  

 Grunnkart fås via infoland og evt. våre konstruktører. 

 

 

Alle 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.7 Info om gjeldende planer/ forskrifter/ konsesjoner: 

 Området er i gjeldende kommuneplan for Ringerike 

kommune 2007 - 2019, vedtatt 30.08.07, avsatt til LNF 

 Aktuelt område er uregulert. 

 Planen er relevant i andre planer som regional 

transportplan, Ringeriksbanen (mtp. massehåndtering,), 

plan for grus og pukk.  

 

RK  

1.8 Plantype/ planprosess: 

 Detaljregulering, jf. pbl. § 12-3: 

Det kreves utarbeidelse av en ny detaljregulering for 

området som må gjennom en fullstendig planprosess 

 

  

1.9  Oppstart av reguleringsarbeidet (jf. pbl. § 12-8) 

 Planen er av stor viktighet / tar opp prinsipielle spørsmål 

som må avklares, og som følge av dette skal oppstart 

behandles politisk i hovedkomitéen for miljø- og 

arealforvaltning. Areal- og byplankontoret står for 

kunngjøring av oppstarten i Ringerikes Blad og på 

kommunens internettside, samt varsling av regionale 

myndigheter, naboer og andre berørte parter. 

 

  

 

 

 

 

1.10 Planprogram/ konsekvensutredning (jf. pbl. § 4-1 og Forskrift om 

konsekvensutredninger etter pbl.) 

 Tiltaket faller ikke under kriterier som fører til at det 

direkte skal konsekvensutredes. Det faller trolig heller 

ikke under planer og tiltak etter § 3 som skal behandles 

etter forskriften pga. vesentlige virkninger for miljø og 

samfunn. Likevel må det utredes konsekvenser av de mest 

aktuelle temaene som berøres i forbindelse med 

reguleringsplanarbeidet. Området innebærer en større 

midlertidig omdisponering av et landbruks-natur- og 

friluftslivsområde, men tiltaket vil, etter at det er avsluttet, 

gå tilbake til landbruk.  

 Det utarbeides planprogram for tidlig avklaring av 

omfanget av utredningsarbeidet. 

 

Temaene som skal utredes nærmere er: 

 Trafikk og trafikksikkerhet 

 Støy både i forbindelse med trafikk og drift 

 Konsekvenser for miljø og biologisk mangfold, -med 

særlig fokus på konsekvenser ved avrenning til Sogna i 

forhold til elvemuslingen 

 Grunnforhold, ras, erosjon og overflatevannshåndtering. 

 Landskap og fjernvirkning. 

 Drift og kontroll med mottaket 

 Ros-analyse 

  

1.11 Medvirkning: 

Det bør arrangeres et informasjonsmøte med lokalbefolkningen i 

  



 

 

forbindelse med høringsprosessen. Veiene som vil bli benyttet i 

forbindelse med tiltaket vil kunne påvirke andre enn de som 

normalt fanges opp som berørte naboer. 

 

1.12 Temaer som bør ivaretas i planen: 

 Trafikk: Trafikkutredning, er kryss og veier dimensjonert 

for økningen? Trafikksikkerhet for myke trafikanter, 

gang/ sykkelvei.komstv(offentlig/ privat), veirett? 

 Støy.  

 Vann og avløp.  

 Lokal overvannshåndtering. Skredfare: Det må leies 

geoteknisk ekspertise som vurderer hva det er behov for 

av grunnboringer og utredninger. 

 Flomfare 

 Tiltaket skal vurderes i forhold til naturmangfoldloven §§ 

8 – 12. 

 Grønnstruktur/eksisterende vegetasjon (Bevare, fjerne, 

tilpasse, ny?) 

 Landskapsbilde (nær-/ fjernvirkning, silhuett) 

 Forurensning i grunnen, hva har vært av virksomhet på 

eiendommen tidligere? 

 plan for massehåndtering? 

 Skole- og barnehage. –evt. konflikt med trafikk. 

 Evt. hensynssoner.  

 Finnes det gamle konflikter i området, potensielle nye 

konflikter? 

 Plan for utfylling og tilbakeføring til LNF samt 

redegjørelse av hvordan tilbakeføring/avslutning av 

tiltaket sikres. 

 

  

1.13 Krav til innlevert materiale ved 1. gangs behandling: 

 Formelt oversendelsesbrev til kommunen.  

 Plankart i egnet målestokk, fortrinnsvis 1:1000/ 1:2000   

 Reguleringsbestemmelser i word-doc  

 Planbeskrivelse  

 

Følgende skal inngå i planbeskrivelsen: 

- ROS-analyse. 

(http://www.dsb.no/Global/Publikasjoner/2008/Te

ma/temasamfunnssikkerhetareal.pdf) 

- Støyutredning.  

- Trafikkutredning.  

- Konsekvensutredning.  

- Terrengprofiler (med veier m.m).  

- Beskrivelse av medvirkning.  

 

 Sammendrag av innkomne merknader, med 

forslagsstillers kommentar (nyttes direkte i saksframlegg 

ved politisk behandling) (i word-format) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Dokumentasjon av eventuell samråds- og 

medvirkningsprosess.  

 Plan for tilbakeføring til LNF. 

 

I tillegg nødvendig dokumentasjon i hver enkelt sak: 

 Registreringer, i skrift eller på kart.  

 Illustrasjonsplaner.  

 Fotografier/ fotomontasjer.  

 Skråfoto. 

 Perspektivtegninger.  

 Modell.  

 Analyser, rapporter.  

NB! Materialet skal leveres i digital form 

 

Dersom kommunen ikke anser materialet for komplett/ 

tilstrekkelig, får forslagsstiller tilbakemelding om dette, og 

blir bedt om å levere inn nytt/ oppdatert materiale. 

 

1.14 Gebyrer: 

 Det ble opplyst om gebyr og betalingsreglementet på 

møtet. Selvkostprinsippet følges, og dette medfører at 

gebyr påvirkes av hvor omfattende saken er, samt av hvor 

god kvalitet det er på materiale som overleveres i de ulike 

fasene av prosessen. 

 Gebyr faktureres etter 1. gangs behandling av saken. 

 Gebyr sendes til forslagsstiller.  

 Dersom materiale som mottas ikke er godt nok, blir både 

forslagstiller og konsulenter orientert om dette. 

 

  

1.15 Neste steg:  

 Forslagstiller leverer inn materiale iht. invitasjonen til 

oppstartsmøtet + det som fremkommer i dette møtet. 

Dette benyttes som grunnlag til politisk oppstartssak/ 

oppstartsmelding. 

 Saksbehandler i kommunen forbereder saksfremlegg til 

politisk oppstart. 

 Etter at fristen for innspill ved varsel om oppstart er gått 

ut, vil saksbehandler oversende innkomne merknader og 

be forslagstiller om å oppsummere og kommentere 

innspillene som er kommet. 

  

1.16 Materiale kan ettersendes ved behov til forslagstiller: 

 

 Adressatliste i reguleringssaker, mal 4000 

 Krav til digitale planer, mal 3001 

 Feltnavn bokstavkoder, mal 3002 

 Sjekkliste for arealplankartet, mal 4224 

 Eksempel på tegnforklaring, mal 4228 (send også i dwg!) 

 Reguleringsbestemmelser (kommunens mal 4222) 

 Planbeskrivelse, mal 4223 

 Sendes evt. 

på e-post i 

etterkant av 

møtet 



 

 

 Sjekkliste for utearealenes utforming, mal 4225 

 Beregning av grønnflatefaktor, mal 4227 

 Betalingsregulativ 

 Parkeringsforskriften 

 

 

 

 

 

Vikenbygget, 08.06.2015 

 

Referent: Lars Lindstøl 

telefon: 32 11 74 72 
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Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 

 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 14/1382-7   Arkiv: GNR 254/1  

 

0605_408 Detaljregulering for Kind gård Gnr. 254/1 

Oppfylling/massedeponi – Anbefaling av oppstart 

 

Forslag til vedtak: 
 

 

1. Kommunen anbefaler oppstart av 0605_408 detaljregulering for Kind gård 

massedeponi. 

 

2. Det lokale behovet for deponiplass ved bygging av en Ringeriksbane og ny E16 bør 

vurderes. 

 

3. Resultatet av utredningene må legges til grunn for kommunens videre behandling av 

planforslaget. 

 

 

Sammendrag 
Det vises til sak om temautredning "Masseforvaltning" laget i forbindelse med revisjon av 

kommuneplan. 
Hensikten med reguleringen er å legge til rette for et massedeponi med mottak av lett 

forurensede masser (klasse 2 og 3), kalt «ordinært avfall» i Avfallsforskriften. 

Massedeponiet omfatter et område på ca. 60 daa og det planlegges mottatt ca 800 000 m3 

masser. Det er også et sterkt ønske fra grunneier i området om å få til et mer lettdrevet 

landbruksareal på eiendommen. Det ble på oppstartmøtet informert om de store 

samferdselsprosjektene som er på gang, og behovet for å ta imot overskuddsmasser fra disse. 

 

Innledning / bakgrunn 
Tiltakshaver mener det er stort behov for godkjente deponiplasser for både reine masser og 

lett forurensede masser innenfor det sentrale Østlandsområdet. Dette skyldes stor 

anleggsaktivitet og sterk vekst både i bolig, næring og infrastrukturutbygging i og rundt 

hovedstadsregionen. Denne veksten vil fortsette og dette vil gi et økende behov for å ha 

godkjente deponiplasser framover. Tyristrand har en nokså sentral beliggenhet i forhold til 

større anleggsprosjekter i Ringeriksregionen, Modum og Asker-Bærumsområdet og et 

anlegg her vil kunne avlaste andre områder. For å etablere et massedeponi av denne 



størrelse, må det utarbeides en reguleringsplan. I tillegg må det utarbeides en 

deponeringsplan i henhold til avfallsforskriften. Forslagsstiller er firmaet K.Baugerød 

Anlegg AS. Ansvarlig konsulent er Sweco AS. Forslagsstiller ønsker å utnytte området til 

deponi av masser innenfor klasse 2 og 3. Det ble informert om at det er behov for å ta imot 

masser fra Ringeriksbanen og E16 i oppstartsmøtet.  Planområdet ligger 200 m sør for 

tettstedet Tyristrand mellom Rv 35 og Randsfjordbanen.  

 

Beskrivelse av saken  
En direkte virkning av planforslaget vil være at deler av et ravinesystem vil gjenfylles og vil 

drives som er deponi for lett forurensende masser. 

 

Området består i dag av to ravinedaler som møtes og går sammen i en dal som fører 

sørøstover til den krysser Randsfjordbanen på fylling. Planområdet ligger like sør for 

bebyggelsen i Tyristrand sentrum og mellom RV 35 og Randsfjordbanen. Planområdet 

utgjør ca 60 daa. Ravinene varierer i dybde fra ca. 12 m ved kryssing av jernbanen til 30 m i 

øvre del. Vegetasjonen i ravinene varierer mellom tett yngre granskog med innslag av bjørk 

og gråor til mer åpen beitemark med spredte trær. Ravinene er fortsatt er i bruk til beite i 

sommerhalvåret. Særlig den nordvestre og sørlige delen av ravinen består av tett granskog. 

Hele området har tidligere vært beitemark. Alt areal ligger under marin grense og består av 

marin leire. 

 

Bebyggelsen på Kind Gård ligger ca 100 m øst for nærmeste ravine som er planlagt til 

deponi. Eier av gården har en større storfebesetning og har behov for større og mer 

lettdrevne jordbruksarealer nær gården. Etter at deponiet er avsluttet, er planen å tilføre 

matjord og bruke arealet til jordbruksformål. Det er foretatt arkeologiske undersøkelser av 

Buskerud fylkeskommune. Det ble ikke påvist hverken automatisk fredede kulturminner 

eller nyere tids kulturminner. Det er ikke registrert spesielle forekomster i nasjonale 

miljødatabaser over området. Det er heller ikke lagt inn observasjoner fra Artsdatabanken 

for området. Vannkvaliteten i vassdraget som renner gjennom ravina er karakterisert som 

moderat (Miljøstatus.no). Ved befaring i november 2014 var det noe vannføring i bekken 

som fører gjennom hovedravinen. Det er ikke synlig erosjon i bekkeleiet, men vannet er 

nokså blakket av suspendert materiale som naturlig er i ravineområder. Avstanden fra 

sørøstre del planområdet til Tyrifjorden er ca. 300 m. Det renner en bekk fra ravinesystemet 

med utløp ved Hagavika ved Tyrifjorden. Denne bekken møter en annen – og større bekk – 

50 m oppstrøms Tyrifjorden.En 22 kV kraftledning krysser ravinene i nordre del. Denne skal 

i utgangspunktet ikke påvirkes av utbyggingen. Det er i følge nasjonale databaser ikke 

kvikkleire i området. 

 

Grunneier i området har et ønske om å øke jordbruksarealet på sin eiendom og hele området 

vil tilbakeføres til jordbruksareal etter ferdigstillelse av deponiet. Området ligger like inntil 

hovedvegsystem og er lett tilgjengelig for massetransport. Adkomst er planlagt via 

eksisterende kryss på Rv35 ved avkjøring Ringerike Kretsfengsel, derfra gå parallelt 

nordover med eksisterende gangvei, før den følger eksisterende landbruksveg parallelt med 

hovedveg og fram til kant av deponi. Detaljer rundt adkomst til området vil utredes som en 

del av planforslaget. Det er også ønskelig fra grunneier å opparbeide en landbruksvei over 

deponiområdet fra gården og sørvestover for å lette adkomsten til øvrige jordbruksarealer på 

eiendommen eller til arealer som leies lenger sør. Dette for å redusere trafikk med 

landbruksmaskiner på eksisterende adkomstvei til landbrukseiendommen via sentrum.  

Det ligger tre boliger mellom planforslaget og Rv 35. I tillegg ligger det et hus ca 150 m sør 

for midtre del av planforslaget. De sørligste husstandene i tettstedet Tyristrand vil ligge ca. 



200 m nord for planforslaget. Mulige konflikter kan være støy, støv, adkomst, økt 

tungtrafikk på Rv 35 og gjennom sentrum, landskapshensyn fra tettstedet Tyristrand, fra 

fjorden og fra bebyggelse i Kindsåsen. Ved befaring viser det seg at området er nokså godt 

skjermet for innsyn fra Rv 35. Den tette granskogen mot Rv 35 vil i stor grad bli bevart som 

buffersone mot veien. Når det gjelder støy, er det i dag betydelig støy fra Rv 35. Ev. 

anleggstøy i forbindelse med deponiaktiviteten må utredes. Det går en liten bekk gjennom 

ravinen. Det er ikke årsikker vannføring i denne. Bekken renner ut ved en liten badeplass 

ved Tyrifjorden og den er preget av det skjer noe erosjon i ravinen. Ev. effekter på 

vannkvaliteten i bekken/fjorden må utredes. De viktigste utredningsteamene vil trolig være 

knyttet til:  

 

Støy og støv.  

Trafikkforhold.  

Naturforhold.  

Nærmiljø  

Landskapspåvirkning.  

Ras, skred, flom.  

ROS-analyse. 

Kontroll av masser som deponeres vil skje i henhold til avfallsforskriften og 

avfallsforskriften vil være førende for utarbeidelse av deponiplanen. Det vil utarbeides 

reguleringsplan parallelt med deponiplanen. Det vil trolig være behov for 1-2 arbeidsplasser 

i forbindelse med drift av deponiet. 

 

Behov for konsekvensutredning: 

Tiltaket faller ikke under kriterier som fører til at det direkte skal konsekvensutredes. Det 

faller trolig heller ikke under planer og tiltak etter § 3 som skal behandles etter forskriften 

pga. vesentlige virkninger for miljø og samfunn. Likevel må det utredes konsekvenser av de 

mest aktuelle temaene som berøres i forbindelse med reguleringsplanarbeidet. Dette er også 

beskrevet i referatet fra oppstartsmøte. Området innebærer en større midlertidig 

omdisponering av et landbruks-natur- og friluftslivsområde, men tiltaket vil, etter at det er 

avsluttet, gå tilbake til landbruk.Tiltaket omfatter gjenfylling av raviner. Raviner er 

karakterisert som en sårbare naturtype i Norge. Ravinene i tiltaksområdet er ikke kartfestet i 

Naturbase, men må likevel undersøkes for biologiske verdier i følge Sweco sin rapport.  

 

Planen fremmes som en detaljregulering. Forslagsstiller er firmaet K.Baugerød Anlegg AS. 

Ansvarlig konsulent er Sweco AS. 

 

Vedlagt kart viser foreslått avgrensning. Det er viktig at veien også tas med i avgrensningen 

helt frem til RV 35. Dette avviker noe fra forslaget i notatet til Sweco. 

 

Eiendomsforhold 

Planområdet er en del av eiendommen 254/1 Kind Gård på Tyristrand. 

 

Forholdet til overordnede planer 
Området er LNF-område i dag. 

 

Juridiske forhold  
Det foreligger en tinglyst avtale mellom grunneier og entreprenør om å utnytte området. 

 



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

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

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

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

 

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

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

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

politisk behandling av oppstartsaken er det kommunen som varsler oppstart. 

 
Anbefalingen om oppstart forplikter ikke kommunen da resultatet av utredningene må 

legges til grunn ved kommunens videre behandling av planforslaget.  

 

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 
Tidshorisont for tiltaket er noe usikker men trolig rundt 10 år. Det ble påpekt under 

oppstartsmøte at det området må sikres ferdigstilt. Det kan være ved å dele det opp slik at 

det ferdigstilles etter hvert. Det må også stilles en finansiell garanti som gjør at området 

tilslutt blir LNF og ikke blir stående halvferdig. Sluttdato bør også være mer konkret slik at 

det er forutsigbart for omgivelsene. 

 

Behov for informasjon og høringer 
Det vil være behov for informasjonsmøter til nærliggende strøk i forbindelse med 

høringsrunden.  

 

Alternative løsninger 
Alternativet til å motta forurensede masser fra andre regioner, kan være å ta i mot 

overskuddsmasser fra de store samferdselsprosjektene lokalt. Dette må vurderes kontinuerlig 

i løpet av sakens gang. 

 

Rådmannens vurdering 
Mottak av forurensede masser fra andre regioner er et dilemma for Ringerikessamfunnet.  

 

I denne saken krever rådmannen at utredningene gir et tydelig svar på om lokalisering av 

deponiet er egnet med tanke på konsekvensene for befolkningen og naturmiljøet. 

 

  

Det er stort behov for massedeponi i regionen ved bygging av Ringeriksbane og ny E16. 

Samtidig må man se dette opp mot de ulempene som dette deponiet kan medføre. 

Tiltakshaver ønsket i utgangspunktet å ta imot forurensede masser fra blant annet 



Osloregionen. Det kan være uheldig hvis betydelige mengder tungtransport går på veiene 

med forurenset masse, samtidig som det bygges nye samferdselsprosjekter som har behov 

for å bli kvitt massene. Derfor bør dette ses i sammenheng, i størst mulig grad, om det er 

mulig å utnytte synergieffektene.  

 

Det er positivt at det tilslutt vil etableres mer dyrkbar mark som følge av dette på sikt.  

 
Rådmannen er opptatt av at sluttdato bør være mer konkret slik at det er forutsigbart for 

omgivelsene. 

 

Vedlegg 
• Sweco Notat datert 02.12.2014 

• Referat datert 05.06.15 

• Avgrensning av planområdet. 

• Energi og klimaplan * 

 

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, 08.06.2015 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

enhetsleder miljø- og arealforvaltning: Heidi Skagnæs 

leder areal- og byplanavdelingen: Grethe Tollefsen 

 

saksbehandler: Ole Einar Gulbrandsen 
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Deponi for masser kl. 2 og 3 ved Tyristrand, Ringerike 
kommune 
 
Dette notatet omhandler en del forhåndsinformasjon innhentet i forbindelse med ovennevnte 
prosjekt. Ringerike kommune ønsker at det før oppstartsmøtet skal foreligge en del 
dokumentasjon fra forslagstiller. Kommunen har utarbeidet en mal for hva som trengs av 
nødvendig planinformasjon i forkant av møtet. Dette notatet omhandler dette. 

«….jfr. PBL 12-8:  ….skal planspørsmålet legges fram for planmyndigheten i møte. Kommunen 
kan gi råd om hvordan planen bør utarbeides, og kan bistå i planarbeidet». 

 

 

Innledning – bakgrunn 

Hensikten med reguleringen er å legge til rette for et massedeponi med mottak av lett 
forurensede masser (klasse 2 og 3), kalt «ordinært avfall» i Avfallsforskriften. Massedeponiet 
omfatter et område på ca. 60 daa og det planlegges mottatt ca 800 000 m3 masser. Det er også 
et sterkt ønske fra grunneier i området om å få til et mer lettdrevet landbruksarealpå 
eiendommen. 

Det er stort behov for godkjente deponiplasser for både reine masser og lett forurensede 
masser innenfor det sentrale Østlandsområdet. Dette skyldes stor anleggsaktivitet og sterk 
vekst både i bolig, næring og infrastrukturutbygging i og rundt hovedstadsregionen. Denne 
veksten vil fortsette og dette vil gi et økende behov for å ha godkjente deponiplasser framover.  

Tyristrand har en nokså sentral beliggenhet i forhold til større anleggsprosjekter i 
Ringeriksregionen, Modum og Asker-Bærumsområdet og et anlegg her vil kunne avlaste andre 
områder.  
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Figur 1. Deponiet er planlagt like sør for Tyristrand sentrum mellom Rv35 og Randsfjordbanen. 

For å etablere et massedeponi av denne størrelse, må det utarbeides en reguleringsplan. I 
tillegg må det utarbeides en deponeringsplan i henhold til avfallsforskriften. Forslagsstiller er 
firmaet K.Baugerød Anlegg AS. Ansvarlig konsulent er Sweco AS.  Det er ønskelig å utnytte 
området til deponi av masser innenfor klasse 2 og 3.  

Planområdet ligger 200 m sør for tettstedet Tyristrand mellom  Rv 35 og Randsfjordbanen.  
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Figur 2. Oversiktskart over planområdet ved Kind Gård. Kilde: Kart fra arkeologirapport. 

 

Dagens situasjon 

Planområdet er en del av eiendommen 254/1 Kind Gård på Tyristrand. Det består i dag av to 
ravinedaler som møtes og går sammen i en dal som fører sørøstover til den krysser 
Randsfjordbanen på fylling. Planområdet ligger like sør for bebyggelsen i Tyristrand sentrum og 
mellom RV 35 og Randsfjordbanen. Planområdet utgjør ca 60 daa.. Ravinene varierer i dybde 
fra ca. 12 m ved kryssing av jernbanen til 30 m i øvre del. Vegetasjonen i ravinene varierer 
mellom tett yngre granskog med innslag av bjørk og gråor til mer åpen beitemark med spredte 
trær. Ravinene er fortsatt er i bruk til beite i sommerhalvåret. Særlig den nordvestre og sørlige 
delen av ravinen består av tett granskog. Hele området har tidligere vært beitemark. Alt areal 
ligger under marin grense og består av marin leire.  
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Bebyggelsen på Kind Gård ligger ca 100 m øst for nærmeste ravine som er planlagt til deponi. 
Eier av gården har en større storfebesetning og har behov for større og mer lettdrevne 
jordbruksarealer nær gården. Etter at deponiet er avsluttet, er planen å tilføre matjord og bruke 
arealet til jordbruksformål.  

Det er foretatt arkeologiske undersøkelser av Buskerud fylkeskommune. Det ble ikke påvist 
hverken automatisk fredede kulturminner eller nyere tids kulturminner.  

Det er ikke registrert spesielle forekomster i nasjonale miljødatabaser over området. Det er 
heller ikke lagt inn observasjoner fra Artsdatabanken for området.  

Vannkvaliteten i vassdraget som renner gjennom ravina er karakterisert som moderat 
(Miljøstatus.no). Ved befaring i november 2014 var det noe vannføring i bekken som fører 
gjennom hovedravinen. Det er ikke synlig erosjon i bekkeleiet, men vannet er nokså blakket av 
suspendert materiale som naturlig er i ravineområder.  

Avstanden fra sørøstre del planområdet til Tyrifjorden er ca. 300 m. Det renner en bekk fra 
ravinesystemet med utløp ved Hagavika ved Tyrifjorden. Denne bekken møter en annen – og 
større bekk – 50 m oppstrøms Tyrifjorden. 

En 22 kV kraftledning krysser ravinene i nordre del. Denne skal i utgangspunktet ikke påvirkes 
av utbyggingen. 

Det er i følge nasjonale databaser ikke kvikkleire i området.  

 

Forholdet til gjeldende kommuneplan/reguleringsplan 

Området er LNF-område i dag. 

Beskrivelse av planforslaget 

Det foreligger en tinglyst avtale  mellom grunneier og entreprenør om å utnytte området. Kartet 
(figur 1) angir ønsket område for massedeponi med masser tilsvarende klasse 2 og 3. Etter at 
deponiet er avsluttet, vil ravinene være gjenfylt, det vil dekkes med toppmasse (matjord)  og 
området vil benyttes som landbruksareal.  

Det er utarbeidet skisser for hvordan ravinene er tenkt oppfylt med kotehøyder og angivelse av 
hvor mange m3 masser det skal fylles opp med. Se foreløpig kart i vedlegg. 

Tidshorisont for tiltaket er noe usikker med trolig rundt 10 år.  

 

Virkninger av planforslaget 

 

En direkte virkning av planforslaget vil være at deler av et ravinesystem vil gjenfylles og vil 
drives som er deponi for lett forurensende masser.  
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Grunneier i området har et ønske om å øke jordbruksarealet på sin eiendom og hele området vil 
tilbakeføres til jordbruksareal etter ferdigstillelse av deponiet.  

Området ligger like inntil hovedvegsystem og er lett tilgjengelig for massetransport. Adkomt er 
planlagt via eksisterende kryss på Rv35 ved avkjøring Ringerike Kretsfengsel, derfra gå 
parallellt nordover med eksisterende gangvei, før den følger eksisterende landbruksveg paralellt 
med hovedveg og fram til kant av deponi.  

Detaljer rundt adkomst  til området vil utredes som en del av planforslaget. Det er også ønskelig 
fra grunneier å opparbeide en landbruksvei over deponiområdet fra gården og sørvestover for å 
lette adkomsten til øvrige jordbruksarealer på eiendommen eller til arealer som leies lenger sør.  
Dette for å redusere trafikk med landbruksmaskiner på eksisterende adkomstvei til 
landbrukseiendommen via sentrum. 

Det ligger tre boliger mellom planforslaget og  Rv 35. I tillegg ligger det et hus ca 150 m sør for 
midtre del av planforslaget. De sørligste husstandene i tettstedet Tyristrand vil ligge ca. 200 m 
nord for planforslaget.  

Mulige konflikter kan være støy, støv, adkomst, økt tungtrafikk på Rv 35 og gjennom sentrum, 
landskapshensyn fra tettstedet Tyristrand, fra fjorden og fra bebyggelse i Kindsåsen. Ved 
befaring viser det seg at området er nokså godt skjermet for innsyn fra Rv 35. Den tette 
granskogen mot Rv 35 vil i stor grad bli bevart som buffersone mot veien. Når det gjelder støy, 
er det i dag betydelig støy fra Rv 35. Ev. anleggstøy i forbindelse med deponiaktiviteten må 
utredes.  

Det går en liten bekk gjennom ravinen. Det er ikke årsikker vannføring i denne. Bekken renner 
ut ved en liten badeplass ved Tyrifjorden og den er preget av det skjer noe erosjon i ravinen. Ev. 
effekter på vannkvaliteten i bekken/fjorden må utredes.  

De viktigste utredningstemaene vil trolig være knyttet til: 

Støy og støv. 

Trafikkforhold. 

Naturforhold. 

Nærmiljø 

Landskapspåvirkning. 

Ras, skred, flom.  

Kontroll av masser som deponeres vil skje i henhold til avfallsforskriften og avfallsforskriften vil 
være førende for utarbeidelse av deponiplanen. Det vil utarbeides reguleringsplan parallellt med 
deponiplanen. Det vil trolig være behov for 1-2 arbeidsplasser i forbindelse med drift av 
deponiet.  
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Behov for konsekvensutredning 

Tiltaket faller ikke under kriterier som fører til at det direkte skal konsekvensutredes. Det faller 
trolig heller ikke under planer og tiltak etter § 3 som skal behandles etter forskriften pga. 
vesentlige virkninger for miljø og samfunn. Likevel må det utredes konsekvenser av de mest 
aktuelle temaene som berøres i forbindelse med reguleringsplanarbeidet. 

Området innebærer en større midlertidig omdisponering av et  landbruks-natur- og 
friluftslivsområde, men tiltaket vil, etter at det er avsluttet, gå tilbake til landbruk.  

Tiltaket omfatter gjenfylling av raviner. Raviner er karakterisert som en sårbare naturtype i 
Norge. Ravinene i tiltaksområdet er ikke kartfestet i Naturbase, men må likevel undersøkes for 
biologiske verdier.  

Avsluttende kommentarer 

Opplegg og framdriftsplan for prosessen framover vil diskuteres på møtet med kommunen. 

ROS-analyse vil bli utarbeidet som en del av planbeskrivelsen. 

 

Utvalg av bilder fra planområdet samt foreløpig deponikart  
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Figur 3. Nordenden av vestre ravine. Kindåsen og Rv 35 i bakgrunnen. 
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Figur 4. Bekk med liten vannføring i dalbunnen. 

 

 

Figur 5. Nordre del av ravine. 
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Figur 6. Naturbeite like sør for der ravinen deler seg. 

 
 

 

Figur 7. Midtre del av ravineområde der ravinene fra nord går sammen. Kind Gård i bakgrunnen. 
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Figur 8. Bekkeutløpet fra ravina  i Tyrifjorden. Bekken går i rør gjennom deler av friområdet. 
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Figur 9. Skisse deponi. 
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Ringerike kommune 
Areal- og byplankontoret 
 

 

 

 

 

Møtereferat  
 
SAK/ TEMA: OPPSTARTSMØTE FOR "KIND GÅRD MASSEDEPONI" Gnr 254/1 

STED: Storgata 13, Ringerike kommune 

TID:    11.12.14, 12.00 – 13.30 

 
 
KOPI SENDES: Grethe Tollefsen, Unni Suther, Jostein Nybråten, Roger Sørslett, Geir S 
Svingheim 
 
Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 

14/1382-2 2295/15 GNR 254/1 05.06.2015 

 

 

 
Navn: E-post 
TIL STEDE:   
 

 

Forslagstiller -   
Kai Baugerød  - K. Baugerød Anlegg A/S  

kbanlegg@gmail.com  

Andre Opperud .- Opperud Transport DA  og  
K. 

andre.o@live.no  

Konsulent - Frode Løseth Frode.Loset@sweco.no  
Konsulent- Geir hoff Sweco Geir.Hoff@sweco.no  
Grunneier- Baard Fossum Forslagsstillers 
Byggesak v/Arne Hellum fornavn.etternavn@ringerike.kommune.no  
Miljøvern v/ Astrid Ehrlinger astrid.ehrlinger@ringerike.kommune.no  
MOA v/Heidi Skagnæs heidi.skagnaes@ringerike.kommune.no  
Saksbehandler ABY- Ole Einar ole.einar.gulbrandsen@ringerike.kommune.no  
Én til fra ABY lars.lindstol@ringerike.kommune.no  
KOPI SENDES:  
Miljøretta helsevern, Unni Suther unni.suther@ringerike.kommune.no  
Tekniske drift utbygging v/Jostein Nybråten jostein.nybraten@ringerike.kommune.no   
Eiendomsforvaltning v/Roger Sørslett roger.sorslett@ringerike.kommune.no  
Barnerepresentanten, Geir Svingheim geir.svingheim@ringerike.kommune.no  
ABY v/ Grethe Tollefsen Grethe.Tollefsen@ringerike.kommune.no  
ABY=Areal- og byplankontoret. MOA =  Miljø og areal 
 



 

 

Nr. Dagsorden: 
Oppstartsmøte Tyristrand – oppfylling av masser 
-ønske om oppstart av reguleringsplan for massedeponi av masser 
i tiltaksklasse 2 og 3 
Presentasjon av prosjektet av Sweco 

Ansv. Frist/ 
kommentar 

1.1 Presentasjon av møtedeltagerne: 
Astrid Ehlinger - Miljøvernrådgiver 
Frode Løseth Sweco - Konsulent 
Geir hoff Sweco - Konsulent 
Kai Baugerød  - K. Baugerød Anlegg A/S 
Baard Fossum - Grunneier 
André H. Opperud - Opperud Transport DA  og  K.  
Arne Hellum - Byggesak 
Heidi Skagnæs – K. leder Miljø og areal 

Alle  

1.2 

 

 

Formål med møtet: 
 Oppstartsmøte iht. plan- og bygningsloven § 12-8.  
 Gjensidig informasjon.  
 Avklare ansvarsforhold mellom forslagsstiller og 

kommunen.  
 Forslagsstiller orienterer om sine tanker for utvikling av 

planområdet.  
 Kommunen orienterer overordnede planer, rammer og 

føringer.  
 Avklare plantype og planprosess, inkludert å vurdere 

behovet for informasjon og medvirkning. 
 Oppstart av planarbeidet/ behov for eventuelle 

prinsippavklaringer.  
 Evt. planprogram/ konsekvensutredning.  
 Kommunen formidler forutsetninger for utforming og 

temaer som må utredes (forutsetningene kan bl.a. være 
definert etter interne avklaringer mellom ulike etater i 
kommunen).  

 Dokumentasjonskrav ved innlevering til 1. 
gangsbehandling.  

 Informasjon om saksbehandlingsgebyr.  
 Avklare videre saksbehandlingsprosess.  

RK  

1.3 Innlevert materiale: 
 Følgende materiale ble overlevert til saksbehandler før 

møtet og utsendt til deltakerne: 
 Informasjon om oppstartsmøte sendt 22.10.14 til Opperud 
 Epost med arkeologisk rapport og kulturminneregistrering 

utsendt i forkant av møtet 

RK  

1.4 Rollefordeling: 
SE 1.1 

RK  

1.5 Dagens situasjon og om prosjektet: 

Forslagsstiller orienterer om sine tanker for utvikling av 

  



 

 

planområdet. Notat datert 02.12.14 ble presentert. Dette var 
utsendt i forkant av møtet.  
 
Inspill fra møtedeltagerne: 
 
Arne Hellum: Det bør tas hensyn til vassdrag og bekker særlig 
hvis det for eksempel er gyting der. Det bør være brakker ved 
vekta med wc og tilfredsstillende arbeidsmiljø tilpasset 
arbeidsoppgavene. Veg standard må økes ved blant annet 
breddeutvidelse på grunn av kombinasjon med campingtrafikk. 
Det må sikres tilfredsstillende i forhold til HMS med gjerder osv. 
Det må etableres gang og sykkelvei med grøft/gjerde langs 
traseen med så mye tungtransport. De forurensede massene må 
dokumenteres etter forurensningsloven og tas nødvendige prøver. 
Veien må ha dekke som ikke støver og kostes eller behandles på 
annen måte med vanning for eksempel. Fylkesmann må 
kontaktes. 
 
Heidi Skagnæs: Vei må vedlikeholdes og det må være avklart i 
forkant. Det må kjøretider inn i bestemmelsene og støysoner, slik 
at det er forutsigbart for naboer og omgivelser. Det må være 
politisk oppstart. Hvem blir berørt av ny bruk av veien. Hvordan 
ordnes vedlikeholdsbiten. Kjøretid-åpentid hvordan blir 
åpningstid for deponiet. Et omfattende anlegg. Mye større enn 
andre anlegg i kommunen. Viktig å belyse estetikk og 
konsekvenser. Visualisering av tiltaket som ferdigstilt. At det blir 
forurensede masser kan gjøre naboer usikre. Må vise mulighet for 
å ferdigstille/ordne opp dersom markedet faller bort. 
 
Lars Lindstøl: All trafikken vil gå gjennom Tyristrand sentrum, 
og miljøgata. Dette bør vurderes i helhet med resten av 
trafikkbildet. Det må gjøres en egen trafikkvurdering. 
 
Ole Einar Gulbrandsen: Det bør arrangeres allmøte for å 
informere innbyggere i området etter oppstart. Området bør deles 
opp slik at det kan ferdigstilles etter hvert. Det må avklares en 
finansiell garanti slik at området blir ferdigstilt til 
landbruksformål tilslutt. Overskuddsmasse fra Ringeriksbanen og 
E16 vil være betydelige mengder, og om mulig kan det egne seg 
å bruke dette deponiet til noe av dette. 
 
Astrid Ehrlinger: Selv om det er gjort arkeologiske registreringer 
kan det dukke opp ting som må gis beskjed om. Fylkesmann må 
kontaktes. 

RK 

Kons. 

1.6 Avgrensning av plan: 

 Vi kom fram til at avgrensningen skal være som følger: Se 
vedlagt notat fra Sweco 

 Grunnkart fås via infoland og ev våre konstruktører. 

Alle Snakk med 
Stefan/Tom-
Erik på 
forhånd. 



 

 

1.7 Info om gjeldende planer/ forskrifter/ konsesjoner: 

 Området er i gjeldende kommuneplan for Ringerike 
kommune 2007 - 2019, vedtatt 30.08.07 LNF  

 Massedeponi av / og avklaring rundt Ringeriksbanen og 
ny E16 vil kunne påvirke behandlingen av saken.  

 Saken må derfor ses i større sammenheng med andre 
massedeponisaker i kommunen/regionen. 

 Tiltaket faller ikke under kriterier som fører til at det 
direkte skal konsekvensutredes. Det faller trolig heller 
ikke under planer og tiltak etter § 3 som skal behandles 
etter forskriften pga. vesentlige virkninger for miljø og 
samfunn. Likevel må det utredes konsekvenser av de mest 
aktuelle temaene som berøres i forbindelse med 
reguleringsplanarbeidet. Området innebærer en større 
midlertidig omdisponering av et landbruks-natur- og 
friluftslivsområde, men tiltaket vil, etter at det er avsluttet, 
gå tilbake til landbruk. 

RK  

1.8 Plantype/ planprosess: 

 Detaljregulering, jf. pbl. § 12-3: 

Det kreves utarbeidelse av en ny detaljregulering for området 
som må gjennom en fullstendig planprosess.   

  

1.9  Oppstart av reguleringsarbeidet (jf. pbl. § 12-8) 

Planen er av stor viktighet / tar opp prinsipielle spørsmål som må 
avklares, og som følge av dette skal oppstart behandles politisk i 
hovedkomitéen for miljø- og arealforvaltning. Areal- og 
byplankontoret står for kunngjøring av oppstarten i Ringerikes 
Blad og på kommunens internettside, samt varsling av regionale 
myndigheter, naboer og andre berørte parter.  

  

1.10 Planprogram/ konsekvensutredning (jf. pbl. § 4-1 og Forskrift om 
konsekvensutredninger etter pbl.): 

Det er noe usikkerhet i hvor store virkninger planen vil ha. Det 
forutsettes at området tilbakeføres til LNF etter at deponiarbeidet 
er ferdig. Derfor vurderes planen å ikke ha vesentlig virkning for 
miljø og samfunn, og faller ikke inn under tiltak som må 
konsekvensutredes jf. forskrift om konsekvensutredning. Det er 
derfor ikke nødvendig å utarbeide planprogram. Det er i 
planarbeidet likevel nødvendig å vurdere noen konsekvenser av 
tiltaket. Dette vil være en del av planbeskrivelsen. Dette er temaer 
som trafikk, støy, vannkvalitet , landskap og innsyn (spesielt fra 
Tyrifjorden), nærmiljø, friluftsliv, naturmiljø, kulturminner 
(undersøkt), naturressurser landbruk, flom, ras, erosjon. Det må 

  



 

 

tas hensyn til badeplass nedenfor og trafikk gjennom Tyristrand 
sentrum. 

1.11 Medvirkning: 

Det bør arrangeres et informasjonsmøte i forbindelse med 
høringsprosessen. 

  

1.12 Temaer som bør/ skal utredes/ ivaretas i planen/ kommenteres: 

 Trafikk: Trafikkutredning, er kryss og veier dimensjonert 
for økningen? Trafikksikkerhet for myke trafikanter, 
gang/ sykkelvei.komstv(offentlig/ privat), veirett? 

 Støy.  

 Vann og avløp.  

 Lokal overvannshåndtering/ grønnflatefaktor  

 Skredfare: Det må leies geoteknisk ekspertise som 
vurderer hva det er behov for av grunnboringer og 
utredninger. 

 Flomfare: Vise til flomsonekartlegging, beskrive litt rundt 
tilgjengelig alternativ evakueringsvei osv. 

 Tiltaket skal vurderes i forhold til naturmangfoldloven §§ 
8 – 12. 

 Grønnstruktur/eksisterende vegetasjon (Bevare, fjerne, 
tilpasse, ny?) 

 Landskapsbilde (nær-/ fjernvirkning, silhuett) 

 Radon 

 Forurensning i grunnen,  

 Skole- og barnehagekapasitet – koflikt med trafikk 

 Evt. hensynssoner. Formål og bestemmelser 

 Evt. spesifikke bestemmelser i kommuneplanen, se § 
1.0.2.  

 Finnes det gamle konflikter i området, potensielle nye 
konflikter? 

 Eksisterende materiale 

 Avfallsforskriften 

  



 

 

1.13 Krav til innlevert materiale ved 1. gangs behandling: 

 Formelt oversendelsesbrev til kommunen.  

 Plankart i egnet målestokk, fortrinnsvis 1:1000/ 1:2000   

 Reguleringsbestemmelser i word-doc  

 Planbeskrivelse  

Følgende skal inngå i planbeskrivelsen: 

- ROS-analyse. 
(http://www.dsb.no/Global/Publikasjoner/2008/Te
ma/temasamfunnssikkerhetareal.pdf) 

- Støyutredning.  

- Trafikkutredning.  

- Konsekvensutredning.  

- Terrengprofiler (med bygningsplassering, veier 
m.m).  

- Beskrivelse av medvirkning.  

 Kopi av brev ved varsel om planoppstart m/ tilhørende 
adresseliste (kun dersom forslagsstiller har varslet selv).  

 Kopi av kunngjøring i Ringerikes Blad (kun dersom 
forslagsstiller har annonsert selv).  

 Kopi av innkomne merknader (i sin helhet).  

 Sammendrag av innkomne merknader, med 
forslagsstillers kommentar (nyttes direkte i saksframlegg 
ved politisk behandling) (i word-format) 

 Dokumentasjon av eventuell samråds- og 
medvirkningsprosess.  

I tillegg nødvendig dokumentasjon i hver enkelt sak: 

 Registreringer, i skrift eller på kart.  

 Illustrasjonsplaner.  

 Fotografier/ fotomontasjer.  

 Skråfoto. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Perspektivtegninger.  

 Modell.  

 Analyser, rapporter.  

NB! Materialet skal leveres i digital form 

Dersom kommunen ikke anser materialet for komplett/ 
tilstrekkelig, får forslagsstiller tilbakemelding om dette, og 
blir bedt om å levere inn nytt/ oppdatert materiale. 

1.14 Gebyrer: 

 Det ble opplyst om gebyr og betalingsreglementet. Det 
finnes på kommunens internettside. Selvkostprinsippet 
følges, og dette medfører at gebyr påvirkes av hvor 
omfattende saken er, samt av hvor god kvalitet det er på 
materiale som overleveres i de ulike fasene av prosessen. 

 Gebyr faktureres etter 1. gangs behandling av saken. 

 Gebyr sendes til forslagsstiller.  

Dersom materiale som mottas ikke er godt nok, blir både 
forslagstiller og konsulenter orientert om dette. 

  

1.15 Neste steg: (Om det legges til ekstra punkter er det viktig at det 
fremgår hvem som har ansvaret.) 

 Forslagstiller leverer inn materiale iht. invitasjonen til 
oppstartsmøtet + det som fremkommer i dette møtet. 
Dette benyttes som grunnlag til politisk oppstartssak/ 
oppstartsmelding. 

 Saksbehandler i kommunen forbereder saksfremlegg til 
politisk oppstart. 

 Etter at fristen for innspill ved varsel om oppstart er gått 
ut, vil saksbehandler oversende innkomne merknader og 
be forslagstiller om å oppsummere og kommentere 
innspillene som er kommet. 

  

1.16 Materiale kan ettersendes ved behov til forslagsstiller: 

 Adressatliste i reguleringssaker, mal 4000 

 Krav til digitale planer, mal 3001 

  



 

 

 Feltnavn bokstavkoder, mal 3002 

 Sjekkliste for arealplankartet, mal 4224 

 Eksempel på tegnforklaring, mal 4228 (send også i dwg!) 

 Reguleringsbestemmelser (kommunens mal 4222) 

 Planbeskrivelse, mal 4223 

 Sjekkliste for utearealenes utforming, mal 4225 

 Krav til lekeplasser, mal 4226 

 Beregning av grønnflatefaktor, mal 4227 

 Betalingsregulativ 

 Parkeringsforskriften 

 

Vedlegg 

 Notat fra Sweco 

 Dokumenter vedlagt innkalling 

 

 

Vikenbygget, 05.06.2015 

 

Referent: Ole Einar Gulbrandsen 

 

































SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 

 
Arkivsaksnr.: 15/895-3   Arkiv: L12 &21  

 

 

323-05 EIKLI SØR NÆRINGSOMRÅDE – ENDRING AV REGULERINGSPLAN 

– 1. GANGSBEHANDLING 

 

Forslag til vedtak: 
 

1. Forslag til endra detaljregulering 323-05 Eikli sør næringsområde 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 
Det foreslås at reguleringsplan 323-04 Eikli sør næringsområde endres, slik at felt for 

forretning/kontor/industri utvides sør i planområdet. Reguleringsplanen er delt inn i felt etter 

formål og nummer. Det aktuelle feltet har formål forretning, kontor, industri, og kalles BFKI 

5. I tillegg til felt BFKI 5 berører endringa områder som er regulert til friområde og vann- og 

avløpsanlegg.  

 

Det ønskes en utviding av dagens bygningsmasse. Dette krever endring i formål og 

formålsgrenser, samt oppfylling i skråning mot sør. Noe eiendom må også kjøpes fra 

kommunen. Dette er avklart i egen avtale.  

 

I gjeldende plan ligger det begrensninger på antall m
2
 bruksareal som kan bygges, og på 

antall m
2
 av bruksareal som kan som kan brukes til detaljvarehandel. Forslaget som legges 

fram omfatter ikke flere m
2 
bruksareal, hverken totalt eller til detaljvarehandel, enn det som 

er angitt i gjeldende reguleringsplan.  

 

Det foreslås å åpne for utendørs lagring i området, med en egen bestemmelse om 

søknadsplikt for dette. Den kommunale pumpestasjonen sør på området vil trolig måtte 

utvides etterhvert, og feltet for vann- og avløpsanlegg utvides derfor i denne endringa.  

 

Innledning 



Grunneier av gbnr 39/131, hvis eiendom i stor grad samsvarer med avgrensing av felt FKI 5 

i gjeldende reguleringsplan nr 323-04, ønsker å starte planendring for å kunne utvide 

eksisterende bygningsmasse for Maxbo-butikken. Grunneier er Dronning Åstasgate 14 ANS 

ved Jan Torgersbråten. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Dette er den fjerde endringa av opprinnelig plan 323 Eikli sør næringsområde. De tidligere 

endringene har bestått i å endre sikkerhetsmargin for flom (endring til 323-01), å endre 

utnyttingsgrad for FKI 2 og FKI 4 (endring til 323-02) og å endre § 9 pkt 4, 7 og 8 fra å 

gjelde igangsettingstillatelse til å gjelde brukstillatelse (endring til 323-04).  

 

Da arbeidet med denne endringa ble igangsatt og tiltenkt plannummer 323-03 før forrige 

endring ble igangsatt (323-04), blir det et «hull» i plannumrene for å unngå feil rekkefølge i 

forhold til når endringene vedtas. Altså vil denne planen få nummer 323-05 når endringa er 

vedtatt.  

 

Oppstart av arbeidet med planen ble vedtatt 10.06.13 i hovedkomiteen for miljø- og 

arealforvaltning, sak 78/13. Arbeidet har altså stått stille en tid før det tas opp igjen nå.  

 

Beskrivelse av saken 

Dagens situasjon   

På tomta er Expert, Europris, Jysk, Baby Shop og Maxbo samla i et hovedbygg som går 

retning nord-sør. Maxbo ligger sør i bygget. Sørøst for sørenden av bygget har Maxbo sitt 

lagerområde. Noe er under tak og noe er ikke.  

 

Sør for hovedbygget er det en skråning ned mot et flomløp av Storelva. Dette området er 

regulert til friområde i gjeldende plan. Det er gjengrodd og ulendt, og brukes noe til fyllplass 

for hageavfall. Her ligger også en kommunal pumpestasjon, hvor formålet i plan er vann- og 

avløpsanlegg.  

 

Utviklingsplanene 

Utviklingsplanene innebærer at hovedbygget der Maxbo er i dag utvides mot sør, at Maxbos 

lager i sørøst rives og at det bygges nytt butikklokale på samme sted. Dette skal skje i tråd 

med reguleringsbestemmelsene § 3.2 pkt. 5, som omhandler antall m
2
 som er tillatt utbygd. 

For BFKI 5 er det tillatt med 12 000 m
2
 bygningsmasse, hvorav 1600 m

2
 kan brukes til 

detaljvarehandel. Forretningsaktiviteten i de nye byggene kan kun nyttes til plasskrevende 

varer, dersom det skal være forretning.      

 

Det er planlagt kjeller i ny del av hovedbygg. Kjelleren inngår ikke i antall tillatte m
2
 

dersom den brukes til parkering (se reguleringsbestemmelser § 3.2 pkt. 5). Takhøyden i de 

nye byggene vil bli ca. 7 meter. Utnyttingsgrad for eiendommen regnes uten tillegg for 

imaginære plan for takhøyder over 4,9 meter.  

 



Formålsendringer 

Skråninga mot flomløpet skal fylles opp, men fyllinga skal ikke berøre elvekanten. Det skal 

lages løsning for ny adkomst til pumpestasjon og ny trasé for rør, i samråd med teknisk 

tjeneste. I de aktuelle områdene må formål endres fra friluftsområde og vann- og 

avløpsanlegg til FKI, og fra friområde til vann- og avløpsanlegg. Arealet hvor formål skal 

endres er ca. 3 daa. Opprinnelig planavgrensing beholdes slik den er i gjeldende plan. 

 

Hensikten med at områdene ned mot elva er regulert til friområde er at det skal være mulig å 

ferdes fritt langs elva. Dette hensynet skal opprettholdes i planen ved at det bevares et belte 

med formål friområde. 

 

Ras- og flomfare 

Det foreligger en rapport levert av Multiconsult datert 08.10.12 hvor det anbefales å 

gjennomføre grunnundersøkelser for dimensjonering av vei og dokumentering av stabilitet i 

skråninga. I rapport levert av Løvlien Georåd AS konkluderes det med at det ikke er 

nødvendig med videre grunnundersøkelser, og det stilles krav til sikringsarbeider før 

utgraving og oppfylling kan begynne.  

 

Området ligger delvis innafor sone for flomfare.  

 

Utelagring 

Det har tidligere ikke vært åpent for lagring på ubebygde deler av feltene. Dette åpnes det 

for nå, med krav om egen søknad for dette. Utelagring skal ikke være skjemmende, og skal 

ikke plasseres ved vei eller tursti.  

 

Rekkefølgekrav 

I gjeldende plan ligger det rekkefølgebestemmelser om at det ikke gis brukstillatelse for nye 

tiltak i planområdet før det er etablert høyresvingefelt i Osloveien nord for Dronning Åstas 

gate og det er gjennomført støyskjerming for boliger som grenser til planområdet. Disse 

tiltakene er gjennomført, og rekkefølgebestemmelsene er derfor tatt ut av planen.  

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Planområdet er i dag regulert i reguleringsplan nr. 323-04 Eikli sør næringsområde fra 

05.04.13. Planområdet er i denne reguleringsplanen regulert til BFKI(forretning, kontor, 

industri), friområde og vann- og avløpsanlegg. Tillatt utnyttelsesgrad for felt BFKI 5 er 

12 000 m
2
.  

 

Plantype og avgrensning 

Planen fremmes som en endring av detaljregulering. Dronning Åstasgate 14 ANS er 

forslagstiller. Se vedlagte illustrasjoner for avgrensing.  

 

Eiendomsforhold 



Planendringa omfatter eiendommene: gbnr 39/131 (eies av Dronning Åstasgate 14 ANS) og 

gbnr 39/146 (eies av Ringerike kommune). 

  

Forholdet til overordnede planer 

I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.07 er området avsatt til senterområde, friområde 

og kommunalteknisk anlegg. 

 

Juridiske forhold 

Naturmangfoldloven 

Ved 1. gangsbehandling av planen skal forhold som berører naturmangfold omtales i 

henhold til følgende: 

 

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 

Forslagstiller skal bekoste de aktuelle utredningene og undersøkelsene. 

 

Rådmannens vurdering 

Grøntstruktur og friluftsliv 

Det er viktig at elva og elvekanten fortsatt blir åpen for publikum. Slik området er i dag er 

det ikke tilrettelagt for dette, og det forventes ikke at tilkomsten blir dårligere, heller bedre, 

av dette prosjektet.  

 

Skredfare 

I rapport fra Løvlien Georåd AS undersøkes grunnen og fylling ytterligere, og det anbefales 

sikringer noen steder. Det konkluderes med at det ikke er nødvendig med flere 

undersøkelser. 

 

Flomfare 

Tiltaket ligger delvis innenfor fareområde for flom, og flomsikringstiltak må gjennomføres 

opp til gitte kotehøyder.  

 

Forurensning i grunnen 

Det er ikke grunn til å mistenke forurensing i grunnen.  

 



Påvirkning av landskapsbildet 

Oppfyllinga vil skje nede i en skråning, og det antas ikke at dette vil være skjemmende for 

landskapsbildet.  

 

Naturmangfold 

Det er ikke kjente biologiske verdier i området. Naturmangfoldlovens §§ 8-12 er ivaretatt 

ved at undersøkelsesplikten er oppfylt.  

 

Samlet vurdering 

Tiltaket anses å ha positiv konsekvens for den eksisterende aktiviteten på området, ved at 

bygningsmassen blir bedre tilpassa aktiviteten i bygget. Det er ingen kjente negative 

konsekvenser av tiltaket. Rådmannen anbefaler på bakgrunn av ovenstående og dette at 

planarbeid startes opp.  

 

 

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 endra plankart, datert 08.06.15 

3. Utsnitt av forslag til endra plankart som viser området der endinger foreslås 

4. Forslag til endra bestemmelser, sist revidert 08.06.15 

5. Planbeskrivelse 

6. Oppsummerte og kommenterte innspill 

7. Geoteknisk rapport Løvlien Georåd AS, datert 23.09.14* 

8. Geoteknisk rapport Multiconsult, datert 08.10.12* 

9. ROS-analyse, datert 07.04.15* 

10. Referat fra møte med teknisk utbygging, RK, datert 21.02.14* 

11. Innkomne innspill* 

a. Statens vegvesen, datert 25.06.13 

b. Fylkesmannen i Buskerud, datert 16.07.13 

c. Ringeriks-Kraft, datert 17.04.13 

d. EB Nett AS, datert 31.07.13 

e. NVE, datert 14.08.13 

f. Buskerud fylkeskommune, datert 16.08.13 

12. Dokumenter fra oppstart* 

13. Gjeldende reguleringsplan 323-04 Eikli sør næringsområde* 

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

bestemmelser* 

 

 



 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 08.06.2015 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Grethe Tollefsen 

 

saksbehandler: Ingeborg Faller 
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RINGERIKE KOMMUNE 
Miljø- og arealforvaltning 

 

REGULERINGSBESTEMMELSER 
for reguleringsplan nr. 323 – 05 ”Eikli sør, næringsområde” 

 
Utarbeidet av Ringerike kommune, Miljø- og arealforvaltning, 23.02.07 
Sist revidert 08.06.15 

 
1.gangs behandling i planutvalget 05.03.2007, sak 35/07 
Offentlig høring 10.03.-16.04.2007. 
Begrenset høring 11.01 – 25.01.10 
2.gangs behandling i planutvalget 08.03.10, sak 18/10 
2. gangsbehandling i formannskapet 09.03.10, sak 22/10 
Vedtatt av kommunestyret 18.03.10, sak 25/10 
 
Endringsliste: 

 

Nr Endring dato sign 
01 Mindre endring: Sikkerhetsmargin for flom ble endra fra 50 cm til 30 cm. 21.07.10 HFA 
02 Mindre endring: Endring av BRA for BFKI 2 og BFKI 4. Saksnr. 5/12. 03.10.12 IF 
03 - - - 
04 Mindre endring: Endring av § 9 pkt. 4, 7 og 8 fra igangsettingstillatelse til 

brukstillatelse 
05.04.2013 IF 

05 Forslag om endringer ved Dronning Åstasgate 14 – formål og best. 1. 
gangsbehandling 
juni 2015 

IF 

 
1. Reguleringsformål 

 
Området som er regulert er innenfor den reguleringsgrense som er vist på 
plankartet. Området reguleres til følgende formål (plan- og bygningsloven § 12): 

 
-§ 12-5. 1 Bebyggelse og anlegg 

Forretning/ kontor/ industri, BFKI 1, 2, 4-12 
Kontor/industri, BKI 1-3 
Offentlig eller privat tjenesteyting, BOP 1 
Vann- og avløpsanlegg, BVA 1 
Energianlegg, BE 1 
Frittliggende småhusbebyggelse, BF 

 
-§ 12-5. 2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

Kjøreveg, SKV 1-8 
Annen veggrunn-grøntareal 
Annen veggrunn-teknisk anlegg 
Parkering, SPA 1 
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Fortau, SF 1-4 
Gang-/sykkelveg, SGS 1 

 
-§ 12-5. 3 Grønnstruktur 

Turveg, GT 1-2  
Friområde, GF 1, 3-9 
Vegetasjonsskjerm, GV1 

 
-§ 12-6 Hensynssoner 

Flomfare, H320_1, 200 års flom 
Høyspenningsanlegg, H370_1 
Frisiktsone H140_1-2 

 
 
§ 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 
 

§ 3.1 Fellesbestemmelser  
 
1. Byggegrense 
Bygninger skal plasseres innenfor byggegrense. Byggegrenser er vist på plankartet. De deler 
av bygninger som ligger utenfor byggegrense kan utbedres og vedlikeholdes, men ikke 
gjenoppbygges etter brann eller annen skade. Utvidelse av bygning kan ikke skje utenfor 
byggegrense. Ved nybygg skal det tas hensyn til 200-årsflommen. I tillegg skal en 
sikkerhetsmargin på 0,30 m medregnes. Se § 6.2. Konstruksjoner lavere enn dette må i en 
byggesøknad dokumenteres å tåle påkjenninger ved flom. 
 
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. 
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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. Det er krav til fast dekke og belysning av veier og parkeringsplasser. 
Utomhusplanen skal også dokumentere at offentlig tilgjengelige områder er universelt 
utforma. 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 omfatte kotesatt detaljplassering av 
bebyggelse, parkeringsplasser, veier og vise terrengendringer samt 
vegetasjonsbevaring og etablering av ny vegetasjon i feltet. 
 

 Fasadeoppriss som viser fargebruk, materialvalg og vindusplassering. Fasadeoppriss 
eller annen egnet illustrasjon skal vise hvordan bygget harmonerer med 
naboeiendommene og høyden på eksisterende vegetasjon. 

 

 Dokumentasjon av fundamentering som tilfredsstiller karv til stabilitet, i hht 
geoteknisk rapport. 

 
 
3. Parkeringsdekning 
Parkeringsdekning skal være i tråd med kommunale parkeringsforskrifter. Det skal anlegges 
10 plasser for sykkelparkering. Det bør tas sikte på å dele opp store trafikkflater med grønt. 

 
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. Høyder på gjerder kan avvikes etter i 
forbindelse med søknad omtalt i pkt. 5. 
 
5. Utendørs lagring 
Plass avsatt til eventuell utendørs lagring skal omsøkes ved søknad om tillatelse til tiltak. 
Utendørs lagring skal skjermes.  

6. Boliger 
I planområdet tillates ikke oppført boligbygg. Planutvalget kan vurdere å gjøre unntak for 
vaktmesterleilighet o.l. 
 
7. 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. 
 
8. VA-anlegg 
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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. 
 
9. Fjernvarme 
Alle bygg skal knyttes til fjernvarmenettet i området. 
 

 
§ 3.2 Bebyggelse og anlegg - forretning/ kontor/ industri (BFKI 1, 2, 4-12) 
 

1. Formål 
Områdene skal nyttes til forretning og/eller kontor og/eller industri.  
 
2. Skilting, reklame og belysning 
Skilt skal ha moderat størrelse. Belysning av skilt bør skje bak eller på skiltet, ikke i form av 
lysbokser. Bevegelig reklame/ storskjerm tillates ikke. Den totale mengden av reklame bør 
begrenses, herunder bør bruk av frittstående reklame og flaggstenger være restriktiv. Ved 
bruk at frittstående reklame skal denne anrettes slik at den er i tråd med retningslinjer for 
universell utforming. 
 
3. Underformål; industri 
Innenfor byggeområdene kan oppføres bygninger for lettere industrivirksomhet som er en 
del av områdets hovedformål.  Med lettere industri menes virksomheter som ikke medfører 
miljøulemper i form av støy, forurensing, rystelser e.l. og som kan tilpasses områdets 
karakter som blandet kontor- og forretningsområde. 
 
 
4. Underformål; forretning 
For nyetableringer tillates kun forretninger med plasskrevende varer. Dette defineres 
som forretninger som forhandler: 
- biler, båter og motorkjøretøyer 
- landbruksmaskiner 
- trelast og byggevarer 
- møbler, brunevarer og hvitevarer 
- utsalg fra planteskoler/ hagesentre 
 
Forretninger utover dette med plasskrevende varer, kan vurderes. Detaljhandel, 
dagligvarehandel og serveringssteder tillates ikke etablert i områdene BFKI 1, 2 og BFKI 4 – 
12,BKI 1 – 3 og BOP 1, utover det som eksisterer av detaljhandel ved planens vedtaksdato. 

 
Formålsbetegnelse Tillatt BRA i m2 som kan nyttes 

til detaljhandel * 
Tillatt BRA i m2 som kan nyttes til 
dagligvarehandel * 

BFKI 2 893 3563 
BFKI 4 0 1730 
BFKI 5 1600 0 
BFKI 6 920 2560 
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* Tilsvarer dagens situasjon ved vedtak av reguleringsplan. 
 
 
 

5. Utnyttingsgrad 
Utnyttingsgrad er angitt i BRA m2 for hvert enkelt område regulert til BFKI i plankartet og 
bestemmelsene. Herunder er det angitt BRA m2 for tillatt størrelse på bygg (ekskludert 
parkering) og det er angitt maksimum tillatt BRA m2 som kan nyttes til forretning.  
 

Formålsbetegnelse Tillatt BRA i m2 (ekskludert 
parkering) 

Tillatt BRA i m2 som kan 
nyttes til forretning 

BFKI 1 2700 800 
BFKI 2 5781 5619 
BFKI 4 1730 1730 
BFKI 5 12000 12000 
BFKI 6 10680 9980 
BFKI 7 3250 3250 
BFKI 8 2260 1410 
BFKI 9 4560 1670 
BFKI 10 1100 300 
BFKI 11 4200 2200 
BFKI 12 1350 950 
 
 

Dersom planlagt kjeller kun benyttes til parkering, vil kjellerarealet ikke inngå i BRA. 
Byggene vil ha behov for stor takhøyde, slik at BRA regnes uten tillegg for imaginære 
(tenkte) plan der takhøyden er større enn 4, 9m. 
 
6. Byggehøyde 
Maksimal byggehøyde for møne- og gesims er: 

 For BFKI 1, 2, 4-12: 15 m over planert terrengs gjennomsnittsnivå. 

 For BFKI 4: 15 m over planert terreng. 
 

 
§ 3.3 Bebyggelse og anlegg – kontor/industri (BKI 1-3) 

1. Formål 
Områdene skal nyttes til kontor og/eller industri.  
 
2. Skilting, reklame og belysning 
Skilt skal ha moderat størrelse. Belysning av skilt bør skje bak eller på skiltet, ikke i form av 
lysbokser. Bevegelig reklame/ storskjerm tillates ikke. Den totale mengden av reklame bør 
begrenses, herunder bør bruk av frittstående reklame og flaggstenger være restriktiv. Ved 
bruk at frittstående reklame skal denne anrettes slik at den er i tråd med retningslinjer for 
universell utforming. 
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3. Underformål; industri 
Innenfor byggeområdene kan oppføres bygninger for lettere industrivirksomhet som er en 
del av områdets hovedformål.  Med lettere industri menes virksomheter som ikke medfører 
miljøulemper i form av støy, forurensing, rystelser e.l. og som kan tilpasses områdets 
karakter som blandet kontor- og forretningsområde. 
 
4. Utnyttingsgrad 
Utnyttingsgrad er angitt i BRA m2 for hvert enkelt område regulert til BFKI i plankartet og 
bestemmelsene. Herunder er det angitt BRA m2 for tillatt størrelse på bygg (ekskludert 
parkering) og det er angitt maksimum tillatt BRA m2 som kan nyttes til forretning. Den 
ubebygde del av tomten tillates ikke nyttet til lagring. 

 
Formålsbetegnelse Tillatt BRA i m2 (ekskludert parkering) 
KI 1 540 
KI 2 410 
KI 3 1350 

 
5. Byggehøyde 
Maksimal byggehøyde for møne- og gesims er 15 m over planert terrengs gjennomsnittsnivå. 

 
 
§ 3.4 Bebyggelse og anlegg – offentlig eller privat tjenesteyting (BOP 1) 

1. Formål 
Områdene skal nyttes til offentlig eller privat tjenesteyting.  
 
2. Skilting, reklame og belysning 
Skilt skal ha moderat størrelse. Belysning av skilt bør skje bak eller på skiltet, ikke i form av 
lysbokser. Bevegelig reklame/ storskjerm tillates ikke. Den totale mengden av reklame bør 
begrenses, herunder bør bruk av frittstående reklame og flaggstenger være restriktiv. Ved 
bruk at frittstående reklame skal denne anrettes slik at den er i tråd med retningslinjer for 
universell utforming. 
 
3. Byggehøyde 
Maksimal byggehøyde for møne- og gesims er 15 m over planert terrengs gjennomsnittsnivå. 
 

§ 3.5 Bebyggelse og anlegg - vann- og avløpsanlegg (BVA 1) 
 

1. Formål 
Området kan nyttes til anlegg og drift av kommunalt vann- og avløpsanlegg. 
 
2. Bruk 
Området kan brukes for å opprettholde nødvendig drift av vann- og avløpsanlegget. 
 
3. Vedlikehold 
Området skal holdes i orden, og skjøttes på en slik måte at det ikke fremstår som 
et skjemmende element innenfor planen. 
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§ 3.6 Bebyggelse og anlegg – energianlegg (BE 1) 

1. Formål 
Området kan nyttes til formål energianlegg, herunder høyspenningsanlegg. 
2. Bruk 
Området kan brukes for å opprettholde nødvendig drift av høyspenningsanlegg. Nødvendig 
lagring på området kan tillates etter nærmere vurdering. 
3. Vedlikehold 
Området skal holdes i orden, og skjøttes på en slik måte at det ikke fremstår som et 
skjemmende element innenfor planen. 

 
§ 4. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
 

§ 4.1 Fellesbestemmelser for samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur. 
 

1. Tekniske planer 
Anlegg som kommunen skal overta og ha vedlikehold av skal utføres i henhold til planer 
som på forhånd er godkjent av kommunen. 
 
2. 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. 
For tiltak på rv. 35 er det vegnormalene til Statens vegvesen som avgjør vegstandarden.  
 
3. Avkjøringsforhold 
Avkjørsler skal være i henhold til kommunal norm. 
 

4. Busslommer 
Det kan opparbeides bussholdeplasser som lommer inn mot fortau.  
5. Fartsdempere 
Det kan etableres fartsdempende tiltak i veibanen. 
 
6. Utførelse av terrengbehandling 
Terreng som er berørt av utbygging skal gis parkmessig sluttbehandling. 

 
§ 4.2 Kjøreveg (SKV 1-8) 
Områdene skal nyttes til felles kjøreveg. Felt som er offentlig er markert i plankartet.  

 
§ 4.3 Annen veggrunn – grøntareal  
Områdene skal benyttes til annen veggrunn-grøntareal. Områdene skal tilsås og behandles 
parkmessig. 
 
§ 4.4 Parkering (SPA 1) 
Området skal benyttes til privat parkering.  
 
§ 4.5 Fortau (SF 1-4) 
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Områdene skal benyttes til fortau felles for gående og syklende, men kan også nyttes av kjøretøy 
ved vedlikehold, brann og redning. Felt som er offentlige er markert i plankartet.  

 
 

§ 5. Grønnstruktur 
 

§ 5.1 Turvei (GT 1-2) 
1. Formål 
Områdene skal nyttes til formål grønnstruktur, med underformål turvei. Turvei for tilgang 
til friområder utenfor reguleringsområdet skal ivaretas. 
 
2. Bruk 
Turveien kan nyttes for gående- og syklende langs elva. Utformingen må være av en slik art 
at den sikrer god tilgjengelighet og farbarhet langs elva, såfremt dette er terrengmessig mulig. 
Turveien bør ha et permeabelt dekke, f. eks stampet subbus. 

 
§ 5.2 Friområde (GF 1, 3-9) 

1. Formål  
Områdene skal nyttes til friområder. 
 
2. Bruk 
Området skal sikre allmenn ferdsel langs elvebredden. Lagring, dumping av avfall og lignende 
tillates ikke. Bygninger tillates ikke oppført i området. 
 
3. Skjøtsel 
Skjøtsel og nødvendig hogst for å opprettholde mulighet for ferdsel tillates. Vegetasjonen 
langs elvas randsone bør i størst mulig grad beholdes for å stabilisere elvekanten. 

 
§ 5.3 Vegetasjonsskjerm (GV 1) 

1. Formål 
Områdene skal nyttes til formål friområde, med underformål 
vegetasjonsskjerm.  
 
2. Bruk 
Vegetasjonsskjermen skal beplantes med høyere vegetasjon for å dempe innsynet til 
næringsområdene sett fra elva.   

 

§ 6. Hensynssoner 
 
§ 6.1 Høyspenningsanlegg (H370_1) 

1. Formål 
Området er avsatt til fareområde i forbindelse med høyspentlinje. 
 
2. Bruk 
Bygge- og anleggstiltak tillates ikke i området. Nødvendig lagring kan tillates i 
forbindelse med høyspenningsanlegget. 
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§ 6.2 Område med flomfare (H320_1) 

1. Funksjoner/bruk 
Område med flomfare er vist på plankartet med skravur. Skravuren angir 200-
årsflom. Dersom det skal oppføres bygninger i fareområdene, må punkt 2 oppfylles. 
 
2. Vilkår 
Vilkår for å etablere virksomhet på område med flomfare, er at flomsikringstiltak 
gjennomføres. + 68,8 for nordlig del og + 68,5 for sørlig del er nivået for 200-årsflom på 
stedet. Alle bygg og installasjoner utføres med sikkerhetsmargin 0,3 m slik at de tåler flom 
opp til kote 69,1 for nordlig del og 68,8 for sørlig del. 

 
§ 6.3 Frisiktsone ved veg (H140_1-2) 

1. Funksjon 
Frisiktsoner er vist med stiplete linjer og mål på reguleringsplanen. 
I frisiktsone skal det være fri sikt i en høyde av 0,5 m over tilstøtende vegers planum. Det 
forutsettes at det til enhver tid blir sikret at frisiktsforholdene opprettholdes i tilstrekkelig 
grad, herunder at vegetasjon holdes nede og at det sikres at brøytekanter ikke reduserer 
siktforholdene vinterstid. 

 

§ 7. Fellesområder 
 
§ 8.1 Felles avkjørsel 

1. Eiendommer som er deltakere 
For felles kjøreveg SKV 5 skal alle eiendommene i område BFKI 1 og 2, samt BKI3 være 
medeiere med relevante andeler. 
 
2. Opparbeiding 
Valg av standard, samt drift og vedlikehold er opp til deltakerne i fellesarealet. 
 

BESTEMMELSER OM REKKEFØLGE, ENDRING, PLANKRAV OG LIGNENDE 
 

§ 8. 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. 
 
For tiltak på rv. 35 må utbyggingsavtale og godkjenning av tekniske planer mellom utbygger 
og Statens Vegvesen foreligge før det gis igangsettingstillatelse for tiltakene. 
 
2. Brannvann 
Det kan ikke gis igangsettingstillatelse for bygninger før det er dokumentert 
at brannvannforsyningen tilfredsstiller brannvesenets krav. 
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3. 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 0,3 cm, slik at de 
ikke tar skade av flom opp til kote + 69,1 for nordlig del og 68,8 for sørlig del.  

 
4. Stenging av avkjørsel 
Avkjørsel direkte fra rv. 35 til BKI3 stenges parallelt med at ny adkomst SKV 5 tas i bruk. 
 
5. Opparbeidelse av tilkomstvei 
Det kan ikke gis brukstillatelse for bygninger innenfor BKI3 før felles avkjørsel, SKV 5 er i 
samsvar med det som er beskrevet i reguleringsbestemmelsene og godkjent av kommunen. 
 
6. Fortau 
SF 2 skal opparbeides innen det gis brukstillatelse for nybygg eller ny virksomhet på BFKI 5.  
 
7. Støy 
Det kan ikke gis brukstillatelse for bygge- og anleggstiltak innenfor reguleringsplanen før 
støytiltak er planlagt og gjennomført for eiendommer merket ”L” på reguleringsplanen. 
Tiltak skal være i henhold til T-1442 (2012) ”Retningslinje for behandling av støy i 
arealplanlegging”, i form av at støy på uteplass og utenfor rom med støyfølsom bruk ikke 
skal overskride 55dB. Støytiltakene vil være lokale tiltak på hver enkelt boligeiendom. 
Aktuelle tiltak kan være fasadetiltak, lokale skjermer og innglassing av balkonger. Hva slags 
type tiltak som skal gjennomføres for å oppnå ønsket effekt, må vurderes for hver enkelt 
eiendom. 

 
8. Universell utforming 
Før det gis igangsettingstillatelse for byggetiltak kreves det utomhusplan som dokumenterer at 
offentlig tilgjengelige områder som berøres av tiltaket, er universelt utforma. 
 
9. Utbygging 
Før det kan gis brukstillatelse innenfor området BFKI 4, må det dokumenteres at andel 
detaljhandel og dagligvarehandel innenfor området BFKI 2 er overholdt ihht bestemmelsene.  
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Bakgrunn 
Reguleringsplanen ble vedtatt første gang 05.03.07, og har siden blitt endra ved flere 
anledninger som vist over. Det siste endringsforslaget (til 323-05) legges fram for 1. 
gangsbehandling i juni 2015. Opprinnelig planbeskrivelse følger under. Planbeskrivelse for 
endringa følger i siste del av dokumentet.  

 
 

Opprinnelig planbeskrivelse for 323 Eikli sør næringsområde,  
vedtatt 05.03.07 
 
 

 
1. Bakgrunn for planarbeidet og planens hensikt 

 
Ringerike kommune, ved Areal- og byplankontoret ønsker å gi en bedre føring for videre 
utvikling av området med tanke på trafikk, støyproblematikk og næringsutvikling. Gjeldende 
planer er lite hensiktsmessige og lite brukervennlige da områdene er regulert hovedsakelig til 
industri, og reguleringsbestemmelsene gir lite føringer for saksbehandling i området. 

 
Målsettingen med planarbeidet er å få vedtatt en reguleringsplan som er bedre oppdatert i 
forhold til dagens utfordringer og konflikter i området, og som er mer korrekte i forhold til 
dagens arealbruk. Det blir dermed lettere å håndtere bygge- og delesaker i fremtiden. 

 
Det er svært viktig å avklare kapasitet og utbedring av krysset Osloveien x Dr. Åstas gate med 
tanke på videre utvikling og bruk av eiendommene innenfor planområdet. 

 
2. Forhold til gjeldende planer 

 
Gjeldende overordnet plan er kommuneplan for Ringerike kommune 2007 - 2019, vedtatt 
30.08.07. Området er lagt ut til ”senterområde” og område for ”erverv”. 

 
Gjeldende reguleringsplaner innenfor planområdet er reguleringsplan nr. 134 ”Dalsbråten 
industriområde” (vedtatt 29.09.1982), plan nr. 228 ”Eikli transformatorstasjon” (vedtatt 
16.06.94), vestlige del av plan nr. 15 ”S- V Norderhov” (vest for Dr. Åstas gate) (vedtatt 
25.09.47) og deler av reguleringsplan nr. 311 ”Boligområde på Benterud”, vedtatt 04.05.06. 
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3. Hovedinnhold og virkninger av planen 
 

Trafikk 
Ringerike kommunen v/ Miljø- og areal har ved hjelp av COWI AS fått utarbeidet 
en rapport med en trafikkvurdering av hele næringsområdet på Eikli sør. Rapporten 
fokuserer spesielt på kapasiteten i krysset Osloveien/ Dr. Åstas gate. Krysset er et 
kritisk punkt innenfor planområdet. I trafikkvurderingen ser man på hvor stor 
kapasitet som vil bli utløst ved etablering av høyresvingefelt fra rv. 35 til Dronning 
Åstas gate i rapport datert 21.11.08. 

 
Rapporten konkluderer med at etablering av høyresvingefelt, retning sør, også i 
Osloveien, vil øke reservekapasiteten i krysset, og vil kunne åpne for videre 
utbygging av området. Ved å operere med en kryssbelastning B = 0,85 som en 
akseptabel trafikkbelastning viser sistnevnte rapport og tilhørende notat, datert 
04.12.08 at høyresvingefeltet gir rom for en trafikkøkning på ca. ÅDT 1600 på 
døgnbasis i krysset. Av dette er drøyt 50 % av den utløste ekstra kapasiteten 
foreslått tatt ut i form av økt virksomhet i Dr. Åstas gate. Øvrige ekstra kapasitet 
forbeholdes forventa generell trafikkøkning. 
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Gnr./Bnr 

 
 
Eiere 

Tillatt fremtidig 
utvidelse/endring i m² 
BRA 

 
Trafikkgen.tall 
(i prosent) 

 
 
Økt ÅDT 

 

 
 
 
 
 
37/206 

 
 
 
 
 
Dr. Åstas gt.2 ANS 

 

 
 
 
 
(bruksendring) 800 
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64 

Bruksendringa gir en endring i 
Trafikkgenereringsfaktor fra 0,07 – 0,15 
da faktor for dagens bruk er 0,07. 
Økning i trafikkgenereringsfaktor blir 
da 0,08. 

37/206 Dr. Åstas gt.2 ANS 400 7 28  

37/155 AKA Oslovn. Eiendom AS 50 50 25 variabel 0-50 

37/210 AKA Oslovn. Eiendom AS 2000 15 300  

37/26 Haakenstad Karen D. 50 7 3,5  

44/26 Haakenstad Karen D. 50 7 3,5  

39/136 Ringerike kommune 50 2 1  

39/131 Dr. Åstas gt.14 ANS 2000 15 300  

39/139 Se seksjonseiere 39/139 50 15 7,5  

39/204 Eikli Eiendom AS 50 15 7,5  

39/138 Bilgården AS 50 7 3,5  

39/137 Bilgården AS 50 7 3,5  

39/154 Bilgården AS 50 7 3,5  

39/159 Bilgården AS 0 0 0  

39/155 Strix Eiendom AS 200 7 14 variabel 4-7 

39/191 Strix Eiendom AS 200 7 14 variabel 4-7 

39/143 Heiberg Invest AS 750 15 112,5  

39/140 Martinsen, Lars Ole 50 0 0  

39/164 Bilpleiesenteret AS 170 7 11,9 variabel 4-7 

39/92 Navi AS 400 7 28 variabel 4-7 
 930,9  

  

Til generell trafikkøkning 
 

 
Høyresvingefelt – fordeling av økt trafikkapasitet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÅDT til 
disp. 1600 
Differanse  669,1 

 
 
Tabellen viser hvordan man i arbeidet har gitt rom for noe utbygging innen 
området, og hva som forventes  av  trafikkøkning  med  tanke  på  type  
drift.  Med  1600  ÅDT  utløst  ved  bygging  av høyresvingefelt og etter å 
ha avsatt 862 ÅDT til utvidelser på Eikliomårdet, blir man sittende igjen 
med en reservekapasitet på 738 ÅDT som kan nyttes til fremtidig 
trafikkøkning samt til eventuelle utvidelser på Hvervenmoen. BRA i 
kvadratmeter for de ulike områdene er låst i plankart og bestemmelser ut i 
fra hva man har tillatt av trafikkøkning for hver enkelt eiendom i denne 
tabellen. 

 
 
Rådmannen vil foreslå at ingen bygge- eller anleggstiltak kan tillates før omtalte 
høyresvingefelt er etablert. Dette er lagt inn som en rekkefølgebestemmelse i planen. 

 
Langs Dr. Åstas gate er det opparbeidet fartshumper som demper farten noe. Planen gir 
mulighet til å gjennomføre andre fartsdempende tiltak. 

Det er tidligere etablert et fortau på sørsiden av Dr. Åstas gate for å sikre gående og syklende. 

Utover dette har man sett på mulighetene for i fremtida å utvide krysset Dr. Åstas gate x 
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Osloveien til et firearmet kryss der høyresvingefeltet som nå planlegges, kan inngå. 
Støy 
Etter oppdaterte trafikktellinger i september 2008 utførte COWI AS en revidert 
støyberegning, datert 19.11.08, for boligene langs Dr. Åstas gate. Mange av husene har en 
utvendig støy, målt ved fasaden, på over 60 dBA. I henhold til T-1442 ”Retningslinjer for 
støy i arealplanlegging”, skal denne støyen ikke overskride 55 dBA. 

 
Rapporten konkluderer med at det skal gjennomføres støytiltak langs store deler av nordsiden 
av Dr. Åstas gate for eiendommer merket L i plankartet. Som følge av at boligeiendommene 
langs Dronning Åstasgate har avkjørsler direkte fra Dronning Åstas gate er det praktisk ikke 
gjennomførbart å anlegge en sammenhengende støyskjerm. Det er derfor lagt inn i 
bestemmelsene at støyskjerming skal foretas lokalt på hver enkelt eiendom. Den reviderte 
støyberegningen medførte at ytterligere 4 eiendommer ble avmerket med L for støytiltak. 

 
For å redusere støynivået for boliger langs Dr. Åstas gate foreslår rådmannen at ingen bygge- 
eller anleggstiltak kan tillates innenfor planområdet før støytiltak er planlagt og gjennomført 
for eiendommer merket ”L” på reguleringsplanen. Dette er lagt inn som en 
rekkefølgebestemmelse i reguleringsplanen. 

 
Topografi, grønnstruktur 
Området er relativt flatt. I vest og sør avgrenses området av Storelva, og i nord og øst av Dr. 
Åstas gate. Langs elvekanten er det noe randvegetasjon, eller i området er det få grønne 
innslag. Området preges mye av store asfaltflater for parkering. Det bør tas sikte på å dele opp 
store parkeringsflater med grønt for å forskjønne området. 

 
Eksisterende bruk, bygg og anlegg 
Det er i dag et rikt utvalg av detaljhandelsforretninger innenfor planområdet. Det er også flere 
verksteder/ bilutsalg, samt noen andre bedrifter deriblant brannstasjon og Posten. Området 
bærer preg av å være et næringsområde, med større eller mindre næringsbygg. 

 
Eiendomsforhold 
Hjemmelshavere i området: 

• 37/210, 37/ 155: AKA Osloveien Eiendom ANS, Hensmoveien 49, 3511 Hønefoss 
• 37/26, 44/26: Ingeborg E. Haakenstad, Postboks 138, 3502 Hønefoss 
• 44/98: Ingeborg E. Haakenstad, Postboks 138, 3502 Hønefoss og Karen D. 

Haakenstad, Postboks 138, 3502 Hønefoss 
• 39/147, 37/171, 37/194, 37/150, 39/136, 39/146, 39/1: Ringerike kommune, Osloveien 

1, Rådhuset, 3511 Hønefoss 
• 37/206: Dronning Åstasgate 2 AS, Kartverksveien 11, 3511 Hønefoss 
• 39/131: Dronning Åstas gate 14 ANS, Nymobakken 39 c/o, 3516 Hønefoss 
• 39/173: EB Nett AS, Postboks 7007, 3007 Drammen 
• 39/155, 39/191: STRIX Eiendom AS, Brattveien 8, 3515 Hønefoss 
• 39/137, 39/154, 39/138: Bilgården AS, Dronning Åstas gate 18, 3511 Hønefoss 
• 39/204: Eikli Eiendom AS, Kartverksveien 11, 3511 Hønefoss 
• 39/139/0/1: Dagligvare Hønefoss Eiendom, Hegdehaugsveien 31 c/o Collier, 352 Oslo 
• 39/139/0/2: Møbelsenteret Ringerike AS, postboks 223, 3502 Hønefoss 
• 39/139/0/3: Brødrene Helgesen EFTF AS, postboks 3138, 3501 Hønefoss 
• 39/139/0/4: Tara Eiendom AS, postboks 1328 Flattum, 3503 Hønefoss 
• 39/139/0/5: Barbroveien AS, Nymobakken 39 c/o Jan Torgersbråten, 3516 Hønefoss 
• 39/139/0/6: Hønefoss Maskin AS, postboks 3014, 3501 Hønefoss 
• 39/143: Heiberg Invest AS, Dronning Åstasgate 22 v/ Hamax Auto AS, 3511 

Hønefoss 
• 39/92: NAVI AS, Vestliveien 15 B, 3517 Hønefoss 
• 39/140: Lars Ole Martinsen, Dronning Åstas gate 24, 3511 Hønefoss 
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• 39/164: Bilpleiesenteret AS, Gigstad vei 11, 3511 Hønefoss 
 
4. Motsetninger 

 
Beboere langs Dr. Åstas gate ønsker ikke en videre utvikling / mer handelsvirksomhet i 
området da dette skaper for stor trafikkbelastning og støy. Det er ønskelig å få satt opp en 
støyskjerm på nordsiden av Dr. Åstas gate. 

 
Rekkefølgebestemmelsen vedrørende planlegging og gjennomføring av støytiltak vil 
antakeligvis kunne føre til protester fra grunneiere/ næringsdrivende i området. 

 
Rekkefølgebestemmelsen vil kunne skape noe diskusjon blant grunneiere innenfor 
planområdet om hvordan kostnadene skal, og bør fordeles. 
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1. BAKGRUNN 
 
Dronning Åstas gt AS er eier av eiendommen Dronning Åstas gt 14 og har ønsker om å utvide 
bygget det Maxbo er i dag. Han har allerede en intensjonsavtale mellom Ringerike kommune som 
grunneier om kjøp av tilleggsareal mellom nåværende lokaler for Maxbo/Maxbos trelastlager og 
kommunens kloakkpumpestasjon/Storelvas flomløp. 
 
Planforslaget fremmes med bistand av Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS.  
 
 
Hønefoss, 25.3.2015 
 
Bjørn Leifsen 
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2. PROSESS 
 
Planarbeidet ble varslet 19.6. 2013 av kommunen. Innkomne innspill er gjengitt og kommentert 
til slutt her, og brevene følger saken. 
 
3. DAGEN SITUASJON 
3.1.  Beliggenhet 
 
Tiltaket omfatter som del av gnr 39/131, 39/146 og 39/173. Se kart og ortofoto av dagens 
situasjon.  
 

 
 
 
Arealet er i dag bratt og utilgjengelig, og brukes som fyllplass for diverse avfall. 
 
Ortofoto av området er vist på neste side: 



1
0 

 

 
 
3.2. Planstatus 
 
Området er i gjeldende kommuneplan for Ringerike kommune 2007 - 2019, vedtatt 30.08.07 
avsatt til senterområde.  
 
Gjeldende reguleringsplan for området er 323-04 Eikli sør - næringsområde.  
Det aktuelle planområdet er her regulert til forretning, kontor og industri, friluftsområde og 
vann- og avløpsanlegg.  
 
Se neste side. 
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Varslet planområde: 
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4. REGULERINGSPLANFORSLAGET. 
Planområdet er ca. 7,5 daa.  Formålet med reguleringen er å legge til rette for utvidelse av 
dagens bygg, med atkomst til dette og til avløpspumpestasjonen nedenfor.  
 
Grensen for planen vil omfatte hele gnr 39/131, samt områdene frem til flomløpet til Storelva. 
Dvs deler av gnr 39/146 og 39/173. Dessuten endring av veg/snuplass som går i vestkanten av 
gnr 39/131 i eksisterende reguleringsplan.  
 
Planen innebærer fylling opp til nåværende p-plassnivå. 
 
Kommunen har også bedt om at det avsettes plass for utvidelse av pumpestasjonen. Det har 
derfor vært en prosess mot kommunen for å fastlegge både atkomst, pumpestasjon og 
ledningsanlegg til/fra denne, for at planendringen også skal tilpasses kommunens behov. 
 
Nedenfor er vist det prosjekterte grunnlaget for planendringen: 

 
 
Dette grunnlaget er en foreløpig, men veger og atkomster er ført direkte over i reguleringskartet. 
De øvrige områdene er skilt mellom byggeområder og grøntområder. 
 
På neste side, og i vedlegg som formelt plankart, er planforslaget vist. 
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På neste side er planforslaget vist oppå eksiterende plan, slik at en kan dokumentere sammenhengen 
mellom eksisterende plan og denne planendringen. 
 
Det byggbare området FKI5 inngår som del av det samme området i den eksisterende planen. 
 
Det ubyggbare området for kombinert bebyggelse FKI-5-2 er endret i det nye planforslaget med 
undernummer 2 og gitt egen bestemmelse. Her kan lagring tillates. 
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(Formålet kombinert bebyggelse FKI 5 og utvidelsen av dette til FKI 5-2 er samme formål, men normen 
for planfremstilling er noe endret mht skråvinkelen av skravuren). 
 
Planendringen viser kun de deler av eksisterende plan som blir endret, men unntak av GF-1 mellom FKI 
5 og BVA1. Dette er gjort for at planområdene skal være i sammenheng. 
 
Bestemmelsene til denne endringen er vist som eget sett av bestemmelser, da det nå er ny norm for 
tegneregler og med delvis nye formål. 

 
4.1.  Bebyggelse 
 

Deler av reguleringsplanen endres fra formål «friluftsområde» og «vann- og avløpsanlegg» til 
formål «forretning, kontor og industri (FKI)». Hovedbygget der Maxbo er i dag, utvides mot 
sør. Trelastlageret rives og det bygges nytt butikklokale der trelastlageret står i dag. Nåværende 
planavgrensning vil ikke bli endret ved reguleringsendringen.  
 
Samlet maksimalt byggeareal er i dag 12 000 m2 BRA for området FKI 5 blir ikke endret ved 
omreguleringen, men underområde FKI 5-2 blir ikke byggbart, kun lov til å ha lager. 
 
Forutsatt at planlagt kjeller i tilbygget mot sør på hovedbygningen kun nyttes til parkering, vil 
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kjellerarealet ikke å inngå i BRA for tomta.  
 
Takhøyden i de nye byggene vil bli ca 7 meter. Det forutsettes at BRA for eiendommen regnes 
uten tillegg for imaginære (tenkte) plan for takhøyder over 4.9 meter.  
 

4.2. Grønnstruktur og mulighet for å gå langs elva  
 
Den opprinnelige intensjonen med å regulere deler av området til «friområde» er forutsatt 
ivaretatt i reguleringsendringen. Adkomsten til Barbron, øya i elva som er omkranset av 
flomløpet, forblir uendret.  
 
Regulert sti langs flomløpet mot kloakkpumpestasjonen blir justert. Den blir ført inn på vegen 
ned til pumpestasjonen. 
 
Skråningene mot flomløpet forutsettes opparbeidet med høyere standard slik at nåværende 
avfallsdumping opphører. 
 

4.3. Trafikk 
 
Under forutsetning av at planlagt virksomhet i på eiendommen går under definisjonen 
«plasskrevende varer» i reguleringsbestemmelsene, vil endringen ikke medføre 
trafikkbelastninger utover det som er lagt til grunn i gjeldende reguleringsplan. Dronning Åstas 
gate 14 ANS har bidratt økonomisk til tiltak i krysset med Osloveien for at dette tiltaket skal 
kunne gjennomføres. 
 
 

4.4. Parkering 
 
Eiendommen har tilstrekkelig arealer til at parkeringsvedtektenes krav til biloppstillingsplasser 
blir dekket etter utbyggingen. Parkeringsvedtektene krever etter full utbygging ca 240 
sykkelparkeringsplasser. Dette er et åpenbart for høyt tall som det forutsettes å kunne 
dispenseres fra etter begrunnet søknad i forbindelse med byggesøknader.  
 
 

4.5. Hensynssone høyspenttrasé  
 
Planlagte endringer vil ikke føre til ny virksomhet i nåværende regulert hensynssone langs 
høyspentlinjen.  
 
 
 
 

4.6. Geoteknikk. 
 
Det foreligger en uttalelse fra Multiconsult AS om geoteknikk av 8.10.2012 som konkluderer 
med at de kjente grunnforhold på stedet ikke «skal utgjøre noen hindring for å kunne legge om 
veien på en trygg måte.  For dimensjonering av veien og dokumentering av stabilitet av 
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skråningen anbefales det å gjennomføre grunnundersøkelser i form av prøvegraving med 
gravemaskin.  Om undersøkelsene skulle påvise områder med bløt silt med stort vanninnhold, 
kan disse evt skiftes ut med grovere masser». 
 
Det er også laget en mer omfattende rapport av Løvlien Georåd (25.6.14), der det gis nærmere 
anbefalinger om byggemetoder. Ikke kvikkleire i området. Se vedlegg. 
 

4.7. Arealbruk. 
 
Arealbruken i planen fordeler seg slik: 
 

Formål: Areal i daa 
PBL. § 12-5, ledd 1 – Bebyggelse og anlegg 
Kombinert bebyggelse forretning, kontor og industri 3.113 
Vann- og avløpsanlegg 1.287 
PBL. § 12-5, ledd 2 - Samferdselsanlegg 
Veg 
Parkering 
Annen veggrunn grøntareal 

1.601 
0.318 
0.489 

PBL. § 12-5, ledd 3 - Grønnstruktur  
Turveg 
Friområde 
Vegetasjonsskjerm 

0.020 
0.093 
0.621 

SUM 7.542 
 
 

4.8. Strøm, og vann- og avløpsnett 
 
Det er tilstrekkelig kapasitet på eksisterende strøm og VA-nett i området. Det er satt krav i 
bestemmelsene til at bebyggelsen skal kobles til det eksisterende ledningsnettet. 
 
Planen berører eksisterende pumpestasjon. Denne er en viktig pumpestasjon for Hønefoss og 
omegn. Det er derfor ført en nær dialog med kommunen mht å ta høyde for eventuell utvidelse 
av pumpestasjonen og behov for drift av denne og tilhørende ledningsanlegg. Planen legger også 
opp til å flytte eksisterende ledninger til dagens pumpestasjon. 
 
På neste side er vist prosjekteringsgrunnlaget mht vann- og avløpsanlegg. 
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4.9.  Barn- og unges interesser 
 
Arealet som skal bebygges har til nå ikke vært brukt som oppholds- eller lekeareal av barn og 
unge i nærmiljøet. 
 

4.10.  Universell utforming 
 
Bebyggelse og tilhørende utearealer skal utformes etter prinsippene om universell utforming. 
 

4.11.  Kulturminner 
 
I forbindelse med oppstart av med reguleringsplanen har Fylkeskommunen gitt tilbakemelding 
om at det er liten sjanse for automatisk fredede kulturminner i planområdet. De har derfor ikke 
forlangt undersøkelser. 
 
Uansett vil det i forbindelse med bygg- og anleggsarbeid bli satt krav til om det blir funnet 
automatisk fredete kulturminner, skal arbeid straks stanses og kulturminnemyndighetene i 
Buskerud fylkeskommune varsles. 

4.12.  Biologisk mangfold 
 
Området er i dag delvis bebygd, fylt ut og uten dyrket mark eller utmark. Området har helt til nå 
vært benyttet til å tippe avfall fra kommunal vegrensk og private som har kastet hageavfall m.m. 
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i skråningen. Planen vil gjøre at dette vil bli avsluttet, da disse områdene nå blir bebygd og lagt 
veg på. Det vil bli etablert en bom ned til energistasjonen og pumpestasjonen. Selv om planen 
medfører inngrep vil uheldig bruk av kantområdene bli avsluttet. Faren for forurensning vil 
derfor bli mindre. 
 
Nærheten til elva og det delvis gjengrodde elveløpet gjør at områdene utenfor planområdet har 
interessant kantvegetasjon og våtmark. Planen vil i svært liten grad endre disse forhold. Det 
største inngrepet er allerede gjort ved at kommunen har en viktig avløpspumpestasjon her, med 
atkomsten ned til denne. 
 
I Naturbase er det ikke registrert spesielle lokaliteter av naturtyper eller plante-/dyrearter. 
 
Mht naturmangfoldlovens §§8-12 så er kunnskapsgrunnlaget (§8) ivaretatt gjennom databasesøk 
så langt det er rimelig i denne saken.  
Føre-var-prinsippet (§9) skal anvendes der en ikke har tilstrekkelig kunnskap om virkningene på 
naturmiljø. Her er kunnskapsnivået med rimelig sikkerhet godt, slik at ekstraordinære føre-var-
tiltak ikke bør være nødvendig.  
Områdene hvor menneskelig aktivitet skal foregå vil ikke bli vesentlig utvidet, men aktiviteten 
vil i noen grad kunne økes generelt. Den samlede belastningen på økosystemet (§10) blir ikke 
vesentlig større enn den allerede er. 
Tiltakene medfører ingen kostnadssatte miljøforringelser/skader på naturen (§11).  
Spørsmål om driftsformer som er tilpasset den stedlige naturen (§12) har her ingen relevans.  
 

5. RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE 
 
1 og 4. Masseras/-skred og flom. 
Den mulige faren består i at området har skrenter mellom byggeområdene og elveløpet. 
Skrenten i syd er delvis naturlig og delvis bygd opp av tørrmurer. Skråningen i nordvest utenfor 
bygget som skal utvides er delvis naturlig og delvis som et resultat av utfyllinger over tid. 
 
Det er utført geoteknisk vurderinger av området. (Multiconsult 8.10.2012). De påpeker at dette 
er en elveavsetning (grus/sand) og at ved flom vil strømningshastigheten være lav her, da 
elveløpet er i ferd med å bli klukket igjen. Det er derfor liten fare for erosjon og graving i 
elveskråningen. 
 
En vurderer derfor at faren for masseras/-skred og flom (alene eller i kombinasjon) er liten. 
Konsekvensene er også små pga små høydeforskjeller og at det ikke er områder med varig 
opphold nedenfor de mulige ras-/flomområdene. 
 
Risikoen vurderes som akseptabel. 
 
5. Radon 
Området kan generelt være utsatt for radongass. I permeable masser som her kan en ikke 
garantere at slik gass ikke kan forekomme. Radon er målt i eksiterende bygg (23.10.13 -
17.02.2014) mht utbygging på samme grunn. Det ble målt meget lave verdier. 23 til 48 bq/m3. 
 
Men det er generelle krav til å gjøre tiltak mht mulig gass i nye bygg, så faren for at dette skal 
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bli et problem blir svært liten. Det planlegges heller ikke boliger innen planområdet. 
 
Risikoen vurderes som akseptabel. 
 
19. Vannforsyning, avløp 
Innen planområdet ligger en viktig avløpspumpestasjon for hele avløpssystemet i Hønefoss og omegn. 
En mulig fare kunne vært at byggingen utløste grunnbrudd og at avløpsledninger og/eller pumpestasjon 
kunne bli satt ut av drift i kortere eller lengre perioder. 
 
Utbyggingen vil bli prosjektert med vekt på geotekniske vurderinger. Avløpsledninger vil dessuten bli 
lagt om før utbygging, slik at en slik mulig konflikt blir unngått. 
 
Det avsettes plass til en mulig utvidelse av pumpestasjonen og atkomsten til denne er spesielt vurdert mht 
fremkommelighet og sikkerhet mot ras e.l. 
 

Risikoen vurderes som akseptabel. 
 
23. Rekreasjonsområde. 
Kommunen har definert strandområdene langs Storelva som rekreasjonsområder, med ønske om å lage 
stier som skal legge til rette for ferdsel. Eksisterende plan har sti vist langs Storelva og langs dette 
blindløpet frem til pumpestasjonen.  
 
Denne planen vil opprettholde ferdselsmulighetene til pumpestasjonen, men også direkte opp til vegen 
som går ned dit. De som vil ta seg en tur langs elva vil ikke gå videre, da det både er topografisk svært 
utfordrende og fordi naturen her ikke er attraktiv. Det skyldes pumpestasjonen og mangel på skjøtsel av 
vegetasjon og grunn.  
 
Det er derfor ingen stor ulempe planen har for bruken av området til rekreasjon. 
 

Risikoen vurderes som akseptabel. 
 
 
32. Høyspentlinje, stråling. 
Det går en høyspent syd for rområdet, som i gjeldende reguleringsplan har 20m byggegrense til dens 
senterlinje. Fra senterlinja til nærmeste del av det planlagte tilbygget blir det ca 35m. Det er omtrent det 
samme som dagens bygg med lager og utsalg av byggevarer er i dag. Det nye bygget blir et utsalg/lager 
og med opphold for ansatte. Ikke bolig.  Dvs at ingen vil bli utsatt for stråling hele døgnet.  
 
Avstanden tilsier at stråling ikke vil bli så høy at det vil være helsefare å ha arbeid i nærheten. Anbefalt 
grenseverdi er 0,4 µT (mikro-Tesla). Buskerud Energi opplyser at høyspentlinja har en strømføring i 
gjennomsnitt på 55A. Med ca 35 m mellom bygg og linje vil det i gjennomsnitt gi ca 0,02 µT, hvilket er 
godt (80%) lavere enn det som kan betraktes å medføre en viss risiko. 
 

Risikoen vurderes som akseptabel. 
 
 
44. Ulykke med gående/syklende. 
Tiltaket vil i mindre grad forårsake økt trafikk av gående/syklende. Det skyldes at det ikke blir 
småvarehandel i lokalene. Men det kan argumenteres for at potensiell økt handel også kan gi noe økt 
ferdsel til fots og sykkel, og dermed tilsvarende økt fare for ulykker. Men siden det er fortau langs 
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kjørevegene anser en at dette tiltaket ikke vil gi økninger i antall ulykker for myke trafikanter. 
 

Risikoen vurderes som akseptabel. 
 

 

5.1. Konklusjon og anbefaling. 
Gjennomgangen av mulige farlige forhold og uønskede hendelser viser at risikonivået er mulig å 
kontrollere, gitt de forebyggende tiltakene som er nevnt ovenfor. 

 



 
Forslag til endring av reguleringsplan nr. 323-04 Eikli Sør næringsområde.  
Oppsummerte og kommenterte innspill fra høring etter oppstart 19.06.13-
16.08.13 
 

Mai 2015 
  
Statens vegvesen, datert 25.6.2013  
Standard brev fra vegvesenet i varslingssaker.  
Mener tiltaket ikke vil skape problemer med trafikkavviklingen i krysset med Fv35 dersom 
det kun omfatter plasskrevende varer. 
  
Forslagsstillers kommentar:  
Byggearealene er i h. h. til bestemmelsene i gjeldende reguleringsplan. Reguleringsendringen 
vil derfor ikke endre trafikkbelastningen i forhold til gjeldende plan. En ser ingen grunn til 
omfattende trafikkanalyse i forbindelse med dette tiltaket. Tiltakshaver har gitt økonomisk 
bidrag til utbedring av krysset med Fv35 med tanke på å ha kapasitet til dette tiltaket.  
 
Rådmannens kommentar: 
Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller. 
 
 
Fylkesmannen i Buskerud, datert 16.7.2013  
Standard brev fra fylkesmannen i varslingssaker.  
Ber om at det lages bestemmelser om plasskrevende varer, slik at dette tiltaket ikke går på 
bekostning av at det er sentrum som skal være detaljhandelsområde.  Ferdsel langs elva må 
sikres, samt en tilstrekkelig grøntsone som ivaretar vassdragslandskap, naturmangfold og 
rekreasjon. Bebyggelsen bør knyttes til fjernvarme. Følgene for støy av eventuell økt transport 
redegjøres for.  
Universell utforming legges til grunn.  
 
Forslagsstillers kommentar:  
Tiltaket legger ikke opp til detaljhandel. Begrensningene i type varehandel endres ikke i 
planendringen. Strandsonen skal ivaretas mht ferdsel, grøntsone, naturmangfold og estetikk.  
Fjernvarmetilknytning legges inn i bestemmelsene. Tiltaket vil gi marginal mertrafikk, slik at 
støy vil bli svært lite påvirket. Dette vil bli dokumentert/omtalt. Universell utforming i dette 
prosjektet er mindre aktuelt. Det vil bli begrunnet i planen.  
 
Rådmannens kommentar: 
Planforslaget er i tråd med gjeldende reguleringsplan (323-04) når det gjelder antall m2 handel 
med plasskrevende varer. Kommunen ønsker å videreføre disse arealene i den foreslåtte nye 
versjonen av reguleringsplanen (323-05). For øvrig er innspillet tilstrekkelig kommentert av 
forslagsstiller. 
 
 
Ringeriks-Kraft, datert 17.7.2013  
Viser til kartvedlegg med kabel- og luftstrekk i/nære tiltaket. Disse må muligens 
håndteres/flyttes.  
 
Forslagsstillers kommentar:  



Forholdet til disse anleggene prosjekteres i byggefasen. Avstander til luftstrekk sikres i 
planen.  
 
Rådmannens kommentar: 
Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller. 
 
 
EB Nett AS, datert 31.7.2013 
Er eiere av gnr 39/173, som er vestenfor området og med veg ned til trafo. Ønsker å bli kvitt 
fyllingssituasjonen som også berører deres tomt. Må se til at deres atkomst ivaretas og at det 
ikke fylles opp i flomløpet av elva. Sikkerhetsavstanden fra senterlinje til 132kV linje er 
2x20m.  
 
Forslagsstillers kommentar:  
Alle disse forhold vil bli ivaretatt i planen.   
 
Rådmannens kommentar: 
Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller. 
 
 
NVE, datert 14.8.2013 
Viser til flomsituasjonen i Storelva. Jfr flomsonekart. (20-års-flom går til kotehøyde 67,0 
moh., 50-årsflom 67,3, 100-årsflom 68,1, 200-årsflom 68,3 og 500-årsflom 68,7). Området 
må undersøkes mht kvikkleire. Byggeavstanden til vassdrag må begrunnes mht 
landskapsøkologi og biologisk mangfold.  
Lagt ved sjekkliste mht vurdering av tema. Om alle spørsmål kan besvares med «nei» trenger 
en ikke å sende planen på høring til dem.  
 
Forslagsstillers kommentar:  
Planen vil ta hensyn til nevnte forhold, og en regner med at høring til NVE blir nødvendig.  
 
Rådmannens kommentar: 
Det vises til uttalelse fra Multiconsult. Planforslaget sendes til NVE på høring etter 1. 
gangsbehandling. For øvrig er innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller. 
 
 
Buskerud fylkeskommune, datert 16.8.2013 
Kjenner ikke til at det er automatisk fredede kulturminner i området, men ber om at det tas inn 
bestemmelse om at hvis slike finnes ved anleggsarbeid, så skal arbeidene stoppes og 
fylkeskommunen varsles.  
 
Kommentar:  
Innspillet etterkommes. 

Rådmannens kommentar: 
Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller. 
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Lab.nr. Punktnr. Dybde (m) Kurve Jordartsbetegnelse Cu * %<20μm * Telegruppe **Humus(%) Vanninnh.(%)
4 1 3 - 4 LEIRE, siltig, sandig - 48,5 T4 - 19,2
6 1 5 - 5,8 Sandig, siltig, leirig 67,0 25,4 T4 - 14,4
8 1 6 - 7 SILT, leirig 26,1 41,3 T4 1,0 / 1,0 22,2
10 1 8 - 9 SILT, sandig, leirig - 38,1 T4 1,2 / 1,4 16,6
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Lab.nr. Punktnr. Dybde (m) Kurve Jordartsbetegnelse Cu * %<20μm * Telegruppe **Humus(%) Vanninnh.(%)
13 2 2 - 2,2 Sandig, siltig 21,3 16,0 T4 1,1 / 1,3 12,2
14 2 2,2 - 3 Sandig, siltig 7,5 15,3 T4 - 19,8
15 2 3 - 4 SAND, siltig 7,8 12,7 T4 0,9 / 0,9 22,7
18 7 1,2 - 2 LEIRE, siltig - 63,1 T4 1,0 / 1,0 20,0
19 7 2,0 - 2,7 LEIRE, siltig - 59,1 T4 - 14,2
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Tegning nr.

* Telefarligheten oppgis i forhold til materiale < 20mm.
** Humus andelen oppgis som 2 verdier hvorav den første anngir % i forhold til total masse, og den andre % i forhold til materiale < 2 mm
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Lab.nr. Punktnr. Dybde (m) Kurve Jordartsbetegnelse Cu * %<20μm * Telegruppe **Humus(%) Vanninnh.(%)
20 7B 2,0 - 2,5 Siltig, sandig, leirig 123,6 31,9 T4 0,7 / 0,9 14,9
21 7B 2,5 - 3,0 LEIRE, siltig - 75,1 T4 - 21,4
22 7B 3 - 3,7 LEIRE, siltig - 79,3 T4 - 22,9
23 7B 4 - 4,7 LEIRE, siltig 70,2 T4 - 23,4

M
ålestokk

C
108

Tegning nr.

* Telefarligheten oppgis i forhold til materiale < 20mm.
** Humus andelen oppgis som 2 verdier hvorav den første anngir % i forhold til total masse, og den andre % i forhold til materiale < 2 mm
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Bæreevne etter Hansen (1970)

B0 0,6 [m]
L0 50 [m]

φ 30 [°] tan φ 0,58 [‐]
a 5 [kPa] c 2,89 [kPa]

Overdekning 9 [kPa]
γunder 9 [kN/m3]

γM 1,25
Maksimal andel horisontallast av vertikallast

40 %

tan φd 0,46 [‐] Nq,d 10,4
φd 24,79 [°] Nc,d 16,3
cd 2,31 [kPa] Nϒ,d 6,5
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Forklaring av trykksondering (CPTU) 

 

Prinsipp 
 
Trykksondering, CPT (cone penetration test), med poretrykksmåling blir gjerne 
forkortet CPTU. Sonderingen utføres ved at en sylindrisk sonde med konisk spiss 
presses ned i grunnen med konstant penetrasjonshastighet 20mm/s.   
Under nedpressingen måles kraften mot den koniske spissen, poretrykket like bak 
spissen og sidefriksjon mot friksjonshylse på den sylindriske delen. 
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Forklaring av løsmasseprofil 
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MULTICONSULT AS, Drammen 
Strømsø Torg 9 · Postboks 2345 · 3003 Drammen · Tel.: 31 30 24 00 · Fax: 31 30 24 01 · www.multiconsult.no · NO 910 253 158 MVA 
 
h:\etater\planbygg\aby\planverk\reguleringsplaner\forelopige\323 - 05 eikli sør næringsområde, endring\2. 1. gangsbehandling\innsendt mai 15\p416-mc-dronning åstas gate-
geoteknisk vurdering-121008 - kopi.docx 

 

 
 

 
Dronning Åstasgate 14 ANS 
Att.: Jan Torgersbråten 
Haugstangen 135 

3533 TYRISTRAND  

 

Deres ref.:    Vår ref.: 813928/gv Drammen, 8. oktober 2012 
 

Dronning Åstas gate 14 
Geoteknisk vurdering av planlagt oppfylling. 

Vi viser til vår befaring 16.08.2012, og mottatt skisse over planlagte fyllingsarbeider sør for Dronning 
Åstas gate 14 i Høneføss.  

 
Skisse over planlagete arbeider. Veien til pumpestasjonen må legges om på ny fylling langs elva. 

 

Det er ikke foretatt geotekniske undersøkelser som Multconsult er kjent med langs elva på denne 
strekningen.  Imidlertid er elva her rester av en meandersving, eller en kroksjø, slik at vi vet at elva har 
gravet seg ned i eksisterende løsmasser på stedet,. 

Kroksjøen i sør er i ferd med å lukkes igjen.  Det er kun i flomperioder at det er gjennomgående 
vannstrøm i denne grenen av elva, og selv da er det trolig liten fart på vannet og dermed liten 
erosjonsfare og graving i elveskråningen. 
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Dronning Åstas gate  
Geoteknisk vurdering 

 
  
 

813928/gv 8. oktober 2012 Side 2 av 3 
h:\etater\planbygg\aby\planverk\reguleringsplaner\forelopige\323 - 05 eikli sør næringsområde, endring\2. 1. gangsbehandling\innsendt mai 15\p416-
mc-dronning åstas gate-geoteknisk vurdering-121008 - kopi.docx 

 
Figur 2. Større kartutsnitt, rutenett 100x100m.  Se kroksjølen og den bratte skråningene i øst mot 
Osloveien 

 

 
Figur 3.  Tilsvarende utsnitt fra NGUs løsmassekart, www.ngu.no.  
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Dronning Åstas gate  
Geoteknisk vurdering 

 
  
 

813928/gv 8. oktober 2012 Side 3 av 3 
h:\etater\planbygg\aby\planverk\reguleringsplaner\forelopige\323 - 05 eikli sør næringsområde, endring\2. 1. gangsbehandling\innsendt mai 15\p416-
mc-dronning åstas gate-geoteknisk vurdering-121008 - kopi.docx 

De gule områdene på NGUs kart i figur 3 viser at det er elveavsatte løsmasser i området.  Slik vi kjenner 
deler av området fra før antar vi at massene består av silt og finsand. 
 
Vi kan derfor ikke se at grunnforholdene skal utgjøre noen hindring for å kunne legge om veien på en trygg 
måte.  For dimensjonering av veien og dokumentering av stabilitet av skråningen anbefales det å 
gjennomføre grunnundersøkelser i form av prøvegraving med gravemaskin.  Om undersøkelsene skulle 
påvise områder med bløt silt med stort vanninnhold, kan disse evt skiftes ut med grovere masser. 
 
for MULTICONSULT AS 

 
 
Gunnar Vik 
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07.4.2015 
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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 en endring av planen Eikli sør – næringsområde, der hovedformålet er å 

legge til rette for å utvide et eksisterende bygg der det i dag er lokaler for byggevarer.  

 

Plankartet: 

 

 
 

For øvrig vises til planbeskrivelsen. 

 

2. METODE 

 

Risiko benyttes for å angi fare/uønskede hendelser der det kan oppstå skader, ulykker eller tap 

av produksjon og/eller materielle verdier. Risiko i forbindelse med arealplanlegging defineres 

som produktet av sannsynligheten for en uønsket hendelse, og konsekvensen av denne 

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.  
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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. 

 

 

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  
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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 Ja  1   2  Skråning ned mot elveløp. 
Men stabiliteten er vurdert 
i geoteknisk undersøkelse 
å være god. 

2. Snø-/isras Nei    Ikke bratt overfor 
området.  

3. Flomras Nel    Ligger høyt over vannet. 

4. Flom. Innsjø, elv. Ja  1  1  God avstand og høyde til 
elva 

5. Radongass Nei   1   1  Mulig, men tiltak 
obligatorisk. Målt lave 
verdier 

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    Nære, men berøres ikke. 

12. Fornminner (afk) Nei    Ingen kjente 

13. Kulturminne/-miljø Nei      Verneverdig bygg vernes 

Menneskeskapte forhold 

Strategiske områder og funksjoner. Kan planen/tiltaket få konsekvenser for: 

14. Vei, bane, bru, knutepunkt Nei    God avstand til bane 

15. Havn, kaianlegg Nei    Ikke aktuelt 

16. Sykehus/-hjem, kirke Nei    Ikke aktuelt 

17. Brann/politi/sivilforsvar Nei    Ikke aktuelt 

18. Kraftforsyning Nei    Ikke aktuelt 

19. Vannforsyning, avløp Ja 1 2  Avløpspumpestasjon 
inngår i planen.  

20. Forsvarsområde Nei    Ikke aktuelt 

21. Tilfluktsrom Nei    Ikke aktuelt 

22. Område for idrett/lek Nei    Ikke aktuelt 

23. Rekreasjonsområde Ja 1 1  Ferdsel langs gammelt 
elveløp, men her er det 
lite attraktivt pga blindløp 
og kupert terreng. 

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) Nei    Ikke aktuelt 
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Hendelse/situasjon Aktuelt Sanns. Kons. Risiko Kommentar/tiltak 

29. Støy; andre kilder Nei    Ikke aktuelt 

30. Forurenset grunn Nei    Ikke aktuelt 

31. Forurensning i sjø/vassdrag Nei    Ikke aktuelt 

32. Høyspentlinje (stråling) Ja 1 1  Nære høyspent, men ikke 
boligformål i planen. 

33. Risikofylt industri mm 
(kjemikalier/eksplosiver) 

Nei    Ikke aktuelt 

34. Avfallsbehandling Nei    Ikke aktuelt 

35. Oljekatastrofeområde Nei    Ikke aktuelt 

Medfører planen/tiltaket: 

36. Fare for akutt forurensning Nei    Ikke aktuelt 

37. Støy og støv fra trafikk Nei      For lite trafikk genereres 

38. Støy og støv fra andre kilder Nei    Ikke aktuelt 

39. Forurensning til sjø/vassdrag Nei    Ikke aktuelt 

40. Risikofylt industri mm 
(kjemikalier/eksplosiver) 

Nei    Ikke aktuelt 

Transport. Er det risiko for: 

41. Ulykke med farlig gods Nei    Ikke aktuelt 

42. Vær/føre begrenser 
tilgjengelighet til området 

Nei    Ikke aktuelt 

Trafikksikkerhet 

43. Ulykke i av-/påkjørsler Nei    God sikt. Lav hastighet. 

44. Ulykke med gående/syklende Ja 1 4  I gatenettet. Lite sanns. 

45. Andre ulykkespunkter 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 

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. 
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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 4, 5, 23, 32 1, 19  44  

 

3.3. Tiltak. 

 

De forhold som kunne gi noe risiko er her kontrollerbare, forutsatt med riktige tiltak: 

 

4. VURDERINGER. 

 

1 og 4. Masseras/-skred og flom. 

 

Den mulige faren består i at området har skrenter mellom byggeområdene og elveløpet. 

Skrenten i syd er delvis naturlig og delvis bygd opp av tørrmurer. Skråningen i nordvest utenfor 

bygget som skal utvides er delvis naturlig og delvis som et resultat av utfyllinger over tid. 

 

Det er utført geoteknisk vurderinger av området. (Multiconsult 8.10.2012). De påpeker at dette 

er en elveavsetning (grus/sand) og at ved flom vil strømningshastigheten være lav her, da 

elveløpet er i ferd med å bli klukket igjen. Det er derfor liten fare for erosjon og graving i 

elveskråningen. 

 

Det er også laget en mer omfattende rapport av Løvlien Georåd (25.6.14), der det gis nærmere 

anbefalinger om byggemetoder. Ikke kvikkleire i området. Se vedlegg. 

 

En vurderer derfor at faren for masseras/-skred og flom (alene eller i kombinasjon) er liten. 

Konsekvensene er også små pga små høydeforskjeller og at det ikke er områder med varig 

opphold nedenfor de mulige ras-/flomområdene. 

 

Risikoen vurderes som akseptabel. 

 

 

5. Radon 

 

Området kan generelt være utsatt for radongass. I permeable masser som her kan en ikke 

garantere at slik gass ikke kan forekomme. Radon er målt i eksiterende bygg (23.10.13 -

17.02.2014) mht utbygging på samme grunn. Det ble målt meget lave verdier. 23 til 48 bq/m3. 

 

Men det er generelle krav til å gjøre tiltak mht mulig gass i nye bygg, så faren for at dette skal 

bli et problem blir svært liten. Det planlegges heller ikke boliger innen planområdet. 

 

Risikoen vurderes som akseptabel. 
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19. Vannforsyning, avløp 
 

Innen planområdet ligger en viktig avløpspumpestasjon for hele avløpssystemet i Hønefoss og 

omegn. En mulig fare kunne vært at byggingen utløste grunnbrudd og at avløpsledninger og/eller 

pumpestasjon kunne bli satt ut av drift i kortere eller lengre perioder. 

 

Utbyggingen vil bli prosjektert med vekt på geotekniske vurderinger. Avløpsledninger vil dessuten 

bli lagt om før utbygging, slik at en slik mulig konflikt blir unngått. 

 

Det avsettes plass til en mulig utvidelse av pumpestasjonen og atkomsten til denne er spesielt 

vurdert mht fremkommelighet og sikkerhet mot ras e.l. 

 

Risikoen vurderes som akseptabel. 
 

 

 

 

 

 

 

23. Rekreasjonsområde. 

 

Kommunen har definert strandområdene langs Storelva som rekreasjonsområder, med ønske om å 

lage stier som skal legge til rette for ferdsel. Eksisterende plan har sti vist langs Storelva og langs 

dette blindløpet frem til pumpestasjonen.  

 

Denne planen vil opprettholde ferdselsmulighetene til pumpestasjonen, men også direkte opp til 

vegen som går ned dit. De som vil ta seg en tur langs elva vil ikke gå videre, da det både er 

topografisk svært utfordrende og fordi naturen her ikke er attraktiv. Det skyldes pumpestasjonen og 

mangel på skjøtsel av vegetasjon og grunn.  

 

Det er derfor ingen stor ulempe planen har for bruken av området til rekreasjon. 

 

Risikoen vurderes som akseptabel. 
 

 

32. Høyspentlinje, stråling. 

 

Det går en høyspent syd for rområdet, som i gjeldende reguleringsplan har 20m byggegrense til 

dens senterlinje. Fra senterlinja til nærmeste del av det planlagte tilbygget blir det ca 35m. Det er 

omtrent det samme som dagens bygg med lager og utsalg av byggevarer er i dag. Det nye bygget 

blir et utsalg/lager og med opphold for ansatte. Ikke bolig.  Dvs at ingen vil bli utsatt for stråling 

hele døgnet.  

 

Avstanden tilsier at stråling ikke vil bli så høy at det vil være helsefare å ha arbeid i nærheten. 

Anbefalt grenseverdi er 0,4 µT (mikro-Tesla). Buskerud Energi opplyser at høyspentlinja har en 

strømføring i gjennomsnitt på 55A. Med ca 35 m mellom bygg og linje vil det i gjennomsnitt gi ca 

0,02 µT, hvilket er godt (80%) lavere enn det som kan betraktes å medføre en viss risiko. 

 

Risikoen vurderes som akseptabel. 
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44. Ulykke med gående/syklende. 

 

Tiltaket vil i mindre grad forårsake økt trafikk av gående/syklende. Det skyldes at det ikke blir 

småvarehandel i lokalene. Men det kan argumenteres for at potensiell økt handel også kan gi noe 

økt ferdsel til fots og sykkel, og dermed tilsvarende økt fare for ulykker. Men siden det er fortau 

langs kjørevegene anser en at dette tiltaket ikke vil gi økninger i antall ulykker for myke trafikanter. 

 

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. 

 

 



Fra: Sivilarkitekt Sverre Moe AS <svmoe@online.no> 

Sendt: 21. februar 2014 17:33 

Til: Murermester Torgersbråten as 

Kopi: D.H.Jørgensen-Per Anund; 'Bjørn Leifsen' 

Emne: P416-DRONNINGÅSTAS GATE 14- NOTAT ETTER MØTET MED RINGERIKE  

KOMMUNE - VANN- OG AVLØP 

 

Fil: P416\KORR\P416-JT-140221 

 

Jan 

 

STED OG TID      Ringerike kommunes kontorer på Follum, 21.02.14, kl.0830 

 

TIL STEDE            Kjell Arve Aarebru          KAA 

                               Magne Lohre                    ML 

                               Per Anund Loe                 PA 

                               Sverre Moe                       SM 

 

 

01                 PA gikk gjennom sitt forslag til ledningstrase og 

omlegging av spillvann og overvann fra p- 

plassen foran Maxbo. Fordi tilkoplingspunktet på toppen ligger ca 4.5 

meter under eksisterende  

terreng (sannsynligvis p.g.a. omfattende fylling etter at ledningen ble 

lagt) , vil den nye ledningen  

overraskende nok ha et fall på bare ca 1:100, men dette var greit for 

ML/KAA. 

02                 Det er en større utfordring med plassering av ny 

pumpestasjon – jfr. notat fra møtet som du og  

Bjørn var på 11.12.13 og bl.a. Kjell Arve Aarebru var til stede. De skal 

ha plass til en  

pumpestasjon med størrelse som i Ringeriksgata/Schjongslunden. Den er ca 

dobbelt så stor som  

nåværende stasjon, men ML sa i vårt møte at arealet nok kan reduseres noe 

– ca 1.5 ganger  

nåværende. P.g.a. selvfølgelig krav til kontinuerlig drift må nåværende 

stasjon stå til ny er  

bygget, og det må være plass til å snu med stor lastebil. P.g.a. 

fallforholdene, se pkt. 01, kan ikke  

gulvnivået i ny stasjon ligge høyere enn dagens, og det skal være en 

pumpesump med bunn ca  

3.0 meter under gulvet.  Dersom ny pumpestasjon legges nord for 

nåværende, slik KAA  

foretrekker, vil dette skyve fyllingsfoten betydelig nordover, og derved 

redusere  

utelagerområdet tilsvarende. Alternativt må det bygges omfattende 

støttemur som  

dimensjoneres for store jordtrykk, og den må føres vel 3.0 meter (!) 

under nåværende terreng  

utenfor pumpestasjonen. Dersom stasjonen ble bygget før fyllingen, kunne 

stasjonen fungere  

som deler av denne støttemuren, men ny pumpestasjon ligger foreløpig ikke 

inne i kommunens  

investeringsplan. Bygging av ny pumpestasjon før oppfylling vurderer jeg 

derfor som lite aktuelt? 

Jeg vurderer det derfor som mest aktuelt å foreslå en ny pumpestasjon syd 

for nåværende, men  

da møter vi raskt stigende terreng i en ny fylling - se vedlagte skisse. 



03                 ML/KAA opplyste i dag at RiK har en trafo i nåværende 

pumpestasjon. De kjente ikke til om den  

dekker mer enn pumpestasjonen. Etter at ny pumpestasjon er satt i drift 

kan nåværende rives,  

men da må eventuelt trafoen flyttes. Dette må avklares med RiK. 

04                 Kommunen vil kreve en utbyggingsavtale med DÅ14 ANS 

før de godkjenner planene som legges  

til grunn for reg.planen.  

 

 

Dersom reg.planen utarbeides på nåværende grunnlag, vil den bare stoppe 

opp hos vann- og  

avløpsavdelingen dersom de ikke har godkjent løsningen på forhånd. Den 

dype pumpesumpen  

kompliserer fylling/støttemurer/geoteknikk. Jeg anbefaler derfor sterkt 

at du/DÅ14 ANS engasjerer et  

firma som kan prosjektere fylling og støttemurer sammen med forberedelser 

for ny pumpestasjon –  

f.eks. COWI.  

 

Dette notatet er ikke sendt til Ringerike kommune v/ML og KAA. 

 

 

 

 

 

Sverre Moe 

Sivilarkitekt Sverre Moe as 

Osloveien 10 

PB 3140 

3501 HØNEFOSS 

3212 1881 / 9096 0926 

 





























SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 

 

 
Arkivsaksnr.: 15/4913-3   Arkiv: L12  

 

0605_390 Detaljregulering for  Klekkenhagen boligområde -

1.gangs behandling  

 

Forslag til vedtak: 
 

1. Forslag til område/detaljregulering for Klekkenhagen Boligområde 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. Til 2.gangs behandling skal forslaget kompletteres med følgende: 

-Illustrasjoner som viser planlagt utbygging og bruken av utearealer/lekeplasser. 

Samtidig behandling av planforslaget og byggesøknaden skal vurderes dersom dette er 

hensiktsmessig for å sikre en fornuftig utbygging etter planen. Utnyttelsen må vurderes 

på bakgrunn av dette. 

-Vurdering av nødvendige avbøtende tiltak for myke trafikanter iht. ROS-analysen, samt 

vurdering av metode for gjennomføring og sikring i plan. 

-Avklaring av hvilke veier og øvrig tekniske anlegg som skal være offentlige og private. 

-Avklaring av sanering for avløp og gjennomføring av nødvendig infrastruktur. 
 

 

Sammendrag 
Forslaget til detaljregulering tilrettelegger for bygging av 36 boenheter fordelt på kjedet 

enebolig, firemannsbolig og leiligheter i lavblokk. Området planforslaget omfatter er avsatt 

til bolig i kommuneplanen og gjennomføring av planen vil medføre fortetting av området.  

Rådmannen anser utnyttelsen av området høy og mener utformingen av boligene og 

plassering av disse innen planområdet vil være viktig for å tilrettelegge for gode 

bokvaliteter. Det anbefales derfor at det til 2.gangs behandling utarbeides illustrasjoner som 

illustrerer forslaget og bruken av fellesarealer og privat trafikk/parkeringsareal. Samtidig 

behandling av detaljregulering og byggesøknad vil bli vurdert for å gi forutsigbarhet om 

utformingen. Før 2.gangs behandling må det avklares hvilke anlegg som skal overtas av 

kommunen.  



 

Innledning / bakgrunn 
Hensikten med reguleringen er å tilrettelegge for bygging av boliger. 

Planområdet er avsatt til bolig i kommuneplanen men er ikke tidligere regulert. 

Forslagstiller er Block Watne. Planområdet ønskes regulert for å muliggjøre utbygging og 

utnytte kapasiteten i firmaet i forbindelse med utvikling av området. 

 

 
Tidligere behandlinger og vedtak 
Oppstart ble varslet av forslagstiller og planforslaget er derfor ikke tidligere behandlet 

politisk. 

 

Beskrivelse av saken 
 

Dagens situasjon 

Planområdet ligger sentralt i Haugsbygd og består av eiendommene Kjelstad gnr/bnr. 102/46 

og del av 100/1, total 18,3 daa hvorav 4 daa i dag dyrkes. Området ligger ca. 4 km øst for 

Hønefoss, på sørsiden av Fv. 163 Klekkenveien, og vest for Klækken gartneri.  Det er ingen 

eksisterende bebyggelse innen planavgrensningen. Området er omkranset av 

eneboligbebyggelse, det tidligere småbruket Kjelstad, samt en næringseiendom 

(Elektroforhandler).   

Adkomst til planområdet er fra Klekkenveien, en privat boligvei som knytter tre eneboliger 

og Søndre Sætrang til Fylkesveien.  

Planforslaget 

Forslag til detaljregulering for Klekkenhagen Boligområde er mottatt fra Cowi.  

Planforslaget som foreligger til behandling består av  

- Plankart ”390 Klekkenhagen Boligområde”, merket 1.gangs behandling 

- Forslag til reguleringsbestemmelser datert 22.05.15 

- Planbeskrivelse datert mai 2015 

 
Gjeldende reguleringsplaner 

Planområdet er i dag uregulert. 

 
Plantype og avgrensning 

Planen fremmes som en detaljregulering. Block Watne er forslagstiller. Avgrensning 

fremgår av plankart. 

 
Eiendomsforhold 

Planområdet omfatter eiendommene: gnr./ bnr. 102/46 og del av 100/1 

 

Innkomne innspill til planoppstart 

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

planarbeidet til berørte parter i brev 24.04.2012 og kunngjorde det i Ringerikes Blad 

26.04.2012. Det kom inn totalt 4 uttalelser. Disse følger saken som vedlegg. Hovedtrekkene 

i innspillene er referert og kommentert i eget vedlegg. 



 

Forholdet til overordnede planer 
I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.07 er området avsatt til boligformål. Planforslaget 

er i hovedtrekk i tråd med overordnete planer.  

 

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. 

Området er avsatt til boligområde i gjeldende kommuneplan. Planbeskrivelsen redegjør for 

forslagstillers vurdering av planens virkninger i forhold til naturmangfoldloven § 8-12. (kap. 

4.3.11) Forslagstiller konkluderer med at forslaget er i tråd med prinsippene i loven. 

 

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

saksbehandlingsgebyr iht. gjeldende betalingsreglement.  

 

I forbindelse med utbygging av området tas det sikte på å sanere eksisterende private 

avløpsanlegg. Det må også tas stilling til om vei inn i området skal være privat eller 

kommunal. For å avklare forhold rundt dette vil det bli nødvendig med utbyggingsavtale før 

utførelse. Hvilke veier som skal reguleres til offentlige veier må avklares til 2.gangs 

behandling. 

 

Alternative løsninger 
Et alternativt vedtak vil kunne være at saken bearbeides mer før den legges ut til offentlig 

ettersyn.  

 

 

Rådmannens vurdering 
Byggeplanene 

Omkringliggende områder består i hovedsak av eneboliger med romlige tomter. Valg av 

boligtype vil bryte med dette. Rådmannen ser det fornuftig å anlegge ny bebyggelse med 

høyere utnytting enn eksisterende omkringliggende bebyggelse. Illustrasjonen som følger 

planforslaget er ikke bindende og plassering av bygninger og inndeling i tomter kan 

fravikes. Rådmannen anser at tomtestørrelsen innenfor BKS2 (ca 240kvm ved seks tomter) 

er liten. Avkjøring som vist på illustrasjonen vil i tillegg beslaglegge store deler av tomtenes 

uteareal mot sør og det vil være utfordrende å snu på egen eiendom. Det er også vist svært 

liten variasjon, både i bygningsvolum/formspråk og plassering/vridning av de kjedede 

boligene. Dersom en så høy utnyttelse skal være forsvarlig, må utearealer håndteres på en 

svært god måte for å oppnå gode kvaliteter ved eiendommene. Lavere utnyttelse eller større 

areal kunne gitt mer fleksibilitet i forhold til plassering av bygninger. 



 

Innkomne merknader 

Vurdering av de enkelte innkomne merknader fremgår av vedlegg. Merknadene er forsøkt 

innarbeida i planforslaget som nå foreligger.  

 

Lekeplasser 

Lekeplass er vist i planforslaget. Planen har også bestemmelser som sikrer opparbeidelse av 

dette før det gis brukstillatelse for boligene. 

Forslagstiller har beskrevet opparbeidelse av nærlekeplass og områdelekeplasser. I 

utgangspunktet er det krav til minimum 1500 kvm til områdelekeplass. Rådmannen mener 

det kan være fornuftig å tillate deling av arealet slik at det dannes lekeplasser som kan ha litt 

ulik karakter. Det kan imidlertid se ut til at arealene som er vist i planen er av en slik 

størrelse og arrondering at det kan bli konflikt mellom firemannsboligene og arealene som 

skal oppfattes som felles. Rådmannen savner at det vises hvordan en ballplass tenkes 

plassert innenfor arealene som er avsatt til dette. Plasseringen til firemannsboligene gir godt 

med rom rundt bygningene men ligger så tett til fellesarealene at disse lett kan oppfattes som 

delvis private. Det kunne gitt en bedre løsning for arealer til lek dersom bygningene ble 

trukket noe lenger bort fra BLK3. 

 

Infrastruktur 

Vegene i området er i dag private. Forslagstiller er i dialog med kommunen for å avklare om 

deler av internveinettet skal overføres til kommunen. Rådmannen ønsker ikke å anbefale 

valg av løsning for eierforhold før spørsmålet er avklart nærmere. 

Parkering og adkomst for de eksisterende boligene endres ikke som følge av planforslaget. 

Planområdet ligger utenfor konsesjonsområde for fjernvarme. Dersom det blir bygget 

lavblokk vil det være krav om alternativ energiforsyning som tenkes oppfylt gjennom bruk 

av jordvarme. 

Det er private avløp i området som ikke er knyttet til kommunalt nett. Utbygging i 

planområdet gir mulighet for å rette opp i dette gjennom sanering av slike anlegg. 

 

 

Naturmangfold og grøntstruktur 

Forslagstiller har vurdert planforslaget til å være i tråd med prinsippene i 

Naturmangfoldlovens § 8-12. Det har skjedd endringer i forhold til hvordan naturmangfold 

blir vurdert siden området ble avsatt til boligområde i kommuneplanen. Rådmannen har 

imidlertid ikke informasjon som tilsier at det bør være behov for nærmere vurdering av 

biologisk mangfold.  

 
Konsekvensutredning og ROS – analyse 

Ros-analysen konkluderer med at risikonivået er lavt. Den peker videre på at avbøtende 

tiltak for å unngå uønskede hendelser ved flom og trafikksikkerhetstiltak for myke 

trafikanter kan være aktuelt for planen. Avgrensningen av planen gjør det imidlertid 

vanskelig å gjennomføre tiltak ifht. Myke trafikanter. 

 

 

 
Samlet vurdering: 

Rådmannen er positiv til utvikling av Klekkenhagen Boligområde vil kunne gi tilbud av 

boliger i attraktive deler av Haug.   



Planene kan videre forventes å gi positive ringvirkninger for Ringerike kommune i form av 

sysselsetting i forbindelse med utbyggingen. 

Det er også positivt at utbygging av området muliggjør sanering av lokale avløpsanlegg som 

bidrar til forurensning. Dette må avklares nærmere før 2. gangs behandling. 

 

Rådmannen anser at utnyttelsesgraden planforslaget legger opp til i deler av planen er høy, 

og at det vil være nødvendig å sikre gode løsninger for å sikre at det etableres attraktive 

boligområder. Rådmannen anbefaler derfor at det til 2.gangs behandling utarbeides 

illustrasjoner som viser hvordan dette kan løses og at disse gjøres bindende i forhold til 

antall og plassering av bygninger. Det vil være aktuelt med felles behandling av 

detaljreguleringen og byggesøknad.  

 

Spørsmål om eierskap til teknisk infrastruktur må avklares før 2.gangs behandling. Det må 

også avklares om det er behov for avbøtende tiltak for å sikre myke trafikanter og hvordan 

dette kan sikres i plan. 

 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler Rådmannen at planforslaget 0605_390 

detaljregulering for ”Klekkenhagen Boligområde” fremmes og legges ut til offentlig 

ettersyn. 

 

 

 

Vedlegg 
1.  Varsel om oppstart med oversiktskart og planavgrensning. 

2.  Forslag til plankart, merket 1.gangs behandling 

3.  Forslag til reguleringsbestemmelser, datert 22.05.15 

4.  Planbeskrivelse, datert 21.05.15 

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

datert 08.06.15 

6.  Uttalelse oppstart Fylkesmannen i Buskerud 16.05.12 

7.  Uttalelse oppstart Buskerud Fylkeskommune 21.05.12 

8.  Uttalelse oppstart Statens Vegvesen 30.05.12 

9.  Uttalelse Bjarne Berger og Grethe Holte 18.05.12  

10. ROS – analyse, datert 20.05.2015 

11. Grunnundersøkelser datert: 03.01.2014 

12. Støyutredning datert 20.05.2015 

13. Kulturminneundersøkelser datert desember 2013 

14. VA anlegg datert 20.05.2015 

15. Illustrasjoner datert 20.05.2015 

16. Kommuneplanens arealdel 2007-2019, soneplan Hønefoss, vedtatt 30.08.2007, med 

tilhørende bestemmelser* 

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

 

 

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, 07.06.2015 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Enhetsleder miljø- og arealforvaltning: Heidi Skagnæs 

Avdelingslederleder areal- og byplankontoret: Grethe Tollefsen 

 

saksbehandler: Lars Lindstøl 
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Varsel om igangsetting aV reguleringsarbeid
Område «Kjelstad» i Haugsbygd, Ringerike kommune.

I henhold til Plan- og bygningslovens 
§§ 12-3 og 12-8 varsles herved at det 
skal igang settes arbeid med privat 
forslag til detaljplan for eiendommen 
«Kjelstad», gnr. 102, bnr. 46 samt deler  
av gnr 100, bnr 1 i Ringerike kommune. 
Arealet, som er på ca 14,5 daa, er avsatt 
som boligformål i kommuneplan for 
 Ringerike. Området skal disponeres til 
konsentrert småhusbebyggelse, dvs. 
eneboliger, rekkehus og flermannsboliger, 
med tilhørende anlegg, leke-/oppholds-
arealer og interne trafikkarealer.

Plan utarbeides av: 
Block Watne AS 
Prosjekteringsavdelingen 
Postboks 1817 Vika, 0123 Oslo 
Telefon: 23 24 60 00, faks: 23 24 60 01

Eventuelle kommentarer og synspunkter 
det bør tas hensyn til under planarbeidet 
sendes skriftlig innen 30 dager til: 
Block Watne AS 
v/Frank Engejordet 
Hønengaten 6, 3513 Hønefoss

e-post: frank.engejordet@blockwatne.no

Fløytingen Fv 181

Klækkenveien Fv 163

Klækken gartneri



 
 
 
 

 Postadresse: Hønengt. 6 - 3513 HØNEFOSS  
 Besøksadresse: Hønengt. 6 3513 HØNEFOSS  
 Telefon 32 11 69 20 - Telefax 32 11 69 21  

 
 

Hovedkontor: 
Munkedamsveien 45, Postboks 1817 Vika, 0123 Oslo. Telefon: 23 24 60 00, Telefaks: 23 24 60 01 

Foretaksregisteret NO 968 757 954 MVA Bankkontonr. 6350.05.00370 

 

Buskerud Fylkeskommune 
Postboks 3563 
3007 Drammen 
 
 
 
 
Vår ref: Frank Engejordet Deres ref:       Dato: 24. april, 2012 

 
 
Varsel om igangsetting av reguleringsarbeid  
Område Kjelstad i Haugsbygd, Ringerike kommune 
 
I henhold til Plan- og bygninglovens §§ 12-3 og 12-8 varsles herved at det skal igangsettes arbeid 
med privat forslag til detaljplan for eiendommen ”Kjelstad” i Haugsbygd, Gnr 102 Bnr 46, samt 

deler av eiendommen Gnr 100 Bnr 1. 
 
Arealet, som er på ca 14,5 daa, er avsatt til boligformål i kommuneplanen for Ringerike. Det skal 
disponeres til konsentrert småhusbebyggelse, dvs. eneboliger, rekkehus og flermannsboliger med 
tilhørende anlegg, leke- og oppholdsarealer, samt interne trafikkarealer. 
 
Planen utarbeides av: Block Watne AS, Prosjekteringsavdeling 
 Postboks 1817 Vika, 0123 Oslo 
 Tlf 23 24 60 00, faks. 23 24 60 01 
 
Eventuelle kommentarer og synspunkter det bør tas hensyn til under planarbeidet sendes skriftlig 
til Block Watne AS v/ Frank Engejordet, Hønengata 6, 3513 Hønefoss, innen 26.05.2012.  
E-postadresse: frank.engejordet@blockwatne.no  
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Varslingsliste;  
Naboliste til 102/46 og deler av 100/1 
 

Gnr/Bnr Eiendomsadresse Hjemmelshaver Adresse Postadresse 

102/210 Nedre Klekkenvei 5 
Berger, Bjarne 
Holter, Grethe  

Nedre Klekken vei 5 3514 Hønefoss 

102/146 Heggestubben 5 
Budak, Berivan 
Budak, Ferhat 
Budak, Senem 

Smestadveien 14B 
Heggestubben 5 
Molteveien 14 

2624 Lillehammer 
3514 Hønefoss 
2409 Elverum 

102/138 
102/193 

Nedre Klekkenvei 3 
 

Strømsodd, Kåre Nedre Klekkenvei 3 3514 Hønefoss 

102/135 Heggestubben 3 Aabel, Ole Jacob Heggestubben 3 3514 Hønefoss 

102/133 Heggestubben 7 
Aas, Knut 
Stræte, Kjersti 

Heggestubben 7 
Heggestubben 7 

3514 Hønefoss 
3514 Hønefoss 

102/132 Nedre Klekkenvei 11 
Aagesen, May Britt 
Martinsen, Johnny 

Nedre Klekkenvei 11 3514 Hønefoss 

102/129 Nedre Klekkenvei 1 Langset, Erik Nedre Klekkenvei 1 3514 Hønefoss 

102/105 Klekkenveien 155 
Kristiansen, Ann Mary 
Kristiansen, Knut 

Hadelandsveien 293 3511 Hønefoss 

102/2 
Borgergata 11 
Borgergata 13 

Clausen, Poul Skov Borgergata 13 3514 Hønefoss 

100/62 Klekkenveien 143 
Bogen, Sissel 
Pettersen, Lillann 

Haga Terrasse 28 
Klekkenveien 143 

3514 Hønefoss 
3514 Hønefoss 

100/1 Sætranggata Sætrang, Carl Erik Sætranggata 13 3514 Hønefoss 

2163/1 Klekkenveien Fv 163 Buskerud Fylkeskommune 
Statens Vegvesen, 
region sør 

4808 Arendal 

102/42 Klekkenveien 160 
Trillhus, Guro Ottersen 
Trillhus, Jostein 

Klekkenveien 160 3514 Hønefoss 

100/60 Klekkenveien 147 
Sørensen, Henning Sejer 
Sørensen, Randi Kristin Aa 

Klekkenveien 147 3514 Hønefoss 

100/61 Klekkenveien 151 Nilsen, Eli Klekkenveien 151 3514 Hønefoss 

 
 
Høringsinstanser; 
Instans Adresse Postadresse 

Buskerud Fylkeskommune Postboks 3563 3007 Drammen 

Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 Drammen 

Ringeriks Kraft AS Serviceboks 22 3502 Hønefoss 

Statens Vegvesen, Region Sør Serviceboks 723 4808 Arendal 

Ringerike brann- og redningstjeneste Dronning Åstas gate 12 3511 Hønefoss 

Telenor Servicesenter for nettutbygging Postboks 7150 5020 Bergen 

Råd for funksjonshemmede v/ Harald 
Mælingen 

Postboks 123 Sentrum 3502 Hønefoss 

Ringerike Eldreråd v/ Aase Moløkken Postboks 123 Sentrum 3502 Hønefoss 

Ringerike Kommune v/Areal- og 
byplankontoret 

Postboks 123 Sentrum 3502 Hønefoss 
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REGULERINGSBESTEMMELSER  

0605_390 Detaljregulering for  

”Klekkenhagen boligområde” 
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1.gangs behandling i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning DATO, sak SAKNR 

Høring og offentlig ettersyn DATO - DATO. 

2.gangs behandling i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning DATO, sak SAKNR 

Formannskapet  DATO, sak SAKNR 

Vedtatt av Kommunestyret DATO, sak SAKNR 

 

 

Endringsliste: 

Nr  endring  dato  sign 

01    

    

 

Innholdet i endringslisten fjernes når planen er endelig godkjent / vedtatt. 

Etter vedtak brukes endringslisten til informasjon om endringer av godkjent plan  - både ordinære og «mindre 

endringer». 

Reguleringsformål 
 

Området som er regulert er innenfor den reguleringsgrense som er vist på plankartet. 

Området reguleres til følgende formål, jf. pbl. § 12-5:     

     

1. Bebyggelse og anlegg  

 - Boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse  BKS1-2   

 - Boligbebyggelse – Blokkbebyggelse   BBB1-2 

 - Lekeplass       BLK1-3 

 - Renovasjonsanlegg      BRE1-3 

 - Energianlegg – trafo      BE 

  

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur  

 - Kjøreveg       SKV1-6  

 - Annen veggrunn – tekniske anlegg    SVT 

 - Parkering       SPA1-3 

   

3. Grønnstruktur   

 - Turveg       GTD1-2 

 

 

 

 



4. Landbruks-, Natur, og friluftsområder samt reindrift 

 - LNFR areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet  

 næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag 

 

5. Hensynssone 

 - Sikringssone frisikt 

 

 

§ 1. Fellesbestemmelser 

 
Fellesbestemmelsene gjelder for hele planområdet dersom ikke annet er spesifisert.  

§ 1.1 Søknad om tillatelse til tiltak, utomhusplan  

Sammen med søknad om tillatelse til tiltak skal det sendes inn utomhusplan for delfeltet. 

Utomhusplanen skal dokumentere at krav til minste uteoppholdsareal (MUA), lekeareal og 

parkering er oppfylt i samsvar med kommunal vedtekt.  

For delfeltene BKS1 og BKS2, hvor tomtedeling ikke er vedtatt i plan, skal utomhusplanen 

omfatte hele delfeltet. For delfelt SPA1-3 skal utomhusplan vise plassering og utforming av 

boder, garasje/carport og parkeringsplasser.   

 

§ 1.2 Utforming av bygninger og anlegg 

Bebyggelse og anlegg skal utformes slik at de får en god estetisk utforming av høy kvalitet 

tilpasset omgivelsene og basert på bruk av varige materialer. 

Bygninger/anlegg skal estetisk tilpasses hverandre og ha en felles arkitektonisk utforming. 

 

§ 1.3 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. 

 

§ 1.4 Støyskjerming  

Før det gis tillatelse til tiltak i området skal det dokumenteres gjennom støyfaglig utredning at 

støygrensene i Miljøverndepartementets retningslinjer for støy blir tilfredsstilt.  

 

Området skal disponeres og tiltak skal gjennomføres slik at alle boenheter har utomhusarealer 

som tilfredsstiller kravene i T-1442/2012 og innendørs forhold som tilfredsstiller kravene i 

teknisk forskrift / NS8175 klasse C.  

 

Alle rom med støyfølsom bruk i hver boenhet skal ha åpningsbart vindu i fasade med 

støybelastning Lden=55 dB eller lavere.  

 

Ved etablering av støyskjermer og andre tiltak mot støy skal det legges spesielt vekt på 

estetisk kvalitet.  

 



Støy fra bygge- og anleggsvirksomhet skal holde seg innenfor grensene i 

Miljøverndepartementets retningslinjer for støy. 

 

§ 1.5 Gjerde og hekk  

Det kan plasseres gjerder, hekker, steiner e.l. i eiendomsgrensene. Materialvalg og fargebruk 

på gjerde skal være avstemt mot omgivelsene, og maksimal tillatt høyde er 1,1 m. 

  

§ 1.6 Avkjørsler  

Plasseringen av avkjørslene skal vises i utomhusplanen. Avkjørslene skal oppfylle fysiske 

krav gitt av vegmyndigheten.  

 

§ 1.7 Kulturminner 

Dersom det under anleggsarbeid eller annen virksomhet i planområdet framkommer 

automatisk fredete kulturminner, må arbeidet straks stanses og kulturvernmyndighetene 

varsles som omtalt i lov om kulturminner § 8 2.ledd. 

 

§ 1.8 Teknisk anlegg 

Det er tillatt med tiltak tilknyttet vann- og avløpsledninger og strømforsyning. Det er tillatt å 

oppføre mindre bygninger for EL og VA anlegg. Det gjelder transformatorkiosker for 

leveranse av strøm til boligområdene, samt bygninger og anlegg tilhørende vann- og 

avløpsanlegg. 

Tekniske anlegg tillates utover byggegrenser men innenfor maksimalhøyder. 

 

§ 2. Bebyggelse og anlegg 

 

§ 2.1 Bebyggelse og anlegg – konsentrert småhusbebyggelse, BKS 1-2 

 

1. Arealbruk (PBL § 12-7, pkt. 1) 

I disse områdene er det tillatt å oppføre tre- og firemannsboliger, kjede-/rekke-

hus, med inntil 3 målbare plan, med tilhørende anlegg. 

  

2. Grad av utnytting (PBL § 12-7, pkt. 1) 

BKS 1: Prosent bebygd areal skal ikke overstige %-BYA =  45 % inklusiv 

overflateparkering.  

BKS2: Prosent bebygd areal skal ikke overstige %-BYA = 55 % inklusiv 

overflateparkering. 

Bebygd areal for etasje hvor himlingen ligger lavere enn 0,5 m over gjennomsnittlig 

terrengnivå rundt bygningen skal ikke regnes med i grad av utnytting.  
 

3. Byggehøyder (PBL § 12-7, pkt. 1) 

Ny bebyggelse kan ha maks mønehøyde på inntil 9 meter, i forhold til ferdig planert 



terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen. 
 

4. Plassering av bygg 

Frittstående garasje, uthus o.l. mindre bygninger (jfr. PBL § 29-4) kan oppføres inntil 

1 m fra eiendomsgrense, eventuelt bygges sammen med tilsvarende bygning på 

naboeiendom. 
 

5. Det skal anlegges støyskjermende tiltak som vist på plankartet. Støyskjermende tiltak 

skal ha en høyde på 2,5 m som sikrer at bakenforliggende områder får et akseptabelt 

støynivå i henhold til T-1442/2012. For støyskjermde tiltak skal det søkes om tillatelse 

til tiltak. Ved utforming av støyskjermende tiltak skal det legges vekt på tilpasning til 

omgivelsene og bruk av varige materialer. 

 

 

§ 2.2 Bebyggelse og anlegg – blokkbebyggelse, BBB 1-2 

1. Arealbruk (PBL § 12-7, pkt. 1) 

I disse områdene er det tillatt å oppføre boligbebyggelse som blokkbebyggelse med  

tilhørende anlegg. Delfeltene kan alternativt bygges ut helt eller delvis med 

konsentrert småhusbebyggelse. I den utstrekning delfeltene bygges ut med konsentrert 

småhusbebyggelse, så skal bestemmelsene for dette i § 2.1 følges.  
   
 

2. Grad av utnytting (PBL § 12-7, pkt. 1) 

BBB1: Prosent bebygd areal skal ikke overstige %-BYA = 30 %. Bebygd areal for 

etasje hvor himlingen ligger lavere enn 0,5 m over gjennomsnittlig terrengnivå rundt 

bygningen skal ikke regnes med i grad av utnytting.  

BBB2: Prosent bebygd areal skal ikke overstige %-BYA = 35 %. Bebygd areal for 

etasje hvor himlingen ligger lavere enn 0,5 m over gjennomsnittlig terrengnivå rundt 

bygningen skal ikke regnes med i grad av utnytting. 

 
 

3. Byggehøyder (PBL § 12-7, pkt. 1) 

BBB1: Ny bebyggelse kan ha mønehøyde på inntil 11 m, i forhold til ferdig planert 

terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen.   

BBB2: Ny bebyggelse kan ha mønehøyde på inntil 9 m, i forhold til ferdig planert 

terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen.   
 

 

4. Lekeplass 

Innen felt BBB1-2 skal det opparbeides felles lekearealer av typen nærlekeplass jf. 

kommunens mal 4226. Lekearealene skal ha solrik beliggenhet og et støynivå som 

tilfredsstiller gjeldende retningslinjer for støy. 

 

 

§ 2.4 Lekeplass, BLK1-3 

Det skal etableres lekeplasser i områdene avsatt til lekeplass på plankartet.  

BLK1 skal være felles nærlekeplass for BKS1 og BKS 2. 

BLK2 og BLK 3 skal være felles områdelekeplass for BKS1, BKS 2, BBB1 og BBB2.  



Lekeplassene skal opparbeides i iht. kommunens mal 4226.  

 

§ 2.4 Renovasjonsanlegg, BRE1-3 

Det skal etableres felles private renovasjonsanlegg for boenhetene i BBB1 og BBB2 innenfor 

angitte felt BRE 1-3. Her skal det plasseres felles renovasjonsstativer tilpasset kommunal 

standard. Stativene skal bygges inn/skjermes slik at anlegget får et tiltalende utseende. 

 

§ 2.5 Energianlegg – trafo, BE 

Innenfor felt BE skal det anlegges trafo i henhold til teknisk plan godkjent av nettleverandør. 

 

§ 3 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

Ved opparbeidelse av trafikkområdene kan det foretas noe mindre endring av grensene 

mellom de ulike trafikkformålene. 

Veger skal opparbeides med bredder som vist på plankartet. Ved opparbeidelse av vegene kan 

kommunen tillate mindre justeringer i vegføringen for å sikre minimale terrenginngrep.  

 

§ 3.1 Offentlig veg, o_SKV1-3  

 

1. Felt o_SKV1-3  

o_SKV1-2 skal være felles adkomst for alle boenhetene.  

o_SKV3 er eksisterende veg. 

 

2. Kryssutforming 

Krysset o_SKV 1/SKV 3 (FV 164) skal utformes i tråd med vegnormalstandard. 

 

§ 3.2 Privat veg, SKV 4-6  

1. SKV4  

SKV 4 skal være felles adkomst for felt BBB1. 

 

2. SKV5  

SKV5 skal være felles adkomst for gnr/bnr 102/210 og 102/138.  

 

3. SKV6 

SKV 6 er eksisterende adkomst for gnr/bnr 100/107, 100/103, 100/24,100/75 og 100/111. 

 

 

§ 3.3 Annen veggrunn – tekniske anlegg   

Arealene er skråningsareal og grøfteareal, og skal opparbeides pent og tilplantes der det ikke 

kommer i konflikt med nødvendige frisiktsoner eller vanskeliggjør nødvendig vedlikehold. 

 



§ 3.4 Parkering, SPA 1-3 

1. SPA1-3 

SPA1 skal være felles parkering for felt BBB1. 

SPA2 og SPA3 skal være felles parkering for felt BBB2. 

 

2. Boder, parkeringsplasser o.l. 

Innen felt SPA 1-3 tillates oppført boder og garasjer/carporter i tilknytning til 

tilliggende boliger. Utforming og plassering av boder, garasjer/carporter og 

parkeringsplasser skal avklares i utomhusplan.  

 

Garasjer/carport kan ha areal inntil 50 m2 BYA inklusiv bod for hver boenhet.  

 

 

3. Støyskjerming 

Det skal anlegges støyskjermende tiltak som vist på plankartet. Støyskjermende tiltak 

skal ha en høyde på 3,6 m som sikrer at bakenforliggende områder får et akseptabelt 

støynivå i henhold til T-1442/2012. For støyskjermde tiltak skal det søkes om tillatelse 

til tiltak. Ved utforming av støyskjermende tiltak skal det legges vekt på tilpasning til 

omgivelsene og bruk av varige materialer.  

 

 

§ 4 Grønnstruktur 

§ 4.1 Turdrag, GTD1-2  
Gjennom feltene GTD1-2 skal opparbeides som offentlig turveg med bredde 3 m. Turvegene 

skal opparbeides med grusdekke.  

 

§ 5 Landbruks-, natur og friluftsområder 

§ 5 LNFR areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet  

 næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag 

Innen feltet gjelder kommuneplanens bestemmelser.  

 

§ 6 Hensynssoner 

§ 6.1 Sikringssoner 

1. Frisikt 

Områdene er vist med svart skravur som hensynssone på plankartet kombinert med 

andre formål. I frisiktsonen skal terrenget planeres og holdes fritt for sikthindrende 

vegetasjon og gjenstander (herunder parkering) slik at disse ikke rager mer enn 0,5 m 

over tilstøtende vegers nivå. Gjerder i ikke sikthindrende utførelse kan likevel tillates 

med høyde opp til 0,8 m over tilstøtende vegers nivå. Likeledes kan enkeltstående 

oppstammede trær som ikke hindrer sikten tillates. 
 

 

 



§ 7 Rekkefølgebestemmelser 

§ 7.1 Krav til veger, vann- og avløpsledninger  

Før det kan gis tillatelse til tiltak for trafikkområder, vann- og avløpsledninger skal tekniske 

planer for disse godkjennes av kommunen. Så snart anleggsarbeidet er avsluttet, skal 

trafikkområder istandsettes og terrenginngrep tilsås/tilplantes.  

§ 7.2 Krav før igangsettingstillatelse 

Krysset SKV1 / o_SKV3 (Fv) skal være opparbeidet iht. veinormalen før 

igangsettingstillatelse på boliger. 

§ 7.3 Krav før brukstillatelse 

Lekeplasser pr. delfelt samt støyskjerming skal være ferdigstilt før brukstillatelse gis for de 

respektive boligområdene gis.  

§ 7.4 Krav om utbyggingsavtale 

Dersom det gjøres endringer på kommunens eksisterende ledningsnett eller dersom 

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

utbygger foreligger før det gis igangsettingstillatelse for disse anleggene 
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Sam m endrag

Planforslagetleggertil rettefor konsentrertsmåhusbebyggelse,lavblokkbebyggelseog firemannsboliger
medtilhørendeanlegg,leke-ogoppholdsarealer,i et sentraltogattraktivtboligområdepåKjelstadi
Haugsbygd.Boligeneskalværeattraktive,miljømessige og tilgjengelige,medgodeog tilgjengelige
uteromog lekeplasseravhøykvalitet.Det leggestil rettefor ca36boenheter,hvorav15 erkjedete
eneboliger,12enheterer firemannsboligerog9 boenheterer leiligheteri enlavblokk.Planforslagetvil
sikreengodfortettingi etalleredeetablertboligområde,someravsatttil framtidigboligområdei
kommuneplanensarealdel.Det er innarbeidethelhetlige løsningerfor renovasjon.

Områdenesomeravsatttil boligformålligger i tilknytningtil eksisterendeboligområderogkanseespå
somennaturligutvidelseavdisse.Ved plasseringavbebyggelseninnenforområdet,skaldetsikresat
mani størstmulig gradhensyntarutsynog solforhold for eksisterendebebyggelse.

Det leggestil rettefor godeog trafikksikreløsningerfor adkomstmedutvidetkryssmot Fylkesveien,og
adkomstveitilpassetstandardfor kommunalveg.Planforslagetsikrertiltak for støyreduksjonmot
fylkesveieni planområdet.

Boligeneergodttilknyttet omkringliggendeområdervia turveger,bådei retningøstognord.Dette
sikrerogsåmulighetfor entrafikksikregangvegerbådefor beboerei ogutenforplanområdet.
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1 Innledn ing

COWI AS fremmerplanforslagetpåvegneavBlock WatneAS, avdelingHønefoss.COWI AS
overtoki januar2015oppdragetsomkonsulentfra Bjørn Leifsen,somhaddebiståtti forbindelsemed
oppstarts-og kunngjøringsfasen.

Hensiktenmedplanforslageterå leggetil rettefor konsentrertsmåhusbebyggelse,lavblokkbebyggelse
og firemannsboligermedtilhørendeanlegg,leke-ogoppholdsarealer,samtinternetrafikkarealer,på
eiendommenKjelstadm.fl. Planområdetligger i etattraktivtbolig og landbruksområdesentralti
Haugsbygd,Ringerikekommune.Planområdeterpåca.18,3daa,eravsatttil boligformåli
kommuneplanenfor Ringerike.

Flyfoto somviserbeliggenhetentil boligområdet.Mot nord ligger fv. 163Klekkenveien.BlockWatne
2014.
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2 Planprosess og medvirkning

PlanområdetkomBlock Watnei hendei form av
makeskiftei forbindelsemedutvikling avLotunet.
Man harsenerekjøpt noetilleggsareal(nabojordet
mot sør).

Oppstartavplanarbeidblevarslet24.04.12,medfrist
for innsendingav merknader26.05.12.Forslagsstiller
harmottatt4 merknaderperbrevoge-post.
Sammendragav,ogkommentarertil, merknadene
følger i egetvedlegg.Merknadeneerogsåvedlagti
fullversjon.

Det ble avholdtet oppstartsmøtemedRingerike
kommuneden23.10.13.I møtetorienterte
forslagsstilleromsinetankerfor utvikling av
planområdet,herunderat detplanleggesenblanding
av kjedeteeneboligerog flermannsboliger.
Kommunenorienterteomoverordnedeplaner,
rammerog føringer.Kommunenopplysteomhvilke
tiltak detvil værehensiktsmessigå gjennomførei
forbindelsemedutbyggingen.Spesielt
vann/avløpsproblematikk,og trafikk og
avkjørselsproblematikk.Videreble plantypeog
planprosessavklart.Detbleansettikke å værebehov
for utarbeidelseavplanprogrameller utvidetopplegg
for øktmedvirkning.Det ble fremlagt
dokumentasjonskravvedinnleveringtil 1. gangs
behandling.Videresaksbehandlingsprosessble
avklart.

Diagrammettil høyreviserplanprosesseni henhold
til plan- ogbygningsloven.

COWI AS overtoki januar2015oppdragetsom
konsulentfra Bjørn Leifsen.

Det ble såavholdtetavklaringsmøtemedkommunenden28.1.15og30.4.15.Intensjonenmedmøtene
var orientereomstatusi saken,vurdereforeliggendeløsningskonseptogsepåvidereutformingav
planforslaget.Viktige temai møtenevar: Vegsystemet (kommunal/privat),avløpssituasjonenog
dimensjoneringogutførelseav tekniskeanleggfor overvannshåndteringogstøyskjerming.

Varsel om oppstart

• brev / annonse med plangrense og
hensikt med planarbeid
• 3 ukers høringsfrist

Avklaringsmøte

Ringerike kommune, Block Watne og COWI
AS

Utarbeide planforslag

Politisk behandling av planforslaget i
hovedkomiteen for miljø og areal og

formannskapet.

• Planforslag legges ut på høring med 6
ukers høringsfrist

Revidering av planforslaget iht.
merknader.

2. gangs politisk behandling av
planforslaget i HMA og

formannskapet, før egengodkjenning i
kommunestyret
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3 Dagens situasjon

3. 1 Planområdets avgrensing

Illustrasjonsomviserplanområdetsavgrensning.COWI 2015.

3. 2 Beskrivelse av planområdet

3. 2. 1 Beliggenhet og adkomst

Planområdetliggersentralti Haugsbygdog bestårav delerav dettidligeresmåbruketKjelstad,et
tilliggende mindrejorde,samtadkomstveiogkryssmot Fv 163.Total 18,3daa.Områdetligger ca.4
km østfor Hønefoss,påsørsidenav Fv.163,ogvest for Klækkengartneri.Områdeteromkransetav
eneboligbebyggelse,dettidligeresmåbruket,samten næringseiendom(Elektroforhandler).

Adkomsttil planområdeter fra Klekkenveien,enprivatboligvei somknytter tre eneboligerogSøndre
Sætrangtil Fylkesveien.

3. 2. 2 Eiendomsforhold

PlanområdetbeståraveiendommeneKjelstadgnr/bnr.102/46ogdel av100/1.Adkomstveieni vest
liggerpågnr/bnr100/1ogkryssetmot Fv. 163liggerpågnr/bnr2163/1,samtenmindredel av
100/60.
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3. 2. 3 Eksisterende bebyggelse og bruk

Det finnesingeneksisterendebebyggelsei planområdet.Østredel avplanområdetliggerbrakk.Vestre
del avplanområdetbeståravet mindrearealmeddyrket mark.

Planområdet,setti retningnordøst,motKlekkengartneri. COWI2015

3. 2. 4 Landskap, natur og grønnstruktur

Planområdetpregesavenforsenkningi landskapet,somligger langsfylkesveieni retningøst/vest.
Terrengetstigeri retningøstognord,mensdetflaterut i retningsørogvest.Høyestepunktliggermot
NedreKlekkenveii øst.Enmindretilsigsbekkharsitt startpunktpåplanområdet,ogkrysser
planområdeti retningsyd.
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Planområdetsetti retningvest,fra Fylkesvei163,medområdetsomligger brakki forgrunnen.Huset
til høyrehuserElfag,oger ikkedelav planområdet. COWI2015.

3. 2. 5 Trafikkforhold

Planområdethari dagingenregulertadkomstfor bil eller fotgjengertrafikk.Det finnesadkomstfor
landbruksmaskinertil densøndredelenavplanområdet.

3. 3 Planstatus

3. 3. 1 Gjeldende reguleringsplaner

Planområdeter i daguregulert.

IfølgeRingerikekommuneskartløsningfinnesingentilstøtendereguleringsplanereller planforslag
p.d.d.Nærmestevedtatteplaner G/Svei langsHadelandsveien,ca.600m fra planområdet.

3. 3. 2 Kommuneplan

I gjeldendekommuneplanfor Ringerikekommune2007-2019,vedtatt13.08.2007,er planområdet
avsatttil boligformål(nåværende).
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Utsnitt av gjeldendekommuneplan,hvor Kjelstader markertmedsirkel.COWI2015.

Det erangittnoengenerellebestemmelseri kommuneplanensomgir føringerfor området:

Plankrav:I områderavsatttil byggeområder,kanarbeidog tiltak somnevnti plan-og
bygningslovens§81,86a),93a),b), c), f), g), h), i) og j), ikke finne stedfør områdetinngåri
reguleringsplan.
- Utnytting av områdetmåvurderesi hverttilfelle ut fra strøketskarakter.

Utbyggingsrekkefølge:I byggeområderfor bolig kanutbyggingikke finne stedfør følgendeforholder
sikret i henholdtil detil enhvertid gjeldendelover, forskrifterog retningslinjer;tekniskeanlegg,dvs.
veg,vann-ogavløpsanlegg,brannvann,strømframføring, trafikksikkeratkomstfor gående,syklende
ogkjørende,skolekapasitetog trafikksikkerskolevei,lekeareal, Samfunnssikkerhetherunder;flomfare,
skredfare,radon,forurensningi grunn,Natur og kultur, Grunnvann,Universellutforming.

Lekeareal:Ved utarbeidelseav reguleringsplaneri områderavsattfor boliger,skaldetavsettesfelles
lekeplasser.I boligområderskalminimum25m2pr. bolig avsettestil lekeplasser,ogvære
støyskjermetihht. T-1442.Lekeplasseneskalværeav tre ulike typer:Sandlekeplasser2-6år,
Nærlekeplasser5-13årogOmrådelekeplasser10 årog oppover.Lekeplasseneskalskjermesmot
biltrafikk. I plan-ogbyggesaksbehandlingav boligområderskalkonsekvenserogbarnsinteresseri
forhold til lekearealervurderes.Annetfellesuteoppholdsarealkommeri tillegg.

3. 3. 3 Pågående planarbeid i nærområdet

Ringerikekommunearbeidermedå reviderekommuneplanen.Kommuneplanenssamfunnsdelfor
Ringerikeblevedtatti kommunestyret30.april. Det arbeidesnåvideremedårevidere
kommuneplanensarealdel.Pådennesidafinnerdusaksdokumenter,informasjonomplanprosessenog
hvordandu kandeltai planarbeidet.
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3. 3. 4 Andre relevante planer / føringer

Kommunalplanstrategi2012-2015erenoversiktoverkommunensplanleggingoger retningsgivende
for prioriteringav planoppgaver.Det fremgårtydelig avplanstrategienat næringsutviklinger et
satsingsområdefor kommunen.

RPRfor samordnetarealogtransportplanlegging
Et utdragav målmeddisseretningslinjeneer “Arealbruk og transportsystemskalutviklesslik at de
fremmersamfunnsøkonomiskeffektivressursutnyttelse,medmiljømessiggodeløsninger,trygge
lokalsamfunnogbomiljø,godtrafikksikkerhetogeffektivtrafikkavvikling.Detskalleggestil grunnet
langsiktig,bærekraftigperspektivi planleggingen.”

RPRfor å styrkebarnogungesinteresseri planleggingen
Disseretningslinjene,sammenmedveilederen“T1513Barnogungeogplanleggingetterplan-og
bygningsloven”,stiller kravomat barnogungeblir i varetatti plan-ogbyggesaksbehandlingetter
plan-ogbygningsloven.Viderestillesdetkrav til fysiskutformingslik at barnogungeskalvære
sikretmot forurensing,støy,trafikkfareogannenhelsefare.

Retningslinjerfor behandlingav støyi planleggingenT-1442/2012

Nasjonaleforventningertil regionalogkommunalplanlegging,vedtattvedkongeligresolusjon24.juni
2011,tar for seghvilke forventningerregjeringenharknyttettil enrekkeviktige temai planlegging.
Dissetemaeneerklima ogenergi,stedsutvikling,samferdselog infrastruktur,verdiskapingog
næringsutvikling,natur,kulturmiljø og landskap,samthelse,livskvalitetogoppvekstmiljø.

Forurensingslovenhartil formålå vernedetytre miljø mot forurensningogå redusereforurensning.

3. 3. 5 Krav om konsekvensutredning

Tiltaket er vurdertihht. Plan-ogbygningslovenskapittel4 ”Generelleutredningskrav”§ 4 -1
Planprogramog§ 4-2Planbeskrivelseogkonsekvensutredning,medtilhørendeforskrift.

Det er vurdertat tiltaket ikke faller inn underoppfangskriterienetil «Forskriftom
konsekvensutredning».Planområdeter i gjeldendekommuneplanavsatttil framtidigboligområde.
Tiltaket faller ikke inn underMiljøverndepartementetsforskrift omkonsekvensutredning,kap.II, §2,
”Planerog tiltak somalltid skalbehandlesetterforskriften.”Tiltaketer viderevurderti henholdtil
kriterienei §4,ogdeter konkludertmedat tiltaket ikke omfattesavdisse.

Det er ikke registrertviktige naturområdereller truedeartereller naturtyperi planområdeteller i
umiddelbarnærhet,ogområdeter ikke registrertsom viktig i forhold til landskap,naturmiljø,
kulturminnereller kulturmiljø. Planforslagetinkludereringenviktige naturressurser,ogdetharfå eller
ingenkonsekvensermedtankepåenergiog miljø eller universellutforming.

3. 3. 6 Utbyggingsavtaler

Det skaligangsettesutbyggingsavtalemellomutbygger ogRingerikekommunevedrørendetekniske
anlegg.
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4 Plan forsl aget

4. 1 Plankartet

Utsnitt av plankartdatert20.5.15.Detvisesfor øvrig til vedlagtplankart.

4. 2 Areal regnskap

Formål Areal i daa

Boligbebyggelse– konsentrert
småhusbebyggelse

2,50

Boligbebyggelse- blokkbebyggelse 3,97

Energianlegg 0,07

Renovasjonsanlegg 0,09

Lekeplass 1,32

Kjøreveg 3,25
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Annenveggrunn 2,50

Parkering 1,95

Turveg 0,21

Landbruks-,Natur– og
Friluftsområder

0,10

Totalt 18,38

4. 3 Beskrivelse

4.3.1 Generelt

Planforslagetleggertil rettefor utvikling av gode boliger i et attraktivtoggodtetablertboligområde.
Forslagetbidrartil fortettingavet i daghovedsakelig ubruktarealsomeravsatttil boligformåli
kommuneplanen.Hovedintensjonenerå etablereattraktive, miljømessigeog tilgjengeligeboligermed
godeuteromog lekeplasser.

Planforslagetleggertil rettefor konsentrertsmåhusbebyggelseog flermannsboligermedtilhørende
anlegg,leke-ogoppholdsarealer,samtinternetrafikkarealer.

Å tilretteleggefor boligbebyggelsei tilknytning til eksisterendeboligbebyggelsevil værepositivt i
forhold til enhelhetligareal-og transportplanlegging.Det vil blantannetdanneetstørregrunnlagfor
kollektivtrafikkeni området.

4.3.2 Boligformål

Områdenesomer avsatttil boligformålligger i til knytningtil eksisterendeboligområderogkansees
påsomennaturligutvidelseavdisse.Ved plasseringavbebyggelseninnenforområdet,skaldetsikres
at manhensyntari størstmulig gradutsynogsolforhold for eksisterendebebyggelsei området.

Det leggestil rettefor totalt 36boenheter,kjedete eneboligerutgjør15 boenheter,lavblokkenutgjør 9
boenheterog firemannsboligeneutgjør12boenheter.

Det leggestil rettefor relativthøyutnyttelsefelteneBKS 1 ogBKS 2, eneboligeri kjede,mensden
totaleutnyttelsenfor heleområdetsamleter forholdsvislav, ca.25%.Begrunnelsenfor dettegrepeter
mulighetentil å sikrefleremiljøvennlige,godefamilieboligerinnenplanområdet.Områdetligger
kollektivnært,og fortettingvil medføreøktdekning pådenlokalebussruten.Viderevil enutbygging
medrelativt høytetthetsikreenkompaktboligutvikling, hvor andreområderi nærhetenkanbevares
somskogs-eller landbruksområder.

Utnyttelseni BKS 1 og2 kompenseresmedrausenærliggendefelleslekearealer,bådenærlekeplass
BLK 1 ogområdelekeplassBLK 3. Videreerutnyttelseni felteneBBB1 ogBBB2 lavere,slik at den
totaleutnyttelseninnenplanområdeterpåca25%. Godeuterommedhøykvalitet omkring
lavblokkenog firemannsboligene,bidrartil å gi områdetenåpenoggrønnkarakter.
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Utsnitt av illustrasjonsplandatert20.5.15.Bebyggelsenvist i illustrasjonener ikkejuridisk bindende,
og endringerkankomme.

LandskapssnittA-A ogB-B.Snitteneer vist i illustrasjonsplanenover.

- Snitt A-A er trukketfra Klekkenveieni nord,i retningsørmotKjelstad.I midteni sortsees
lavblokkaBBB1.

- Snitt B-B er trukketfra dekjedeteeneboligenei BKS 2 i vest,og i retningøstforbi lavblokken.Th.
seesnabobebyggelseni NedreKlekkenvei.

Snitteneviseratbebyggelsenplassereslaverei terrengetennomkringliggendebebyggelse.
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Støyutredningen(vedlegg6) viserat felt BBB1 ogde nordligeutearealenepåfelt BKS 1 og2 ligger
innenformørkeguloggul støysonei forhold til Fv. 163.Planforslagtilretteleggerfor avbøtendetiltak,
i form avstøyskjermingog fartsreduserendetiltak. Tiltakenesantallogutformingavhengeravom
fartsgrensenpåFv. 163settesnedfra 60km/t til 40km/t eller ikke. Omfartenikke redusereslegges
dettil rettefor tre støyskjermer,envedlavblokken,og to pånordsidenav utearalettil dekjedete
eneboligene.Hvis fartenpåFv. blir reduserttil 40 km/t, vil detværebehovfor støyskjermkunved
lavblokken.En tilleggseffektvedå reduserefartenforbi områdetvil væreå sikretrafikkforhold for
bådebussholdeplassersamtat over25boenheterfår sin adkomstut påenvei medlaverehastighet.
Det åpnesfor at garasjer/carporter/boderkanfungeresomstøyskjerm,eller del avstøyskjermved
lavblokken.

De støyreduserendetiltakenevil reduserestøynivåeneslik at deblir i henholdtil krav i T-1442/2012.
Sekapittel4.3.4ogvedlegg7 for støykartlegging.

Felt BKS 1-2- Konsentrertsmåhusbebyggelse:Somplanforslagetvisererboligformåldelt inn i to felt
for konsentrertsmåhusbebyggelse(kjedeteeneboliger/rekkehus).Arealetpåfelteter i overkantav4,8
daa.Innenfordissefelteneer dettiltenkt eneboligerplasserti rekkemedto etasjer.

Det planlegges15 boenheterinnenforBKS 1 og2, fordeltpå4 volumer.Volumeneplanleggesknyttet
sammenav mellomliggendecarporter.Volumeneergitt 3, 4, 2 og6 boenheteri hver(fra vestmot øst)
oger gitt enharmonisertutformingogplassering.Byggeneplanleggeslagtparalleltmeddenplanlagte
adkomstvegen,i retningøst/vestmedhoveddelenav hagenmotsyd.Hverbolig skalgis egentomt,
medvarierendeareal.Hverenkeltbolig harprivat avkjøringfra ny adkomstveg.

Eneboligeneerplanlagtå værefunksjonelleboligermedenenkelogsymmetriskfremtoning.

Planforslagetregulererikke tomtegrenserinnenforBLK 1 og2. Detteerbegrunnetmedat detønskes
enfleksibilitet i prosjektetframtil detaljprosjekteringsfasen.

For felt BBB 2 - Firemannsboligeneleggesdettil rettefor 3 volumermedtotal 12boenheter.Arealet
påfeltet er2520m².Boligeneer ikke endeligplassert.De illustrerteløsningeneviservolumersom
dannerentrekantform,hvor parkeringenløsespå2 separate"felles" parkeringsplasser.Det
tilretteleggesfor utendørs-ogbesøksparkeringpådissefeltene. I hvertvolumlegges2 boligeri 1.
etasjeog2 i 2.etasje.Boligenei 1. etasjefår tilgangtil egenhageparsell.Firemannsboligeneer
planlagtmedsaltak,ogerutformetsomfunksjonelle boligermedenenkelog symmetriskfremtoning,
medstore,åpnevinduer.Boligeneerplanlagtmedstoreromsligeplattinger/balkonger.
Bestemmelsenesikreratdetskalanleggesfellesutearealsomliggerskjermetmellomvolumenemed
nærlekeplassoguteoppholdsareal.Det leggesogsåtil rettefor enområdelekeplassvedfelt BBB2.

ForBBB1 – Lavblokkenleggesdettil rettefor enfrittståendelavblokk, i 2 etasjer,samtsokkeletasje,
medtotalt 9 boenheter.Blokkener lagtnordøsti planområdet,nærmestfv. 163.Arealpåfeltet er1458
m².Bygningener ikke endeligplassert,menet tenkt lagtdiagonaltifht. Fylkesveien,noesom
tilretteleggerfor sørvestvendte,ikke støyutsattebalkonger.Lavblokkenerplanlagtutformetmed
saltak,ogskalværeet funksjoneltbyggmedenenkel ogsymmetriskfremtoning,medstore,åpne
vinduer.Leiligheteneplanleggesmedromsligeplattinger/balkonger.

Bestemmelsenesikreratdetskalanleggesfellesutearealutenforlavblokkenmednærlekeplassog
uteoppholdsareal.Blokkenligger i kort avstandtil områdelekeplassen.
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I forbindelsemedreguleringsplanenerdetlagetenillustrasjonsplansomviserhvordanområdetkan
utvikles. Bebyggelsenvist i illustrasjonener ikke juridisk bindende,ogendringerkankomme.

Lek og uteoppholdsarealer

Planforslagetsikrertilstrekkeligeogvelegnedeleke-og oppholdsarealersommers-og vinterstidfor
barni ulike aldersgrupper.

Lekearealeneerplassertbådesentralti planområdet og litt i utkanten,medenhensiktsmessig
plasseringifht. sol/skyggeforhold, støy,ogenkeladkomstfor alle.Lekearealeneplasseressolrikt og
lunt, ifht. terrengogomkringliggendebebyggelse.Samtligeboenhetervil hakort avstandtil
lekeplassen.Lekeplassenevil ogsåfungeresomet sosialtognaturligsamlingspunktfor desom
bosettersegi området.

Konseptetleggeropptil to områdelekeplasser,samtflere nærlekplassersomskalplasseresi
uteoppholdsarealenefor lavblokkenog firemannsboligene.Detaljertutformingav lekeplassenesikresi
utomhusplan.Lekeplasseneskalutformesi trådmedkommunensmal4226.

Områdelekeplass:Det leggestil rettefor to områdelekeplasser:BLK 3 sentralti planområdetogBLK
2 somligger i utkantenavplanområdet.BLK3 plasseresmellomfiremannsboligenei feltetBBB2.
BKL 2 plasseressentraltifht. ny ogeksisterendeboligbebyggelse.BLK 2 er mentå væreet tilskudd
barnabosattinnenplanområdetog i nærmiljøet.Lekeplassenvil knyttestil boligområdetvia en
innregulertturveg.

Områdelekeplasseneutgjørca1100m²,ogdetskal tilretteleggesfor varierteaktivitetersomf.eks.
ballek,husking,sandlek,sykling mm.Lekeplassenplasseresi tilknytning til og i sammenhengmed
ubebygdeogvegetasjonsbærendearealeri syd.Detaljutforming av lekearealenesikresi utomhusplan.

Nærlekeplasser:Det leggestil rettefor nærlekeplasserfor lavblokkenog firemannsboligeneinnen
felteneBBB1 ogBBB2.

FeltBLK 1 skaltilretteleggessomnærlekeplassfor felt BKS 1 ogBKS 2.

Andrelekeplasserel.l i nærheten:
Det finnespr. i dagingentilrettelagtelekeplasser i umiddelbarnærhettil planområdet.Denplanlagte
områdelekeplassenBLK 2 ligger i utkantenav planområdetogvil kunnefungeresomenlekeplass
ogsåfor boligeneomkring,dasærligboligenei NedreKlekkenveiogHeggestubben.Samletregulert
lekearealer påca1300m2i tillegg til nærlekeplasserpåBBB1 ogBBB2

I nærområdeterdettilgangtil friluftsområder,små skogsområder.Disseområdene,somi hovedsak
finnesomkringbekkensørfor planområdeterbegrensetifht. arealog tilgjengelighet.

4.3.3 Teknisk infrastruktur

Topografi

Del av områdetsomskalbebyggespregesav enforsenkningi landskapet,somligger langs
fylkesveieni retningøst/vest.Terrengetstigeri retningøstognord,mensdetflaterut i retningsørog
vest.HøyestepunktliggermotNedreKlekkenvei i øst.En mindretilsigsbekktil engjennomgående
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hovedbekk,somtil slutt harsitt avløptil Randselva harsitt startpunktpåplanområdet,ogkrysser
planområdeti retningsørvest.

Områdeter i randsonenfor denmarinegrensepåkote +171ogbefinnerseginnenforenavsetningav
løsmasseav forvitringsmaterialemedmektighetover0,5m,ref: . http://geo.ngu.no/kart/losmasse/.
Geotekniskeundersøkelserutførtav Multiconsultpåoppdragav Block WatneAS viseratdetfor 9
sonderboringerergrunttil fjell medrelativt faste løsmasserav silt/leir oversand/more/grusog til fjell.
Dybdetil fjell variererfra 2,8-6,8m.Ved enkeltboringererdetpåvisttynnelagav torv ogbløtelag.
Grunnvanneter ca.midt påområdetmålt til ca.0,3m undereks.terreng.

Eksisterende vann- og avløpsanlegg

Ringerikekommunehargjennomgåendehovedvannledning somkryssergjennomplanområdeti
retningøst-vestogmedledningmot nord,jfr. planutsnittnedenfor.

Fraøsterdetregistret2 overvannsledningersomhar sitt utløpi planområdeti tillegg såhar1
spillvannsledningogsåutløpi området.Detantasat spillvannsledningharet utslippvia slamavskiller.
Områdetomkransesavbebyggelse,somer registrerthovedsakeligmedslamavskillerognaturlig
utslippsretninger inn i planområdetogmedavløpvia eksisterendebekkut av planområdet.Det eret
behovfor å få sanertdisseutslippenepågenerellbasisogspesielti forbindelsemedat området
planleggesbebygd.

Utsnitt av eks.vannog avløpsanlegggjennomplanområdet

Overvannetharenavløpsretningfra planområdetogomkringliggendenedslagsområdevia
eksisterendebekki retningsørvest.

Løsninger for vann og avløpsanlegg

Block WatneAS harværti kontaktmedenhetfor Teknisk Forvaltningi Ringerikekommunemed
tankepåå forberedegrunnlagetfor enutbyggingsavtalefor overtagelseav ogutbyggingav vannog
avløpsanlegget.Det leggestil grunnatenslik utbyggingsavtaleinnarbeidessomet rekkefølgekravi
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reguleringsbestemmelsene.Føringsveifor enstordel av ledningsanleggetfor vann,spillvannog til
delsovervannplanleggeslagt til gjennomgåendevegSKV2 gjennomplanområdet.Vannog
avløpsanleggetprosjekteresogutføresi hht.kommunenstil enhvertid gjeldendeVA-norm.

Spillvann

Spillvannsledningsomi dagharutslippi planområdet forutsettesvidereførtgjennomområdetsammen
mednytt tilført spillvannfra deplanlagteboligene.Dimensjonerogdesignpåanleggetdimensjoneri
hht.kommunesVA-norm. Spillvannsledningførestil kommuneledningsnettnedstrømsområdetvist
påoversiktsplannedenfor

Trasefor tilknytning av spillvannfra bebyggelsetil eks.spillvannsledning,stiplet rød strek.

Ringerikekommuneharinngåtttinglysteavtalermedberørtegrunneiereavvist trasefor spillvann.I
tillegg til dettevil det i forbindelsemedutbyggingsavtaleni samarbeidmedRingerikekommunesøkes
å få sanertmestmulig aveksisterendespillvannfra dennærmestbeliggendebebyggelsen,somi dag
harutslipptil planområdet.

Vann og brannvann

Gjennomgåendevannledningeri planområdetmåi forbindelsemedplanlagtutbyggingleggesom.
Naturlig føringsveihervil værei planlagtvegSKV2. Eksisterendevannledningharkapasitettil å
kunnedekkeet brannvannsbehovpåinntil Q= 50 l/s,somlangtoveret normaltkrav til
småhusbebyggelsepåQ= 20 l/s,somher.Vannforsyningtil planområdetvil derfor påallemåtervære
sværtgodtdekket.

Somtidligerenevnt,såerområdetpregetav å befinnesegi et laverebeliggendeområdetmednaturlig
tilrenningfra etstørreomlandennplanområdet.Områdetbærerpregav detteogdeplanlagte
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bebyggelsesområderBBB2, BKS2 ogBBB1 befinnessegi daginnenforet områdesomer oppbløttog
gjennomskjærtavet bekkeløp,somsyneså startei østredel avområdetBBB1. I sammeområdeer det
i dagsynlig utslipp2 overvannsledningerpåhhv.Ø200mmogØ150betongi følgetilgjengelig
kartverkfra Ringerikekommune.Detteforklarermyeav grunnentil områdeti dagtil delser oppbløtt.
Disseledningeneplanleggesvidereførtlukket gjennomområdet.

Overvann og overvannshåndtering

Det er ikke vurdertsomtilrådeligå videreføreeksisterendebekksomåpenbekkgjennomområdet
grunnetutbyggingensart medrelativt konsentrertbebyggelse,ogarealknappheti forhold til ønsket
utbyggingog forholdetmellomkrav til parkeringoglekeplasseri området.Nårområdetfår enavløps-
ogovervannsaneringblir tilsigsbekkensterktredusert.Tilsigsbekkenfår dabaretilsig avgrunnvann
o.l.

Det anbefalesderforat overvannsamlesoppogvidereføresi overvannsledninggjennomområdettil
eksisterendebekkeløpnedstrømsplanområdetbasertpåfølgendeprinsipper:

1. Vann ut av området før utbygging = vann etter utbygging
I forbindelsemeddetaljprosjekteringogutbyggingsavtalemedRingerikekommunegjennomføresdet
enberegningsomavklarereventuellebehovfor fordrøyningi planområdetmedengjennomgående
overvannsledning.Her tasdethensynintensitet,varighetog frekvenspåmålt nedbør,derdetogsåtas
hensyntil klimafaktorer(framtidigøktnedbør)ognedslagsområde.

2. Det benytteslokal overvannsdisponering(LOD) basert på naturlig infiltrasjon der detteer
mulig
Takvannogoverflatevannfra vegersøkesinfiltrert tilbaketil grunnenog/ellerfordrøydnaturligi
grønnstrukturer,veggrøfterogannetegnetareal.

Naturligeflomvegervil væregjennomgåendevegSKV2, somhøydemessigplassereslavereenn
planlagtbebyggelsei områdeneBBB1, BKS2,BKS1ogdelerBBB2. DeleravBBB2 vil kunnefå
flomvegmoteksisterendebekki sørvestligdel avdetteområdet.Det ansesikke å hakonsekvenserfor
liv oghelsehvis detteivaretas.

Konklusjon

Dentekniskeinfrastrukturmedhensynpåveg,vannogavløpsanleggansessomgjennomførbartuten
at detmågjennomføresytterligeretiltak eller undersøkelserfor å settei gangmeden
detaljprosjektering.Utbyggingav vannogavløpsanleggstyresgjennomutbyggingsavtalemed
Ringerikekommunederkrav til anleggeter nedfelti kommunensVA-norm. Forhåndteringav
overvannfra utbyggingsområdetognedslagsfeltanbefalesdetenlukket løsninggjennom
utbyggingsområdet.Dettekombineresmedinfiltrasjon i fra utbyggingsområdetderdetteermulig. Se
for øvrigvedlegg7 - rapportfor Vann-ogavløpsanlegg.

4.3.4 Støy

Støyberegning:
BeregningerutførtavCOWI AS viseratdelerav planområdeter støyutsattfra Fv. 163.

BBB1: Støynivåpåstoredelerav boligfelt BBB1 vil overskrideanbefaltegrenseverdieri T-
1442/2012.Planlagtbyggi dettefeltet vil imidlertid skjermetrafikkstøyslik atstøynivåpå890m² av
uteområdesørfor byggetvil væretilfredsstillende. I dettefelteter detplanlagtett2-etasjesbyggmed
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9 boenheter.Boenhetenei dettebyggetharogsåtilgangtil et uteoppholdsområdemedtilfredsstillende
støynivåsørfor bygget.

BKS1 ogBKS 2: En liten delav nordvestav boligfelt BKS1 vil værestøyutsattmedenliten
overskridelseav grenseverdienpåinntil 1 dB. Støynivåpåuteområdesørognordfor eneboligenevil
væretilfredsstillende.Unntaketer to eneboligersomligger lengstøsti feltet.
Boligfelt BKS2 erdelvisstøyutsattfra Klekkenveien medsmåoverskridelseravgrenseverdienpå
inntil 2 dB. Støynivåpåuteområdesørfor planlagte eneboligeri dettefeltet vil imidlertid være
tilfredsstillende.

BBB2: Støynivåpåboligfelt BBB2 vil væreakseptabelt i henholdtil T-1442/2012.

BLK 1-3: Støynivåpåplanlagtelekeplasseri felt BLK1, BLK2, ogBLK3 vil væretilfredsstillende.
Unntaketerenliten delav lekeplassBLK1, dvs.30m² av 240m²,derstøynivåvil overskrider
grenseverdieri T-1442/2012.

Sliksereksisterendestøysituasjonut for detvarsledeplanområdet.

Avbøtendetiltak:
Behovetfor avbøtendetiltak/støyskjermingeravhengig av skiltet fartsgrensepåFv.163
Klekkenveien.I planforslagetogstøyrapportenanbefalessomavbøtendetiltak at skiltethastighetfor
Klekkenveienforbi planområdetreduseresfra 60km/t til 40km/t.

Dissetiltakenevil bedrebådestøysituasjoneni nærmiljøet ogplanområdet,ogbedre
trafikksikkerhetenlangsfylkesveien.Det er i dagenssituasjon40-soneogopphøyetgangfeltbådeøst
ogvestfor området,ogdagens6o-soneutgjørkunen kort strekning,somerpregetav bolighus,en
butikk ogmangeavkjørsler.Ved enreduksjontil 40-soneerdetogsåer mulig å etablereopphøyd
fotgjengerovergangtil busstopppånordsidenavFv.
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Støyberegninger- fartsgrense60km/t.
Planforslagetmedavbøtendetiltak for støy,erutarbeidetmedutgangspunkti gjeldendeskiltede
fartsgrenseforbi planområdetsomer60 km/t.

For felt BBB1, BKS1,ogBKS2anbefalestre støyskjermermedplasseringvist i tegningnedenfor.
Skjerm1er3,6meterhøyog73 meterlang,skjerm2 er 2,5meterhøyog21 m lang,ogskjerm3 er 2,5
meterhøyog37 m lang.De tre støyskjermeneer foreløpiginnarbeideti planforslaget,i påvente
konklusjonknyttettil skiltet hastigheti Klekkenveien.

Med foreslåtteskjermingstiltakvil støynivåpåalle fasaderoguteområdetrundtboligenevære
tilfredsstillende.Unntaketerandreetasjei bygget i felt BBB1, dervil støynivåfortsattværeover
anbefaltegrenseverdier.Derfor anbefalesdetatgjennomgåendeleiligheterplanleggesi denneetasjen.

Støyberegningermedstøyskjermerpå3,6og2 x 2,5meterog fartsgrense60km/t.

Støyberegninger- fartsgrense40km/t
I planforslagetanbefalesatskiltet hastighetfor Klekkenveienforbi planområdetreduseresfra 60 km/t
til 40 km/t. En reduserthastighetvil hapositiveringvirkningerfor nærmiljøet,bådeifht.
trafikksikkerhet,miljøetvedat manunngårhastighetsøkningfor kunå kjøreen430m lang60sonefor
deretterå bremsened,samtstøy(seinnledendetekst).
Ved skiltet hastighet40km/t vil støynivåpåalleoppholdsarealerogvedalle boligerværeakseptable
utenstøyskjerm.Det etableresenstøyskjermvedfelt BBB1, lavblokkenmedhøydepå3,4meterog
enlengdepå73meter,vist i tegningnedenfor.

Med foreslåtteskjermingstiltakvil støynivåpåalle fasaderoguteområderrundtboligenevære
tilfredsstillende.Somkartetunderviservil enreduksjonav hastighetenfra 60km/t til 40km/t medføre
at detikke er behovfor støyskjerm2 og3. Redusert hastighetvil ogsåmedføreenbetydeligforbedret
støysituasjonfor tilliggendenaboboligersomgrenser til Klekkenveien.
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Støyberegningermedstøyskjermpå3,4meterog fartsgrense40km/t.

Generelt
I planforslagetåpnesdetfor at garasjer/carporterogboderogsåkanfungeresomstøyskjerm.Detteer
særligaktuelti felt SPA1.

Det vil tilretteleggesfor athverboenhetfår minst ett soveromog privat uteoppholdsarealpåstille
fasadeavbygninger.

Krav til lydisolasjoni fasaderskalvurderesi forbindelsemedbyggemeldingslik at tekniskforskrift
tilfredsstilles.

Sevedlegg7 for fullstendigstøykartlegging.

4. 3. 5 Renovasjon

I planforslagetleggesdettil rettefor 3 fellesarealfor plasseringavsøppeldunker.Disseskalvære
fellesfor lavblokkenogdetre firemannsboligene.Fellesarealeneer lagt veddefelles
parkeringsplassenevedlavblokken,ogveddeto fellesparkeringsplassenevedfiremannsboligene.
Dissearealeneerplassertsåtilgjengeligsommulig, for å sikrehensiktsmessigløsningerog for å lette
forholdenefor derenovasjonsansvarlige.Plasseringenav detre arealenegir godemuligheterfor å snu
medrenovasjonsbileninnerstvedlavblokkenog vil sørgefor å minimeretrafikkenvedboligene.

Fordeto feltenemedkjedeteeneboligerplasseressøppeldunkervedinnkjøringfra adkomstveientil
hverboligenhet.Detaljerteløsningerfor renovasjon skalsikresi utomhusplan.
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4.3.6 Barn og unges interesser.

Barnogungesinteresserer i planområdetivaretattvedat dettilretteleggesfor flere lekeplasser,i alle
kategorier,bådesentraltog i utkantenavplanområdet.Dettegir et godttilbud til bl.a.barnefamilier
somvil bosettesegi området,ogvil væreenberikelsefor nabolaget.

I planforslagetleggesdettil rettefor entrafikksikkerturvei, sombindersentraledelerav planområdet
medG/SlangsKlekkenveien,i nærhetenavbussholdeplassenvedElfag.

FV 163hari dagenløsningmedG/Sutenforhøyetvegkant.DenneG/Svegløsningeneretablertfra
kryssetvedØvreKlekkenvei/Klekkenveienognedtil toppenav Vesternbakken,derdeteretablert
opphøyetfortaunedmot Hønefoss.Planområdeter forøvrignaturligadskiltfra Fv 163ved
naboeiendommer,ogenbrattskråning.Boligene,skråningen,samtplanlagtestøyskjermervil danne
enfysisk ogvisuell barrieremot fylkesvegen.

En utbyggingavplanområdettil boligformålvil til retteleggefor boligbebyggelsei et områdesomhar
nærhettil fritidstilbud, skoler,barnehagerog friområder.

4.3.7 Samferdselsanlegg / trafikk / trafikksikkerhet

Planområdetgrensertil FV 163Klekkenveieni vestvedadkomstveienog i østvedlavblokken.
Planforslageter vist medadkomstfra denne,vesti planområdet.Detteansessomdenmesttrafikksikre
plasseringenmedgodoversiktovertrafikk fra begge sider,ogmesthensiktsmessigefor adkomsttil
områdetog i tilliggendeeiendommer.

Kryssadkomstvei- FV 163:
Ved utformingavkrysseterRingerikekommuneskommunaltekniskeveinormlagt til grunn:

- Adkomstvei:Er gitt veibredde4 m, skulderhverside0,5m ogåpengrøft hverside1,50m. Søppelbil
(ogbrannbil)skalkunneta seginn.

- Kryssløsninger:Kryssderadkomstvegenmunnerut i envegmedoverordnetfunksjonutformesetter
krav gitt for denoverordnedevegen.Kryssutformesi samsvarmedkapittelE.1.1eller E.1.2.Kjørt
sporingmedlastebil12m = søppelbil/brannbil.

- Sikt: Antatt at fylkesveg163,(Klekkenveien)erenH1-vegmed60km/t og6 m bred.Detteer også
enforkjørsveg.Dettegir sikt 70x 1,2= 84m (Tabell C.3i Hb N100)6 m bak,øyepunkt(TabellE.3 i
Hb N100).
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Fra Ringerikekommunesvegnormal– utformingav adkomstvei.

Adkomstveivest(offentlig kjørevei):Veiensgeometri er tilrettelagtfor at denskalværeenkommunal
vei. Delerav adkomstveienleggesi eksisterendevei, medadkomstfra FV 163.Denneveiener i dag
adkomstveitil 3 eksisterendeboligerog til denSøndreSætrangården.Veienerpr. i dagendårlig
dimensjonertgrusvei,ogplanforslagetleggertil rettefor ny veigeometrii trådmedkommunensnorm,
sominnebærer:5 m kjørebredde,8 meterregulertbredde,ogetableringav siktsonerbl.a.mot
Fylkesveien(seover).

Videreleggesadkomstveieni retningøst,inn i planområdet.Ogsåherer får vegenenveigeometrii
trådmedkommunensnorm,5 m kjørebredde,8 m regulert bredde,ogsiktsoner.

Denkommunaledelenavadkomstveienendervedfelt BBB1, sørfor lavblokken,deradkomstvegene
dannerenvendehammer.Fraendenav veiengårenturvei i retningøst. De offentligeadkomstvegene
inkluderer1,5m grøftekantpåhversideav veien.

Adkomsttil lavblokken(felleskjørevei)skalværeenfelleskjøreveifor lavblokken.Veienutgjøren
armi vendehammerentil denkommunaleveien.Adkomstveiener gitt enregulertbreddepå6 meter.

Trafikkmengdensomplanforslagetgenererer såpassliten at detikke utløsernoenspesiellekrav til
utformingav kryssetmotFv163,utoverdetsomer vist i planforslaget.

Adkomsttil tilliggendeeiendommer,øst(felleskjørevei)skalværefellesadkomstveifor tilliggende
eiendommerogskal fungeresomadkomstveitil trafostasjon.Vegener regulertmedenbreddepå4,5
meter.
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Parkering:Det eravsattfelt til parkeringsformålvedlavblokkenog firemannsboligene:Ett felt ved
lavblokken,og to felt vedfiremannsboligene.Innenfelteneskaldetetableresparkeringsplasser,inkl.
handicapplasser,samtsykkelparkeringi trådmedkommunensnorm.Det åpnesogsåfor atdetkan
oppføresboderogevt.garasjer/carporteri tilknytning til lavblokkenog firemannsboligene.Utforming
avparkeringsområdenesikresi utomhusplan.

Fv 163Klekkenveienhari dagenÅDT på4800(SVV). Dennetrafikkmengdengenererernoestøytil
spesieltøstredel avplanområdet.Støymålingeneviserat deterbehovfor støytiltakfor å kunnelegge
til rettefor enbebyggelsemedtilhørendeuteoppholdsarealpåøstredelav planområdet,i trådmed
kravenei T-1442-2012.For å imøtekommedissekraveneerplanforslagetvist medstøyskjermrundt
fellesparkeringsplassvedlavlokken.Støyskjermener lagt slik at denikke er til hinderfor regulert
turveg.Planforslagetanbefalerat fartenpåFylkesveienreduseresfra 60 til 40 km/t for å redusere
trafikkstøyogøketrafikksikkerheten.

Kollektivtrafikk: LangsFV 163gårdetbusstil/fra Hønefoss.Busstoppetliggerpåbeggesiderav
Fylkesveien,vedKlekkenveien155,Elfagbutikken,i kort gangavstandfra planområdet.Turvegen
somknytterplanområdetmedFV 163,vil møteG/Sveien rett østfor busstoppet.

Trafikksikkerhet:Gang-og sykkelveiløsningenlangsFv 163utenforhøyetkant,kansomtidligere
nevnt,utgjøreenvissfarefor trafikksikkerhetenfor myketrafikantersomskal ferdeslangs
Fylkesveien.Enmulighetfor å leggetil rettefor enmertrafikksikkerløsninglangsfylkesveienerå
redusereregulertfart til 40km/t (somnevntovenfor) ogetablerefartsreduserendetiltak. f. eks
fartsdumper/opphøyetgangfelt,slik detergjort bådelengreøstlangsfylkesveienvedØvre
Klekkenveisamtmot vestvedkryssetKlekkenveien/Fløytingen.

Byggegrense:Mot FV 163blir plassertebygglagt mer enn15meterfra senterlinjevei somer kravet
påfylkesveier.Påfeltet for parkeringvedlavblokkenleggesparkering,renovasjonogbodernærmere
innenforbyggegrensen.Tiltakeneblir lite synligefra fylkesveiendadenneliggerbetydelighøyereenn
parkeringen.

4.3.8 Grønnstruktur

Det leggestil rettefor to turdraginnen planområdet.FelteneGTD1-2skalopparbeidessomoffentlig
turvegmedbredde3 m. Turvegeneskalopparbeidesmedgrusdekke.

4.3.9 Kulturminner

Det ble ikke gjort funn avautomatiskfredetekulturminneri planområdet.Reguleringsbestemmelsene
sikrerat dersomdetunderanleggsarbeideller annen virksomheti planområdetframkommer
automatiskfredetekulturminner,måarbeidetstraksstansesogkulturvernmyndighetenevarslessom
omtalt i lov omkulturminner§8,2. ledd.Sålangtenkansegir ikke planforslagetnegative
konsekvenserfor kulturminnereller kulturmiljø.
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4. 3. 10 Universell utforming

Krav til universellutformingersikret i fellesbestemmelsene.En utbyggingvil medføreatnyetiltak
utformesi trådmedkrav til universellutformingog vil gi enforbedretsituasjonfor bl.a.orienterings-
ogbevegelseshemmede.

4. 3. 11 Naturmangfold og biologisk mangfold

Forholdet til kap. II i naturmangfoldsloven

Naturmangfoldloveninneholderfemsentraleprinsippersomskalleggestil grunnved
myndighetsutøvingetterbl.a.Plan-ogBygningsloven. Prinsippeneer beskrevetogvurdertnedenfor.

§ 8 (kunnskapsgrunnlaget)
Kunnskapsgrunnlagetskalværetilstrekkeligfor å kunnebeskriverelevantesidervednaturmangfoldet
påstedet,deriblantidentifisereviktige forekomster avarter,naturtyperogøkologisktilstand.Detskal
ogsåværetilstrekkeligfor åkunnebelyseeffekterav tiltaket pånaturmangfoldetsetti lys avden
samledepåvirkningsomnaturmangfoldetvil bli utsatt for.

Vurdering:Planområdetbestårav et tidligere innmarksbeitesomer lagt brakki dennordligedelenog
dyrketmarki densøndredelen.Områdetligger sentralt i kulturlandskapeti Haugsbygd,mener ikke
del av ethelhetlignaturområdeeller kulturlandskap, daplanområdeter omkransetav
boligbebyggelseogveier.Miljøverndirektoratetsnaturdatabaseviserat detikkeligger vernede
naturverdieri eller inntil området.Ut i fra dettemenervi at kunnskapsgrunnlageter tilstrekkelig.

Utsnitt av kart fra Miljødirektoratetsnaturdatabase. I områdetfinnesingenutvalgtenaturtyper,
verneområder,helhetligekulturlandskap,kartlagtefriluftsområdereller inngrepsfrienaturområder.
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§ 9 (føre-varprinsippet)
Detteprinsippethengernærtsammenmedkunnskapsgrunnlaget.Er kunnskapsgrunnlagetsvakt,skal
føre-varprinsippettilleggesstørrevekt.

Vurdering:Det er innenplanområdetikkeregistrertviktigenaturtyper,rødlisteartereller viktig
biologiskmangfold.Tiltakethar ikkepåvirkningpåuberørtnatur.Ut i fra dettemenervi at detikkeer
nødvendigå innhentemerkunnskapomnaturmangfoldi området.Føre-varprinsippeter ivaretatt.

§ 10 (økosystem-tilnærmingogsamletbelastning)
Hervurdereshvordannaturmangfoldetpåvirkesav tiltaketsetti lys aveksisterendeog framtidige
påvirkninger.

Vurdering:Tiltakethar innvirkningpå eksisterendeområdevedat dyrketmarkoget innmarksbeite
(brakk)bebyggesmedboliger og tilhørendeanlegg.I boligområdetvil dettilretteleggesfor rause
uteområdet/grønnstrukturogengodløsningfor denlokalebekken.Densamledebelastningenanes
dermedå værebegrenset.Planforslagetanseesikkeå hakonsekvenserfor viktigenaturtypereller
arter i nærområdet.

Tiltaketvil medføreat eksisterendebekkefar,somkrysserplanområdetsøstredel vil bli lagt i rør
underplanområdet.Bekkefarethar sværtbegrensetvannføring,oghar sitt opphavi forsenkningeni
landskapetsentralti planområdet,jf kommunenskartbase.

§ 11 (kostnadeneskalbæresav tiltakshaver)
Det er tiltakshaverensomskaldekkekostnadenevedå hindreeller begrenseskadenepå
naturmangfoldetsomtiltaket volder,dersomdetteikke erurimelig ut fra tiltaketsogskadenskarakter.

Vurdering:Ikkerelevant.

§ 12 (miljøforsvarligeteknikkerogdriftsmetoder)
Forå unngåeller begrenseskaderpånaturmangfoldet skaldettasutgangspunkt
i slikedriftsmetoderogslik teknikkog lokaliseringsom,ut fra ensamlet
vurderingav tidligere,nåværendeog fremtidig brukav mangfoldetogøkonomiske
forhold,gir debestesamfunnsmessigeresultater.

Vurdering: ikkerelevantjf. vurderingerovenfor.

Det visesfor øvrig til ROS-analysenkap.7.2.3.

4. 3. 12 Landbruk og skogbruk

Planforslagetmedførerat eksisterendefulldyrket mark (4 daa)og innmarksbeite(brakk)10,5daa
bebyggesmedboliger.Dendyrkedemarkabestårav et mindre,inneklemtareal,mensinnmarksbeite
ikke lengerer i bruk,og liggerbrakk.Planforslaget berørerikke storesammenhengendearealermed
dyrketmarkeller innmark.Områdeteralleredepreget avendel boligbebyggelse,ogegnersegsåledes
godtfor fortetting.Planforslagetberørerikke skogbruksarealer.

Ved kryssetmellomny adkomstveix Fv 163regulereset lite arealav siktsonentil Landbruks-,natur
og friluftsområde.Innendettearealetvidereføreseksisterendebruk,somerdyrketmark.
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Utsnitt av kart fra Miljødirektoratetsnaturdatabase viserat planområdeter delt i innmarksbeite
(brakk)møtøstog fulldyrka jord motvest.
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5 ROS analyse

Det erutført enrisiko- ogsårbarhetsanalyse(ROS), jf. vedlegg4,for planforslagetsomviserhvilke
konsekvenserplanforslagetkanmedføre,oghvilke farersomligger i planområdetfra før.

Emne Forhold eller uønskethendelse Vurdering
Nei Ja

Naturgitte forhold
1 Er områdetutsattfor snø-eller steinskred? x
2 Er detfarefor utglidning(er området

geotekniskustabilt)?
x

3 Er områdetutsattfor flom i innsjø/vann? x
4 Er områdetutsattfor flom i elv/bekk,herunder

lukketbekk?
Det er registrerthøy
grunnvannstandfor delerav
området.Eksisterendebekk
lukkesog leggesi rør.Deter
registret2 overvannsledninger,
somharutløppåterrengi
området.I forbindelsemed
utbyggingvil flomveg,tiltak og
dimensjoneringavovervannha
spesiellfokus.

5 Er detradoni grunnen? Planområdetligger innenfor
størrefelt medalunskifersom
dekkerstoredelerav Haugsbygd
jf. nettkartfra NGU. Nødvendige
tiltak gjennomføres.

6 Er områdetvindutsatt? x
7 Er områdetnedbørutsatt? x

Infrastruktur
Vil utilsiktede/ukontrollertehendelsersomkan
inntreffepånærliggendetransportårer,utgjøre
enrisiko for området?

8 - Hendelserpåveg En ulykkepåFV 163kan
redusereframkommeligheten
til/fra området.Sannsynligheten
er imidlertid liten.

9 - Hendelserpåjernbane x
10 - Hendelserpåinnsjø/vann/elv x
11 - Hendelseri luften x

Vil utilsiktede/ukontrollertehendelsersomkan
inntreffei nærliggendevirksomheter
(industriforetaketc.),utgjøreenrisiko for
området?

x

12 - Uslipp av giftige gasser/væsker x
13 - Uslipp av eksplosjonsfarlige/brennbare

gasser/væsker
x

Medførerbortfall av tilgangpåfølgende x
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tjenesterspesielleulemperfor området:
14 - Elektrisitet x
15 - Teletjenester x
16 - Vannforsyning x
17 - Renovasjon/spillvann x

Dersomdetgårhøyspentlinjerved/gjennom
området:

18 - Påvirkesområdetav magnetiskfelt fra
el.linjer?

x

19 - Er detspesiellklatrefarei forbindelsemed
master?

x

Er detspesiellefarerforbundetmedbrukav
transportnettfor gående,syklendeogkjørende
innenforområdet:

20 - Til skole/barnehage? SkolebarnferdeslangsFv 163
for å kommetil/fra Haugskole.
LangsFv er detutarbeideten
løsningfor G/Smedkantstripe,
medregulertkrysning(opphøyet
fotgjengerovergangog40sone)
vedKlekkenvn178.

Derfraog til skolenerdet
fullverdig separatG/S-veihelt til
nærmiljøanlegg.

Løsningenfor G/Svei kan
medføreenvissrisiko for
ulykker tilknyttet
gående/syklendelangsveien.
KrysningenvedKlekkenkan
ogsåmedføreenvissrisiko for
trafikkulykker.

Avbøtendetiltak kanvære
innføringav 40soneforbi
planområdet.

21 - Til nærmiljøanlegg(idrett etc.)? Gåendeogsyklendeferdeslangs
FV 163for å kommetil
nærmiljøanleggi Haugeller
Hønefoss.

Avbøtendetiltak: seover.
22 - Til forretningetc.? Gåendeogsyklendeferdeslangs

FV 163for å kommetil
forretningeri Haug,eller
Hønefoss.

Avbøtendetiltak: seover.
23 - Til busstopp? x Beboeremåp.t. krysseFv i 60-

sonefor å tabusstil byen– ikke
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til skole.

Et tiltak er å tilretteleggefor
opphøydfotgjengerovergangtil
bussholdeplassensomligger på
nordsidenav fylkesveien. Da
ivaretastilgangtil
kollektivtransport.

Et annettiltak kanværeinnføring
av 40soneforbi planområdet.

Brannberedskap
24 - Omfatterområdetspesieltfarligeanlegg? x
25 - Har områdetutilstrekkelig

brannvannforsyning(mengdeog trykk)?
x

26 - Har områdetbareenmulig atkomstrutefor
brannbil?

Det erkunenhovedadkomsttil
planområdet.

Et avbøtendetiltak kanværeå
anleggefastgrusdekkepå
gangvei– felt GTD1 slik at
brann/nødeetaterkankommeinn
i planområdetfra Nedre
Klekkenveii nødstilfeller.

Tidligere bruk
Er detmistankeomforurensningi grunnenfra
tidligerevirksomheter?

x

27 - Bensinstasjon/bilverksted
/tankanlegg

x

28 - Mekaniskverksted x
29 - Galvaniseringsverksted x
30 - Impregneringsverk x
31 - Avfallshåndtering/deponi x
32 - Gjentatterivingsarbeider/

rehabiliteringavbygningerfra 1950-1980
x

33 - Gruver:åpnesjakter,steintipperetc. x
34 - Militære anlegg:fjellanlegg,

piggtrådsperringeretc.
x

Omgivelser
35 Er detregulertevannmagasineri nærheten,med

spesiellfarefor usikkeris?
x

36 Finnesdetnaturligeterrengformasjonersom
utgjørspesiellfare(stupetc.)

x

Ulovlig virksomhet
Sabotasjeog terrorhandlinger x

37 - Er tiltaket i segselvetsabotasje-/terrormål? x
38 - Finnesdetpotensiellesabotasje-/terrormåli

nærheten?
Hønefosskanværeet terrormål,
menplanforslagetvil ikke
medvirketil å økedennefaren.
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Konklusjon og anbefaling

Gjennomgangenav muligefarlige forholdoguønskedehendelserviserat risikonivåeter lavt. Av tiltak
somkaninnarbeidesi enarealplaner detavbøtendetiltak for å unngåuønskedehendelservedflom
nedstrømsbekkefaretog trafikksikkerhetstiltakifht. myketrafikanter,somvil væreaktueltfor
områdeplanen.



DETALJREGULERINGSPLAN FOR KJELSTAD BOLIGOMRÅDE
PLANBESKRIVELSE

35

6 Merknader til oppstartsvarsel

Varselomoppstartfor planarbeidetblesendtut 24.04.12.Berørteparterble varsletgjennombrevog
lokaleaviser.I detfølgendeoppsummeresinnspillenesomharkommetinn. Det visesfor øvrig til
vedlegg2: Oppsummeringav merknadervedvarselogvedlegg3: Merknadervedvarselomoppstart.

Fra Oppsummering av innspill Kommentar

Fylkesmanneni
Buskerud(FMB)
16.05.12

Vassdrag:Et lite vassdragkrysserplanområdet.
Vassdragoggjenværendegrønnearealeri
byggeområderharbetydningfor landskap,rekreasjon
ognaturverdier.Detvisestil St.Meld nr. 26 -
Regjeringensmiljøpolitikk og riketsmiljøtilstand,til §
1-8 i Plan-ogbygningslovenog til nasjonale
forventningertil regionalogkommunalplanlegging.
FMB berom a detblir redegjortfor bekkedrageti det
videreplanarbeidet,ogatdetblir tatt tilstrekkelig
hensyntil dette.

Naturmangfold:Det måsomendel avplanarbeidet
redegjøresfor hvordanprinsippenei §§8 – 12 i
Naturmangfoldlovener vurdertog fulgt opp.

Barn-ogunge:FMB beromat Rikspolitiske
retningslinjerfor barnogungesinteresseri
planleggingen,T-2/08,blir lagt til grunnfor
planleggingen.Her stilleskravomtilstrekkelig
lekearealfor barn.Envurderingav lekemulighetenei

Tiltaket vil medføreat
eksisterendetilsigsbekk,somhar
sitt oppkommei planområdets
østredel vil bli lagt i rørunder
planområdet.

Å skullesikreenåpentilsigsbekk
gjennomplanområdetharvist seg
lite gjennomførbart.

Tilsigsbekkenharsværtbegrenset
vannføring.
Masseutskiftingog terrengheving
somfølgeavplanforslagetsamt
løsningerbl.a. for parkeringog
uteområdervanskeliggjørenåpen
bekkeløsning.

Det arbeideshelleri planforslaget
for å sikregodeog tilrettelagte
utearealerav høykvalitet.

Vassdragetnedenforplanområdet
vil ikke bli berørt.

I kapitel4.3.9er detredegjortfor
hvordanprinsippenei §§ 8 – 12 i
Naturmangfoldlovener vurdertog
fulgt opp.

RPRfor barnogungesinteresser
er lagt til grunnfor planleggingen.
En vurderingav lekemulighetene
i planområdetog i nærmiljøeter
gjort påetoverordnetnivå.
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planområdetog i nærmiljøetskalfølgeplanforslaget.
Tilstrekkeligelekearealfor barnmåsikresi
planprosessen.Det måvurderesomdeter behovfor
trafikksikkerhetstiltakknyttettil skoleveien,for barni
området.

Landskap:Arbeidetmeddetaljreguleringenmålegge
vektpåå ivaretalandskapsforhold,detvisestil
nasjonaleforventningerogDeneuropeiske
landskapskonvensjonen.

Energieffektiveløsninger:FMB visertil atdeteret
nasjonalmålå få til energieffektiveløsningeri
bygningsløsninger.Detvisestil Statlig
planretningslinjefor klima- og energiplanleggingog
Pbl.§ 3-1,bokstavG, somstiller kravomat
planleggingenskalta klimahensyngjennomFMB ber
omat dettasinn i reguleringsbestemmelseneat
omradetskaltilretteleggesfor forsyningav vannbåren
varmetil ny bebyggelse,jfr. PBL § 12-7,nr 8.

Kollektivtrafikk: FMB berom at tilgjengelighetentil
servicefunksjonerogkollektive transportmidlerblir
nærmerevurdert.Evt. behovfor tilretteleggingstiltak
måvurderes.Detvisestil RPRfor samordnetarealog
transportplanlegging,statligplanretningslinjefor klima
ogenergiplanlegging,ognasjonalemål for reduksjon
av utslippavklimagasser.Ut fra detteberdeomat
utnyttingsgradeni områdetblir nærmerevurdert.

Støyutredning:Beliggenhetennærentrafikkertvei
medførerat FMB forutsetteratnyeboligermed
tilhørendeuteoppholds-og lekearealersikres
støyforholdi trådmedanbefaltegrenseverdieri tab. 2 i
MDs retningslinjeT-1442.Planområdetharikke en
sentralplasseringsomtilsier at detkanaksepteres
avvik fra anbefaltestøygrenser.FMB beromat
støyutredningerfølgerplanforslagetog atevt.støytiltak

Når detgjelder
trafikksikkerhetstiltakvisestil
uttalelsetil SVV nedenfor.

Planforslagetmedførernoe
terrenghevingog masseutskifting
i enforsenkningi landskapet,men
tiltaketanseså begrensede
konsekvenserfor detlokale
landskapet.

Det leggestil rettefor bergvarme
i lavblokkpåBBB1.

Områdetligger i gangavstandfra
busstopplangsFylkesvei163og
anseså hagodtilgjengelighetifht.
kollektivtransporttil og fra både
nærsenteretpåHaugog detstørre
handels-ogadministrasjons-
sentrumi Hønefoss.For
trafikksikkerhetstiltak,seuttalelse
til SVV under.

Støyutredninger utarbeidetog
følgerplanforslaget.Støytiltak
skal innarbeidesi planenogsikres
gjennomførtved
rekkefølgebestemmelse.
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innarbeidesi planenogsikresgjennomførtved
rekkefølgebestemmelse.

Universellutforming:Det minnesomat planleggingen
måvektleggeprinsippeneom enuniversellutforming.
Det måredegjøresspesieltfor dette,ogprinsippene må
sikresfulgt oppgjennomreguleringsbestemmelser.

Universellutforminger redegjort
for i planforslagetoger sikret i
planensbestemmelser.

Buskerud
fylkeskommune
(BFK)
21.05.12

BFK bemerkerat innei planområdeter detregistrert et
gravminne(id 3880i kulturminnedatabasen
Askeladden).Dettekulturminnetmåleggesunderen
hensynssoned, medformålbevaring.

BFK informererom atdemåforetaregistreringerfør
dekanuttaleosstil planen,ogvisertil
kulturminnelovens§9om undersøkelsespliktenav
offentligeogstørreprivatetiltak og§10
omat utgifter til særskiltgranskningmådekkesav
tiltakshaver.Det er enfordel at registreringav
automatiskfredetekulturminnerforetaspåvarselstadiet
for å unngåkonflikter senerei planprosessen.

Arkeologiskeregistreringerble
gjennomført30.9.-4.9.13.
Arkeolograpportener datert
17.12.14.Rapportenkonkluderer
medatplanforslagetikke er i
konflikt medkulturminner.

Statensvegvesen
(SVV)
30.05.12

ForSVV er detviktig atnyebyggeområderer vurdert i
enstørresammenhengmedhensynpåsamordnetareal
og transportplanlegging.Planenbørutvidestil å
omfatteheledetavsattenyebyggeområdetfor boliger
(i kommuneplanensareadel)for å få samordnede
trafikkløsningeri planen.

Reguleringmedførervanligvisøkt trafikkbelastningi
kryssogavkjørsler.Forholdettil kollektivtrafikk og
trafikksikkerhetfor myketrafikanter(herunder
skoleveger)måavklares.I dengradplanarbeidet
medførernødvendigeendringerav veg-og
trafikkforholdpåriks- eller fylkesveger,mådettetas
varepåi planarbeidet.Slikeendringermåpåregnes
forlangtgjennomførtfør områdetkantasi bruk.

Planområdetbestårav to
eiendommersomer ubebygd.
Omkringliggendearealerbestår
av eksisterendeboligerogdet
ansesikke somhensiktsmessig
eller ønskeligå regulereet større
områdei dennesammenhengen.

Forholdettil kollektivtrafikk er
omtalt i planforslaget.
Eksisterendeløsningansessom
god.

Trafikksikkerhetensomfølgeav
planforslageter omtalt.Av tiltak
somkanforeslåsfor Fylkesveien
vedplanområdeter å utvide40-
sonentil ogsåå gjeldestrekningen
vedplanområdet,dadet i dager
40 soneogopphøyetgangfelt
bådeøstogvestfor planområdet.
Da får maninkludertca.26 eksist.
eiendommersomi daghar
adkomstut i 60-sone.I tillegg
leggetil rettefor opphevet
gangfeltvedbussholdeplassen
vedElfag.
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SVV opplyserat normalbyggegrensefor fylkesveger
er 50m/15mnedmulighetfor vegmyndighetentil å
fastsetteøkt generellbyggegrense.Byggegrensenskal
vurderesifht. støysituasjoneni detaktuelleområdet.
For reguleringav støyømfintligbebyggelsenærriks-
eller fylkesvegkrevesstøyforholdenedokumentertog
nødvendigetiltak innarbeideti planen.

Det forutsettesny uttalelsefra SVV til offentlig
ettersyn.

Adkomstforholder beskreveti
planforslaget,ogsikreti plankart
ogbestemmelser.Plangrensener
utvidetfor å sikreenhelhetligog
trafikksikkerløsningfor krysset
mellomatkomstveienog
Fylkesveien.Her sikresat
atkomstveienutformesi trådmed
kommunensnorm,ogat siktsoner
leggesinn.

Gjennomføringenav nødvendige
tiltak i atkomstentil planområdet
er sikreti
rekkefølgebestemmelser.

Byggegrensefor fylkesvegerer
ivaretatti planforslaget.
Støyutredninger utarbeidetog
nødvendigetiltak sikreti kart og
bestemmelser.

BjarneBergerog
GretheHolte–
NedreKlekkenvei
5
18.05.12

Påpekerat dereseiendomharsværtfin beliggenhet
medåpentlandskaprundt.BergerogHoltehåperat
utbyggertarhensyntil høydeogavstandtil hussom
skalbygges.Et ønskeer at ingenhusblir såhøyeat de
skyggerfor utsynfra terrassen,dadettekanmedføre
forringelseaveiendomsverdien.

Planforslagettilretteleggerfor en
utvikling av lavblokkerogkjedete
eneboligeri et forholdsvis
lavtliggendeområde.Bygningene
er utformetmedet begrenset
fotavtrykk,ogmeden
byggehøydesomer tilpasset
omkringliggendeboliger,maks2
etasjerog2 etasjermed
sokkeletasjefor lavblokken.

Bygningeneleggesi godavstand
til omkringliggendeboliger.I
BergerogHoltestilfelle plasseres
firemannsboligenemerenn20 m
fra nabogrensamed
parkeringsplassimellom.De
kjedeteeneboligenevil også
plasseresi godavstandtil naboer.

Konseptetdetleggesopptil sikrer
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godtmedrom mellom
bygningenesomsikrerutsynetfra
omkringliggendeeiendommer.
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7 Oppsummering

Planforslagetleggertil rettefor konsentrertsmåhusbebyggelse,lavblokkbebyggelseog
firemannsboligermedtilhørendeanlegg,leke-og oppholdsarealer,i et sentraltogattraktivt
boligområde.Boligeneskalværeattraktive,miljømessigeog tilgjengelige,medgodeog tilgjengelige
uteromog lekeplasserav høykvalitet.Det leggestil rettefor ca36 boenheter,hvorav15er kjedete
eneboliger,12enheterer firemannsboligerog9 boenheterer leiligheter.Planforslagetvil sikreengod
fortettingi etalleredeetablertboligområdesomer avsatttil framtidigboligområdei kommuneplanens
arealdel.Deter innarbeidethelhetligeløsningerfor renovasjon.

Områdenesomer avsatttil boligformålligger i til knytningtil eksisterendeboligområderogkansees
påsomennaturligutvidelseavdisse.Ved plasseringavbebyggelseninnenforområdet,skaldetsikres
at mani størstmulig gradhensyntarutsynogsolforhold for eksisterendebebyggelse.

Det leggestil rettefor relativthøyutnyttelsefor feltene,BKS 1 ogBKS 2. Begrunnelsenfor dette
grepetermulighetentil å sikreflere miljøvennlige,godefamilieboligerinnenplanområdet.Området
ligger kollektivnært,og fortettingvil medføreøktdekningpådenlokalebussruten.Viderevil en
utbyggingmedrelativt høytetthetsikreat andreområderkanbevaressomskogs-eller
landbruksområder.Detteer i trådmedprinsipperomsamordnetareal-og transportplanlegging.

Utnyttelseni BKS 1 og2 kompenseresmedrausenærliggendefelleslekearealer,bådenærlekeplassog
områdelekeplass.Videreerutnyttelsei felteneBBB1 ogBBB2 noelavere.Godeuterommedhøy
kvalitet omkringlavblokkenog firemannsboligene,vil gi områdetenåpenoggrønnkarakter.

Områdetligger lavt, ogvil i begrensetgradpåvirke sol-ogutsiktsforholdfor tilliggendenaboer.
Planforslagetsikreretprosjektsomi liten graddominerernabolagetogsomergodttilpassetdetlokale
landskapet.

Det leggestil rettefor godeogrobusteløsningerfor adkomstmedutvidetkryssmot Fylkesveien,og
atkomstveitilpassetstandardfor kommunalveg.Planforslagetsikrertiltak for støyreduksjonmot
fylkesveienfor planområdet.

Boligeneergodttilknyttet omkringliggendeområdervia turveger,bådei retningøstognord.Dette
sikrerogsåmulighetfor trafikksikregangvegerbåde i ogutenforplanområdet.

Planforslaget,medavbøtendetiltak for støy,erutarbeidetmedutgangspunkti gjeldendeskiltede
fartsgrenseforbi planområdetsomer60 km/t. Det tilretteleggesfor avbøtendetiltak i trådmed
støyrapporten.

Det anbefalesderimotatskiltet hastighetfor Klekkenveienforbi planområdetreduseresfra 60km/t til
40km/t. En reduserthastighetvil hapositiveringvirkningerfor nærmiljøet,bådeifht. trafikksikkerhet
ogstøy. Ved skiltet hastighet40 km/t vil støynivå påalle oppholdsarealerogvedalle boligervære
akseptableutenstøyskjerming.Det måetableresstøyskjermingvedfelt BBB1, lavblokkenmedhøyde
på3,4meterogenlengdepå73 meter.

Planforslagetmedførerat enliten tilsigsbekkmåleggesi rør i planområdet.I etterkantav ferdig
utbygdboligområdeer detderimotsikretenmiljømessigbehandlingav tilsigsvannetogovervann,og
ensaneringogopprydningav VA-anleggeti området.
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Oppsummering av merknader og innspill til varsel om oppstart med 

forslagstiller og Rådmannens kommentar. 
 

 

 

 

Fylkesmannen i Buskerud (FMB) 

16.05.12 

Forslagstillers kommentar Rådmannens kommentar 

Vassdrag: Et lite vassdrag krysser 

planområdet. Vassdrag og gjenværende 

grønne arealer i byggeområder har 

betydning for landskap, rekreasjon og 

naturverdier. Det vises til St. Meld nr. 

26 - Regjeringens miljøpolitikk og 

rikets miljøtilstand, til § 1-8 i Plan- og 

bygningsloven og til nasjonale 

forventninger til regional og kommunal 

planlegging. FMB ber om a det blir 

redegjort for bekkedraget i det videre 

planarbeidet, og at det blir tatt 

tilstrekkelig hensyn til dette.  

 

 

 

 

 

 

Naturmangfold: Det må som en del av 

planarbeidet redegjøres for hvordan 

prinsippene i §§ 8 – 12 i 

Naturmangfoldloven er vurdert og fulgt 

opp.  

 

Barn- og unge: FMB ber om at 

Rikspolitiske retningslinjer for barn og 

unges interesser i planleggingen, T-

2/08, blir lagt til grunn for 

planleggingen. Her stilles krav om 

tilstrekkelig lekeareal for barn. En 

vurdering av lekemulighetene i 

planområdet og i nærmiljøet skal følge 

planforslaget. Tilstrekkelige lekeareal 

for barn må sikres i planprosessen. Det 

må vurderes om det er behov for 

trafikksikkerhetstiltak knyttet til 

skoleveien, for barn i området.  

 

Landskap: Arbeidet med 

detaljreguleringen må legge vekt på å 

ivareta landskapsforhold, det vises til 

nasjonale forventninger og Den 

Tiltaket vil medføre at eksisterende tilsigsbekk, 

som har sitt oppkomme i planområdets østre del 

vil bli lagt i rør under planområdet.  

 

Å skulle sikre en åpen tilsigsbekk gjennom 

planområdet har vist seg lite gjennomførbart.  

 

Tilsigsbekken har svært begrenset vannføring.  

Masseutskifting og terrengheving som følge av 

planforslaget samt løsninger bl.a. for parkering 

og uteområder vanskeliggjør en åpen 

bekkeløsning.  

 

Det arbeides heller i planforslaget for å sikre 

gode og tilrettelagte utearealer av høy kvalitet.  

 

Vassdraget nedenfor planområdet vil ikke bli 

berørt.   

 

I kapitel 4.3.9 er det redegjort for hvordan 

prinsippene i §§ 8 – 12 i Naturmangfoldloven er 

vurdert og fulgt opp.  

 

 

 

RPR for barn og unges interesser er lagt til 

grunn for planleggingen. En vurdering av 

lekemulighetene i planområdet og i nærmiljøet 

er gjort på et overordnet nivå.  

 

Når det gjelder trafikksikkerhetstiltak vises til 

uttalelse til SVV nedenfor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Planforslaget medfører noe terrengheving og 

masseutskifting i en forsenkning i landskapet, 

men tiltaket anses å begrensede konsekvenser 

Rådmannen har i dialog med 

forslagstiller vurdert muligheten 

for å benytte bekken som et 

attraktivt element i planen 

samtidig som den kan beholde sin 

funksjon i forhold til 

vannhåndtering. Av hensyn til 

vannkvaliteten og vannmengden 

støtter Rådmannen forslagstillers 

syn om at dette er lite 

hensiktsmessig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rådmannen har bedt om at det før 

2.gangs behandling utarbeides 

illustrasjoner som viser hvordan 

hensynet til lekemuligheter i 

området ivaretas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rådamnnen anser ikke 

landskapsendringene som 

problematiske, men grunnet stor 



europeiske landskapskonvensjonen.  

 

 

Energieffektive løsninger: FMB viser 

til at det er et nasjonal mål å få til 

energieffektive løsninger i 

bygningsløsninger. Det vises til Statlig 

planretningslinje for klima- og 

energiplanlegging og Pbl. § 3-1, 

bokstav G, som stiller krav om at 

planleggingen skal ta klimahensyn 

gjennom FMB ber om at det tas inn i 

reguleringsbestemmelsene at omradet 

skal tilrettelegges for forsyning av 

vannbåren varme til ny bebyggelse, jfr. 

PBL § 12-7, nr 8.  

 

Kollektivtrafikk: FMB ber om at 

tilgjengeligheten til servicefunksjoner 

og kollektive transportmidler blir 

nærmere vurdert. Evt. behov for 

tilretteleggingstiltak må vurderes. Det 

vises til RPR for samordnet areal og 

transportplanlegging, statlig 

planretningslinje for klima og 

energiplanlegging, og nasjonale mål for 

reduksjon av utslipp av klimagasser. Ut 

fra dette ber de om at utnyttingsgraden 

i området blir nærmere vurdert.  

 

Støyutredning: Beliggenheten nær en 

trafikkert vei medfører at FMB 

forutsetter at nye boliger med 

tilhørende uteoppholds- og lekearealer 

sikres støyforhold i tråd med anbefalte 

grenseverdier i tab. 2 i MDs 

retningslinje T-1442. Planområdet har 

ikke en sentral plassering som tilsier at 

det kan aksepteres avvik fra anbefalte 

støygrenser. FMB ber om at 

støyutredninger følger planforslaget og 

at evt. støytiltak innarbeides i planen 

og sikres gjennomført ved 

rekkefølgebestemmelse.  

 

Universell utforming: Det minnes om 

at planleggingen må vektlegge 

prinsippene om en universell 

utforming. Det må redegjøres spesielt 

for dette, og prinsippene må sikres 

fulgt opp gjennom 

reguleringsbestemmelser.  

for det lokale landskapet.  

 

 

 

 

Det legges til rette for bergvarme i lavblokk på 

BBB1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Området ligger i gangavstand fra busstopp langs 

Fylkesvei 163 og anses å god tilgjengelighet 

ifht. kollektivtransport til og fra både 

nærsenteret på Haug og det større handels- og 

administrasjonssentrum i Hønefoss. For 

trafikksikkerhetstiltak, se uttalelse til SVV 

under.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Støyutredning er utarbeidet og følger 

planforslaget. Støytiltak skal innarbeides i 

planen og sikres gjennomført ved 

rekkefølgebestemmelse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universell utforming er redegjort for i 

planforslaget og er sikret i planens 

bestemmelser.  

eksponering fra områdene rundt 

og Fv163 er utformingen av 

bebyggelsen på området viktig. 



 

Buskerud fylkeskommune (BFK) 

21.05.12 

Forslagstillers kommentar Rådmannens kommentar 

BFK bemerker at inne i planområdet er 

det registrert et gravminne (id 3880 i 

kulturminnedatabasen Askeladden). 

Dette kulturminnet må legges under en 

hensynssone d, med formål bevaring.  

 

BFK informerer om at de må foreta 

registreringer før de kan uttale oss til 

planen, og viser til kulturminnelovens 

§9 om undersøkelsesplikten av 

offentlige og større private tiltak og 

§10 

om at utgifter til særskilt granskning 

må dekkes av tiltakshaver. Det er en 

fordel at registrering av automatisk 

fredete kulturminner foretas på 

varselstadiet for å unngå konflikter 

senere i planprosessen.  

Arkeologiske registreringer ble gjennomført 

30.9.- 4.9.13. Arkeolograpporten er datert 

17.12.14.  Rapporten konkluderer med at 

planforslaget ikke er i konflikt med 

kulturminner.  

 

Rådmannen anser innspillet 

tilstrekkelig besvart av 

forslagstiller. 

 

Statens vegvesen (SVV) 

30.05.12 

Forslagstillers kommentar Rådmannens kommentar 

For SVV er det viktig at nye 

byggeområder er vurdert i en større 

sammenheng med hensyn på 

samordnet areal og 

transportplanlegging. Planen bør 

utvides til å omfatte hele det avsatte 

nye byggeområdet for boliger (i 

kommuneplanens areadel) for å få 

samordnede trafikkløsninger i planen.  

 

 

Regulering medfører vanligvis økt 

trafikkbelastning i kryss og avkjørsler. 

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.  

 

 

Planområdet består av to eiendommer som er 

ubebygget. Omkringliggende arealer består av 

eksisterende boliger og det anses ikke som 

hensiktsmessig eller ønskelig å regulere et større 

område i denne sammenhengen. 

 

 

 

 

 

 

Forholdet til kollektivtrafikk er omtalt i 

planforslaget. Eksisterende løsning anses som 

god.  

 

Trafikksikkerheten som følge av planforslaget 

er omtalt. Av tiltak som kan foreslås for 

Fylkesveien ved planområdet er å utvide 40-

sonen til også å gjelde strekningen ved 

planområdet, da det i dag er 40 sone og 

opphøyet gangfelt både øst og vest for 

planområdet. Da får man inkludert ca. 26 eksist.  

eiendommer som i dag har adkomst ut i 60-

sone.  I tillegg legge til rette for opphevet 

gangfelt ved bussholdeplassen ved Elfag.  

Rådmannen anser at utvidelse av 

planområdet ville kunne gitt 

mulighet for nærmere vurdering 

av samordning av trafikkløsninger 

i planområdet. Rådmannen har 

likevel ikke krevet dette da mulig 

nytte gjennom f.eks. sanering av 

eksisterende avkjørsler anses 

begrenset mens utvidelse vil 

komplisere planprosessen ved at 

flere vil berøres direkte og gjør 

kulturminnehensyn gjeldende 

utenfor områdene som disponeres 

av forslagstiller. I forhold til 

avbøtende tiltak som foreslås er 

nøyaktig plassering av disse ikke 

vist og det er derfor usikkert om 

vurdering av disse må tas som 

egen sak. Innspillet anses ellers 

tilstrekkelig besvart av 

forslagstiller. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SVV opplyser at normal byggegrense 

for fylkesveger er 50m /15m ned 

mulighet for vegmyndigheten til å 

fastsette økt generell byggegrense. 

Byggegrensen skal vurderes ifht. 

støysituasjonen i det aktuelle området. 

For regulering av støyømfintlig 

bebyggelse nær riks- eller fylkesveg 

kreves støyforholdene dokumentert og 

nødvendige tiltak innarbeidet i planen.  

 

Det forutsettes ny uttalelse fra SVV til 

offentlig ettersyn.  

 

Adkomstforhold er beskrevet i planforslaget. 

Plangrensen er utvidet for å sikre en helhetlig og 

trafikksikker løsning for krysset mellom 

atkomstveien og Fylkesveien. Her sikres at 

atkomstveien utformes i tråd med kommunens 

norm, og at siktsoner legges inn.  

 

Gjennomføringen av nødvendige tiltak i 

atkomsten til planområdet er sikret i 

rekkefølgebestemmelser. 

 

 

Byggegrense for fylkesveger er ivaretatt i 

planforslaget. Støyutredning er utarbeidet og 

nødvendige tiltak sikret i kart og bestemmelser.  

 

 

 

Bjarne Berger og Grethe Holte 

 – Nedre Klekkenvei 5 

18.05.12 

Forslagstillers kommentar Rådmannens kommentar: 

 

Påpeker at deres eiendom har svært fin 

beliggenhet med åpent landskap rundt. 

Berger og Holte håper at utbygger tar 

hensyn til høyde og avstand til hus som 

skal bygges. Et ønske er at ingen hus 

blir så høye at de skygger for utsyn fra 

terrassen, da dette kan medføre 

forringelse av eiendomsverdien.  

Planforslaget tilrettelegger for en utvikling av 

lavblokker og kjedete eneboliger i et forholdsvis 

lavtliggende område. Bygningene er utformet 

med et begrenset fotavtrykk, og med en 

byggehøyde som er tilpasset omkringliggende 

boliger, maks 2 etasjer og 2 etasjer med 

sokkeletasje for lavblokken.  

 

Bygningene legges i god avstand til 

omkringliggende boliger. I Berger og Holtes 

tilfelle plasseres firemannsboligene mer enn 20 

m fra nabogrensa med parkeringsplass imellom. 

De kjedete eneboligene vil også plasseres i god 

avstand til naboer.  

 

Konseptet det legges opp til sikrer godt med 

rom mellom bygningene som sikrer utsynet fra 

omkringliggende eiendommer.  

 

Rådmannen viser til 

illustrasjonene som følger 

forslaget og ber om at eventuell 

merknad til offentlig ettersyn tar 

utgangspunkt i snitt med tanke på 

konsekvenser for utsyn.  

Innspillet anses ellers tilstrekkelig 

kommentert. 
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BUSKERUD FYLKESKOMMUNE
Postadresse:
Postboks 3563
NO-3007 Drammen
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Kjelstad - Haugsbygd - varslet igangsetting av reguleringsarbeider 

- Ringerike kommune - uttalelse kulturminner

I samsvar med plan- og bygningslovens §12-8 nr. 1 har Buskerud fylkeskommune ved 
utviklingsavdelingen mottatt ovennevnte planforslag. Formålet med planen er å legge til rette for 
konsentrert småhusbebyggelse i et område som i dag delvis er utbygd.

Automatisk fredede kulturminner:
Inne i planområdet er det registrert et gravminne (id 3880 i kulturminnedatabasen Askeladden). Dette 
kulturminnet må legges under en hensynssone d, med formål bevaring. 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 kulturminnelovens §9 om undersøkelsesplikten av offentlige og større private tiltak og §10 
om at utgifter til særskilt granskning må dekkes av tiltakshaver.

Det er en fordel at registrering av automatisk fredete kulturminner foretaes på varselstadiet  for å 
unngå konflikter senere i planprosessen. Slike registreringer må foretaes på bar og frostfri mark. Det vil 
i dette området være aktuelt å sjakte med gravemaskin i dyrka mark/beitemark. Ved å fjerne matjorda 
vil en kunne finne flatmarksgraver, dvs. graver uten synlig markering på overflaten. Dessuten kan en 
ved slik flateavdekking påvise bosetningsspor som stolpehull, kokegroper og ildsteder som også er 
automatisk fredete kulturminner. Tiltakshaver må selv bekoste og skaffe gravemaskin med fører til en 
slik registrering, jmf. kulturminneloven §10. Gravemaskinen skal være over 15 tonn og med flatt skjær 
på skuffa. Skuffa bør ha en bredde på minst 1,20m og være vridbar.

Tidsbruken for den arkeologiske registreringen inkludert reise, for- og etterarbeid er beregnet til 112,5
timer, hvorav inntil 90 timer med gravemaskin. Arbeidet utføres etter en fastsatt sats på kr./t 820,00, 
som gir en økonomisk ramme etter anslått timeforbruk på kr 92250,-.  I timeprisen er inkludert lønn 
for reisetid, for- og etterarbeid og administrasjonsutgifter. Den inkluderer også reise- og 
oppholdsutgifter etter statens satser. Det tas forbehold om en årlig justering i timeprisen. Denne type 
arbeid er fritatt for merverdiavgift. I tillegg kommer altså utgiftene til gravemaskin med fører og 
eventuell innmåling av registrerte funn.

Block Watne AS
Hønengt. 6
3514 Hønefoss
   

Vår dato: 21.05.2013 Vår referanse: 2012/2146-5 Vår saksbehandler:
Deres dato: 14.05.2013 Deres referanse: Lars Hovland, tlf. 32808664

UTVIKLINGSAVDELINGEN
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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 fire C14-analyser à kr. 4 000,- i tillegg til budsjettet for arbeidet. Vi må ta forbehold om 
eventuell prisendring for C14-analysene.

Samlet økonomisk ramme for det arkeologiske arbeidet utgjør (eksklusiv gravemaskinfører): 
Kulturminneregistrering   92250,-
Datering (4 x 4000,-)   16000,-
Sum: 108250,-

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 at navn og adresse på mottaker for faktura sendes til postmottak@bfk.no

Med vennlig hilsen

Lars Hovland
Arkeolog/rådgiver

Kopi til:
Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 Drammen
Ringerike kommune Osloveien 1 3511 Hønefoss
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1 Bakgrunn

Hensiktenmedplanforslageterå leggetil rettefor konsentrertsmåhusbebyggelse,dvs.eneboliger,
rekkehusog flermannsboligermedtilhørendeanlegg, leke-ogoppholdsarealer,samtinterne
trafikkarealer,påeiendommenKjelstad,gnr/bnr.102/3463ogdel av 100/1.Planområdetligger i et
attraktivtbolig- og landbruksområdesentralti Haugsbygd,Ringerikekommune.Planområdeterpåca.
14,5daa,eravsatttil boligformåli kommuneplanenfor Ringerike.

PlanområdetkomBlock Watnei hendei form av makeskiftei forbindelsemedutvikling avLotunet.
Manharsenerekjøptnoetilleggsareal(nabojordet).

Planområdetligger sentralti Haugsbygdca4 komøst for Hønefoss,påsydensidenavFv. 163.
Planområdetligger vestfor Klækkengartneriog eromkransetav eneboligbebyggelse,dettidligere
småbruketKjelstad,samtennæringseiendom(Elektroforhandler).

Atkomsttil planområdeter fra Klekkenveien,enprivatboligvei somknytter tre eneboliogerogSøndre
Sætrangtil Fylkesveien.

Det finnesingenbebyggelsei planområdet.Østredel av planområdet,gnr/bnr.102/3463ligger brakk.
Vestredelav planområdet,delav gnr/bnr.100/1 beståravet mindrearealmeddyrketmark.

Planområdetpregesavenenforsenkningi landskapet, dersentraledelerav planrområdeter laveste
punkt.Terrengetstigeri retningøstognord,mensdetflaterut i retningsørog vest.Et mindre
bekkefarstarteri, og krysserdiagonaltoverplanområdetog rennervidereut i enbekk.
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2 Innledning

I henholdtil plan-ogbygningslovens§ 4-3,skaldetgjennomføresrisiko- og
sårbarhetsanalysevedutarbeidelseav planerfor utbygging:

”… Vedutarbeidelseav planerfor utbyggingskalplanmyndighetenpåseat risiko- og
sårbarhetsanalysegjennomføresfor planområdet,eller selvforetaslik analyse.Analysenskal
visealle risiko- og sårbarhetsforholdsomhar betydningfor omarealeter egnettil
utbyggingsformål,og eventuelleendringeri slikeforhold somfølgeav planlagtutbygging.
Områdemedfare, risiko eller sårbarhetavmerkesi planensomhensynssone,jf. §§ 11-8og
12-6…”

Risikobenyttesfor åangienfare,ogerknyttet til uønskedehendelserderdetkanoppstå
skader,ulykkereller tapav produksjonog/ellermaterielleverdier. Risiko i forbindelsemed
arealplanleggingdefineressomproduktetavsannsynligheten for enuønskethendelse,og
konsekvensenav dennehendelsen.

Risiko = sannsynlighetx konsekvens

Risiko-og sårbarhetsanalysenskalkartleggehvilke uønskedehendelserdeteraktueltå
forebyggeellerplanleggetiltak mot.Hendelsersomharstorsannsynlighetogstore
konsekvensergir størstrisiko. Hendelsersomharliten sannsynlighetog småkonsekvensergir
liten risiko.
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3 Metode

Dennerisiko- ogsårbarhetsanalysentarutgangspunkti følgendegraderingskriterier:

Graderingavsannsynlighet:
o Megetsannsynlig: Skjeri gjennomsnittmerenn1 gangperår
o Sannsynlig: Skjeri gjennomsnitt1 gangi løpetav 1-10år.
o Mindresannsynlig: Skjeri gjennomsnitt1 gangi løpetav 10-100år.
o Lite sannsynlig: Skjeri gjennomsnittsjeldnereenn1 gangper100år.

Graderingav konsekvenserfor personog/eller miljøskader,samtøkonomiskekonsekvenser:
o Ufarlig: Ingenperson-eller miljøskader.Økonomiskekonsekvenseropp

til 100000kr
o Envissfare: Fåogsmåpersonskader,mindremiljøskader.Økonomiske

konsekvensermellom100000krog1 million kr.
o Kritisk: Få,menalvorligepersonskader,og omfattendemiljøskader.

Økonomiskekonsekvensermellom1 og 10 millioner kr.
o Farlig: Opptil femdøde,og opptil 20alvorlig skadde/syke.

Økonomiskekonsekvensermellom10og 100millioner kr.
o Katastrofalt: Mer ennfem døde,ogmerenn20 alvorlig skadde/syke.

Økonomiskekonsekvenserover100millioner kr.

Ufarlig Envissfare Kritisk Farlig Katastrofalt

Megetsannsynlig

Sannsynlig

Mindresannsynlig

Lite sannsynlig

Akseptabelrisiko.

Liten risiko, avbøtendetiltak kanvurderes.

Avbøtendetiltak ernødvendig. Vurderendringav plan.

Risikoeruakseptabel.Planarbeidskrinleggesdersomendringav planog/eller
avbøtendetiltak ikke gir markantforbedringavrisikonivå.

Sannsynlighet:

Konsekvens:
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4 Forhold og uønskede hendelser

Emne Forhold eller uønskethendelse Vurdering
Nei Ja

Naturgitteforhold
1 Er områdetutsattfor snø-ellersteinskred? x
2 Er detfarefor utglidning(erområdet

geotekniskustabilt)?
x

3 Er områdetutsattfor flom i innsjø/vann? x
4 Er områdetutsattfor flom i elv/bekk,herunder

lukketbekk?
Deter registrerthøy
grunnvannstandfor delerav
området.Eksistrendebekk
lukkesog leggesi rør.Det er
registret2 overvannsledniger,
somharutløppåterrengi
området.I forbindelsemed
utbyggingvil flomveg,tiltak
ogdimensjoneringav
overvannhaspesiellfokus.

5 Er detradoni grunnen? Planområdetligger innenfor
størrefelt medalunskifersom
dekkerstoredelerav
Haugsbygdjf. nettkartfra
NGU. Nødvendigetiltak
gjennomføres.

6 Er områdetvindutsatt? x
7 Er områdetnedbørutsatt? x

Infrastruktur
Vil utilsiktede/ukontrollertehendelsersomkan
inntreffepånærliggendetransportårer,utgjøre
enrisiko for området?

8 - Hendelserpåveg EnulykkepåFV 163kan
redusereframkommeligheten
til/fra området.
Sannsylighetenener imidlertid
liten.

9 - Hendelserpåjernbane x
10 - Hendelserpåinnsjø/vann/elv x
11 - Hendelseri luften x

Vil utilsiktede/ukontrollertehendelsersomkan
inntreffei nærliggendevirksomheter
(industriforetaketc.),utgjøreenrisiko for
området?

x

12 - Uslippav giftige gasser/væsker x
13 - Uslipp aveksplosjonsfarlige/brennbare

gasser/væsker
x
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Medførerbortfall av tilgangpåfølgende
tjenesterspesielleulemperfor området:

x

14 - Elektrisitet x
15 - Teletjenester x
16 - Vannforsyning x
17 - Renovasjon/spillvann x

Dersomdetgårhøyspentlinjerved/gjennom
området:

18 - Påvirkesområdetavmagnetiskfelt fra
el.linjer?

x

19 - Er detspesiellklatrefarei forbindelsemed
master?

x

Er detspesiellefarerforbundetmedbrukav
transportnettfor gående, syklendeog kjørende
innenforområdet:

20 - Til skole/barnehage? SkolebarnferdeslangsFv 163
for å kommetil/fra Haug
skole.LangsFv er det
utarbeidetenløsningfor G/S
medkantstripe,medregulert
krysning(opphøyet
fotgjengerovergangog40
sone)vedKlekkenvn178.

Derfraog til skolenerdet
fullverdig separatG/S-veihelt
til nærmiljøanlegg.

Løsningenfor G/Svei kan
medføreenvissrisiko for
ulykker tilknyttet
gående/syklendelangsveien.
KrysningenvedKlekkenkan
ogsåmedføreenvissrisiko for
trafikkulykker.

Avbøtendetiltak kanvære
innføringav 40soneforbi
planområdet.

21 - Til nærmiljøanlegg(idrett etc.)? Gåendeogsyklendeferdes
langsFV 163for åkommetil
nærmiljøanleggi Haugeller
Hønefoss.

Avbøtendetiltak: seover.
22 - Til forretningetc.? Gåendeogsyklendeferdes

langsFV 163for åkommetil
forretningeri Haug,eller
Hønefoss.
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Avbøtendetiltak: seover.
23 - Til busstopp? x Beboeremåp.t. krysseFv i

60-sonefor å tabusstil byen–
ikke til skole.

Et tiltak erå tilretteleggefor
opphøydfotgjengerovergang
til bussholdeplassensom
liggerpånordsidenav
fylkesveien.Da ivaretas
tilgangtil kollektivtransport.

Et annettiltak kanvære
innføringav 40soneforbi
planområdet.

Brannberedskap
24 - Omfatterområdetspesieltfarligeanlegg? x
25 - Harområdetutilstrekkelig

brannvannforsyning(mengdeog trykk)?
x

26 - Harområdetbareenmulig atkomstrutefor
brannbil?

Deter kunenhovedadkomst
til planområdet.

Et avbøtendetiltak kanværeå
anleggefastgrusdekkepå
gangvei– felt GTD1slik at
brann/nødeetaterkankomme
inn i planområdetfra Nedre
Klekkenveii nødstilfeller.

Tidligerebruk
Er detmistankeomforurensningi grunnenfra
tidligerevirksomheter?

x

27 - Bensinstasjon/bilverksted
/tankanlegg

x

28 - Mekaniskverksted x
29 - Galvaniseringsverksted x
30 - Impregneringsverk x
31 - Avfallshåndtering/deponi x
32 - Gjentatterivingsarbeider/

rehabiliteringav bygningerfra 1950-1980
x

33 - Gruver:åpnesjakter,steintipperetc. x
34 - Militære anlegg:fjellanlegg,

piggtrådsperringeretc.
x

Omgivelser
35 Er detregulertevannmagasineri nærheten,

medspesiellfarefor usikkeris?
x

36 Finnesdetnaturligeterrengformasjonersom
utgjørspesiellfare(stupetc.)

x

Ulovlig virksomhet
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Sabotasjeog terrorhandlinger x
37 - Er tiltaket i segselvetsabotasje-/terrormål? x
38 - Finnesdetpotensiellesabotasje-/terrormåli

nærheten?
Hønefosskanværeet
terrormål,menplanforslaget
vil ikke medvirketil å øke
dennefaren.

(Settinn nr. fra tabellenoveri dennesammenstillingenfor deforholdene/uønskede
hendelsenesomikke kankryssesut):

Ufarlig Envissfare Kritisk Farlig Katastrofalt

Megetsannsynlig

Sannsynlig

Mindresannsynlig

Lite sannsynlig

Sannsynlighet:

Konsekvens:
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5 Oppsummering og vurdering

I detfølgenderedegjøresdetfor bakgrunnenfor risikovurderingen,samteventuelleavbøtende
tiltak for forholdog uønskedehendelseri gul, oransjeog rødrisikosone..

Naturgitte forhold
Grunnundersøkelser:Det erutarbeidetgeotekniskrapport(grunnundersøkelser)i forbindelse
medplanarbeidet.Denneer utarbeidetav Multiconsult,og datert3.1.14.Rapporten
konkluderermedat detgenerelltergrunttil fjell, medrelativt fasteløsmasseroverfjell.
Maksimaldybdetil fjell er bestemttil 6,8m.Ved enkelteboringerble detpåvisttynnelagav
torv, ogbløtelag.

Avbøtendetiltak: Rapportenanbefalermasseutskiftingavbløtelagunderfremtidigebygg,
veierog plasser.Fundamenteringavboligerbørgjørespåhel platepåmark/steinfyllingeller
grunnesålefundamenterpåmin 0,5meterbredde. Det leggesi detviderearbeidetopptil
nødvendigmasseutskifting/terrenghevingi trådmedanebfalingeri rapporten.

Bekk/overvannshåndtering:Et bekkefar(tilsigsbakk)harsitt ustpringi søkketnordi
planormådet.Bekkefaret,somharmegetbegrensetvannføring,krysserplanområdetogrenner
ut i sørvestredel av planormådet.Miljøverndirektoratetsnaturdatabaseviseratdetikke ligger
vernedenaturverdieri eller inntil området.Ut i fra dettemener vi at kunnskapsgrunnlageter
tilstrekkelig.Områdeter ikke avmerketi NVEs kartoverflomsoner/områderutsattfor flom.

I desisteåreneharhyppighetenavtilfeller medkraftig nedbørøkt,ogsannsynlighetenerdermed
størrefor atenoftevil haproblemermedå få unnaoverflatevann.

Det er registrethøygrunnvannstandfor deleravområdet.Det er registrert2 overvanns-
ledninger,somharutløppåterrengi området.

Avbøtendetiltak: Bekkefaretplanleggeslagt i rør.I forbindelsemedutbyggingav områdetvil
flomveg,tiltak ogdimensjoneringavovervannhaspesiellfokus.

Nårdetgjelderovervannshåndteringvurderesrisikoenfor uønskedehendelsersomliten og
konsekvenseneikke særligstore,mengoddimensjoneringavdreneringssystemeranbefalesfor å
unngåunødvendigeproblemer.

Radon:Planområdetligger innenforstørrefelt medalunskifersomdekkerstoredelerav
Haugsbygdjf. nettkartfra NGU. Deter ikke registrertradoni grunnenher,mendetteutelukker
ikke at radonkanforekomme.

Avbøtendetiltak: I henholdtil plan-ogbygningslovens§ 29-5,skalethvertbyggoppføresslik at
detoppfyllerkravtil helse-ogmiljø. Detteinnebæreratenmåforholdesegtil tekniskforskrifts
bestemmelserangåenderadonvedoppføringavnybygg.(§ 8-33Forurensninger,punkt4. Radon):
"… Bygningsmessigutførelseskalsikreatmenneskersomoppholdersegi etbyggverkikke
eksponeresfor radonkonsentrasjoneri inneluftensomkangi forhøyetrisiko for helseskader…".
Avklaring medhensyntil behovfor avbøtendetiltak gjøresi forbindelsemed
byggesaksbehandling.
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Infrastruktur
Nærliggendetransportårer:FV 163dannerdelvisnordgrensentil planområdet,og vil fungere
somadkomstveitil/fra planområdetmedfor gående/syklendeogkjørende.Enulykke påFv
163kanredusereframkommelighetentil/fra området.Sannsylighetenener imidlertid liten.

FV 163er enesteferdselsåretil skole,nærmiljøanleggog forretninger.Langsfylkesveiener
detutarbeidetenløsningfor G/Sfelt langsfylkesveienutenopphøyetvegkant,medregulert
krysningvedKlekkenvn178(kryssetKlekkenveien/ØvreKlekkenvei).Løsningenfor G/Svei
kanmedføreenvissrisiko for ulykker tilknyttetgående/syklendelangsveien.

Avbøtendetiltak:
Et tiltak for å forbedretrafikksikkerhetenkanværeinnføringav 40-sonepåFv 163forbi
planormådet.Fv 163hari dagenkort strekningmed60-soneher,mellomto 40-soner.Det er
i dagetableret40 sonevedKlekkenøstfor planområdetog vedkryssetvedFløytinegnFv 163
x Fv 181vestfor planområdet.40-sonenkan utvidestil åogsågjeldeFv 163forbi
planormådet.En reduksjonenav fartenmed20km/tforbi planområdetmedførermer
trafikksikkerskoleveifor barnogunge,bedretdirekteadkomstsituasjontil 6 lokale
eiendommerpåstrekningen,deriblandtenbutikk somhardirekte utkjøringi dagens60-sone,
samtover20eiendommersomharindirekteutkjøring.

Viderekandettilretteleggesfor opphøydfotgjengerovergangtil bussholdeplassensomligger
pånordsidenav fylkesveienvedplanområdet.Da ivaretastilgangtil kollektivtransportfor
lokalebeboereogbutikken.

Innenplanområdet:Deter ikke spesiellefarerforbundetmedbrukav transportnettfor
gående,syklendeogkjørendeinnenforplanområdet,menmankanikke utelukkeat uhell kan
forekomme,ogat utfallet i såfall kanværesværtalvorlig.

Det er kunenhovedatkomsttil planområdet.Dettekanmedføreenliten risiko for beboerne
knyttettil tilgjengelighetvedutrykningmm.

Avbøtendetiltak: Det internevegsystemetvil habegrensettrafikk, og herleggesdetopptil
sambrukmellomgående/syklendeog biltrafikk. Detkanvurdereså legge påtil avbøtendeog
fartsreduserendetiltak før åøketrafikksikkerheten.Slike tiltak kanværefartsdumper,
overgansgfeltmm.

Atkomstfor brannbil: Boligfeltetplanleggesmedenhovedadkomst.

Avbøtendetiltak:
Mulighet for å etablere"nødatkomstfra østvia turdraget– GTD1.

Ulovlig virksomhet
Samfunnssikkerhet:Deter vurdertomdetfinnesdetpotensiellesabotasje-/terrormåli
nærhetenav planområdet.Hønefosskanværeet terrormål,menplanforslagetvil ikke
medvirketil å økedennefaren.



RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 14

6 Kon klusjon og anbefal ing

Gjennomgangenav muligefarlige forholdog uønskedehendelserviserat risikonivåeter lavt.
Av tiltak somkaninnarbeidesi enarealplanerdetavbøtendetiltak for å unngåuønskede
hendelservedflom nedstrømsbekkefaret,trafikksikkerhetstiltaktiltak ifht. myketrafikanter,
somvil væreaktueltfor områdeplanen.
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7 Kilder

Ringerikekommuneshjemmeside:
Norgesgeologiskeundersøkelseskartbase:http://www.ngu.no/kart/losmasse/
Norgesvassdrags-og energidirektoratshjemmeside:http://www.nve.no/
Nasjonalvegdatabankpåvegvesenetsnettsider(NVDB): http://www.vegvesen.no/
Arealis(kartdatapånett):http://www.ngu.no/kart/arealisNGU/
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1 Formål og omfang 

Multiconsult er engasjert av Block Watne AS v/Eivind Jensen, til å utføre grunnundersøkelser for 

planlagt utbygging på eiendommen 102/46 og deler av eiendommen 100/1 ved Klekkenveien 155 i 

Ringerike kommune.  

Det er planlagt forskjellige typer boliger på området, fra rekkehus til mindre blokker. 

Beliggenhet av prosjektet er vist på oversiktskart i tegning 813966-RIG-TEG 0.  

2 Topografi  

Tomten er relativt flat.  I øst er det et område med dyrket mark.  Lengere øst er det et myrlendt areal 

som trolig har vært benyttet som beitemark, men som nå har ligget brakk lenge.  Dette arealet er 

overgrodd med neslekratt og småbusker.   Det er et lite søkk eller daldrag i gjennom tomta som 

sikkert fører noe vann i flomperioder, men som bare hadde ca 20 cm vanndybde under utførelsen av 

feltarbeidet. 

3 Feltarbeider 

3.1 Totalsonderinger 

Multiconsult har utført 9 totalsonderinger på området.  Det var planlagt to sonderinger til, men disse 

ble sløyfet på grunn av risiko for å bore igjennom private vannledninger i området.  Omtale av 

boremetoden er gitt i geoteknisk bilag 1. 

På grunn av mangelfullt arkiv over private ledninger, ble det nødvendig å få hjelp av et lokalt firma 

for påvisning av de ledningene som det var mulig å finne.   Dokumentasjon på eksisterende ledninger 

og kabler vil bli oversendt til oppdragsgiver på e-post. 

Et sammendrag av boreresultater er vist i tabell 1.  Koordinater for boringene er satt ut firmaet Plan- 

og oppmåling AS, på oppdrag fra Multiconsult.  Høyder er målt under utsetting. 

Plasseringen av boringene er vist på borplanen i tegning 813966-TEG-001. De enkelte 

totalsonderingsdiagrammene er vist på tegningene -20 til -28. 

3.2 Opptak av prøver. 

Ved 3 av sonderingene er det tatt opp representative prøver av massene.  Prøvene ved hull 1 , 3 og 6, 

er tatt opp ved hjelp av maskinell augerboring, dvs at prøvene blir omrørte, og ikke kan benyttes til 

bestemmelse av styrkedata eller bestemmelse av setningsegenskaper. 

Prøvene er vurdert i vårt geotekniske laboratorium.   Beskrivelse av prøvene er vist i tegningene 

813699-RIG-TEG -010 til -012. 

Skovling ved hull 1 viser et tynt lag matjord over tørrskorpeleire.  Skovlingen er avsluttet i 3 m dybde. 

Skovling ved hull 3 viser at det er 0.5 m torv over bløt humusholdig leire til 0.9 m dybde.  Skovlingen 

er avsluttet i lagdelt sand/leire i 4 m dybde. 

Skovling ved hull 6 viser at det er betydelig humusinnhold i hele profilet ned til 2.5 m dybde. 

I tillegg er det utført kornfordelingsanalyser for en prøve fra hver sondering.  Kornfordelingskurver er 

vist på tegning-060.  Prøvene fra sk1 og SK 3 klassifiseres som leire, mens prøven fra SK 6 klassifiseres 

som sandig, siltig leire. 
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Kornfordelingskurvene som er vist i tegning -060 viser at alle de undersøkte løsmassene ligger i 

høyeste telefareklasse T4.  

Beskrivelse av opptatte prøver er vist i tabell 3.2. 

Tabell 3.1 Sammendrag av utførte feltarbeider 

Hull nr Nord* Øst Terreng
Boret 

dybde,  m

Kote 

antatt  

fjell

Kommentarer fra boreleder, samt 

info fra skovling.

1 6 670 543.9 572 729.5 192.3 4.9 187.4

0-3.3 m Matjord over silt/leire 3.3-

4.9 m. Sandige, grusige og 

steinholdige masser -morene

2 6 670 553.8 572 798.4 193.8 4.5 189.3

0-4.5 m. Matjord over silt/leire  

Sandige, grusige og steinholdige 

masser -morene- mot fjell

3 6 670 553.8 572 832.8 194.5 6.8 187.7

0-0.5 m. Antatt myr. 0.5-6.5 m,  

Antatt silt/leire .  6.5-6.8 m,  

Steinlag

4 6 670 553.6 572 872.2 196.3 5.5 190.8

0-1.3 m antatt myr. 1.3- 4.3 m  Ant 

leire/silt, sandig. 4.3-5.5 m Ant. 

morene

5 6 670 577.3 572 894.2 198.8 2.8 196.0
0-1.6 m antatt myr. 1.6- 2.8 m  Ant. 

morene

6 6 670 577.1 572 915.4 199.8 3 196.8
0-1.6 m antatt myr, noe silt/leire. 

1.6- 3.0 m  Ant. morene

7 6 670 565.7 572 915.3 199.0 3.2 195.8
0-1.4 m antatt myr over silt/leire. 

1.4- 3.2 m  Ant. morene

8 6 670 565.7 572 894.1 197.8 4.5 193.3

0-1.3 m antatt myr. 1.3-1.8 m  Ant 

sand/grus 1.8-3.0 m ant leire/silt. 3-

4.5 m Ant. morene

11 6 670 493.5 572 817.8 193.8 3.4 190.4

0-1.8 m Matjord, grusig, sandig  

over silt/leire. 1.8-3.2 m. Leire/silt 

sandig.  3.2-3.4 steinholdie masser -

morene

PZ3 6 670 555.8 572 832.8 194.5 3.5

Forboret til 1,7 m.  Presset filter til 

3.5 m u terreng, Topp rør 0.5 m o 

terreng. 

* Alle koordinater er målt inn av Plan- og oppmling AS, Hønefoss. 

Koordinatsystem: Euref 89 UTM 32 Høydereferanse NN1954
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3.3 Poretrykksmåling 

Ved hull 3 er det satt ned en hydraulisk poretrykksmåler i 3.5 m dybde under terreng.  

Grunnvannstanden er målt en gang etter montering, og stod 18.12.2013 0.31m under terreng, 

tilsvarende kote 194,22. 

4 Grunnforhold 

Sonderingene viser at det er grunt til fjell i området.  Sonderingene viser at det er fra 2.8 til 6.8 m til 

fjell.   

Det er ikke skredfare av noen art på stedet. 

Stedvis er det betydelig tykkelse av torv over fastere lag.   Det er vanskelig å tolke fra sonderingene 

hvor torvrmassene slutter og bløt leire begynner.  Det bløte lagene i øvre deler av borhullet er inntil 

1.8 m tykt i følge sondering nr 11. 

Det er påvist 0.5 m tykt torvlag i skovling ved hull 3.   

Det er påvist betydelig innhold av humus ned til 2.5 m dybde i ved hull 6. 

Grunnvannet står høyt.  Det vil i perioder være mye overvann i området.   

Multiconsult anbefaler at en hydrolog vurderer maksimal flomkote i området, eller at det etableres 

en sikker overvannshåndtering på stedet, før man fastsetter kote for nedre gulvnivå på de planlagte 

boenhetene. 

Det er varierende kornfordeling i løsmassene, og med stedvis mye silt og høy grunnvannstand er det 

derfor risiko for stor telefare med varierende telehiv langs lokalvegnettet.  Kornfordelingskurvene 

som er vist i tegning -060 viser at alle de undersøkte løsmassene ligger i høyeste telefareklasse T4.  

5 Anbefalt fundamentering 

5.1 Fundamentering av boliger 

Multiconsult anbefaler at matjord, torv og bløte masser under bygg fjernes og 

deponeres/mellomlagres på grøntarealene.  Det kan bli betydelige mengder av disse massene, og 

dersom de skal legges opp i et endelig deponi på stedet, bør utgraving av løsmasser og utforming av 

massedeponi  detaljprosjekteres. 

Multiconsult anbefaler oppfylling til flomsikker kote med komprimert sand/grus eller sprengstein/ 

knust fjell. Det legges fiberduk klasse 3 på traubunn før etablering av steinfylling.   Det skal fylles 

lagvis i maksimalt 1 m lagtykkelse for steinmasser, eller 0.5 m tykkelse for grus før komprimering.  

Hvert lag under bygg og veier må komprimeres i hht NS3420. 

Det anbefales at boligene fundamenteres på hel kantforsterket betongplate på mark.  Alternativt kan 

det benyttes sålefundamenter med tillatt grunntrykk i bruddgrensetilstanden på 150 kPa.  

Sålefundamentene skal minst ligge 0.5 m under framtidig terreng og ha en bredde på minimum 0.5m 

Grunne fundamenter og plate på mark må frostisoleres på vanlig måte.  Det benyttes markisolasjon 

av polystyren, XPS. 

5.2 Oppbygging av veier og plasser 

Under veier og plasser vurderer Multiconsult at det ikke er behov for masseutskifting av humusholdig 

leire.  Bare rene vegetasjonsdekke som matjord og torvlag må fjernes før oppfylling starter.  

For sprengsteinsfyllinger anbefales det at maksimal steinstørrelse settes til 300mm og ikke mer enn 

2/3 av lagtykkelsen. 
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Alle veier og plasser må prosjekteres i hht til Statens vegvesens håndbok 018, som setter krav til 

bærelagets tykkelse i forhold til trafikkmengde og bæreevnegruppe for de stedlige løsmassene.  

Multiconsult vurderer løsmassene på stedet til å ligge i bæreevnegruppe 6 med fast leire.  For lokale 

veier, adkomstveier med de rådende grunnforholdene er det tilstrekkelig med et forsterkningslag på 

0.5 m + bærelag (asfalt).     

På grunn av risiko for varierende telehiv langs veier, kan det være ønskelig med tykkere 

forsterkningslag enn minimumstykkelsen på 0.5 m. Endelig oppbygging av veier og plasser må 

detaljprosjekteres etter at dimensjonerende flomkoter og nivå på 1. etg gulv er bestemt. 
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  SERIE DYBDE METODE
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D

E
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Ogl.   = Glødetap ( %) TS   = Tørr sikt

Ona.   = Humusinnhold (%) VS   = Våt sikt

Perm. = Permeabilitet  (m/s) HYD = Hydrometer

SYM D 10 D 30 D 50 D 60

BOL mm mm mm mm
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Sammendrag

Deter gjort beregningerav støynivåfra veitrafikk i forbindelsemed
detaljreguleringfor HaugsbygdpåHønefossi Ringerikekommune.

Støynivåpåstoredelerav lekeplassBLK1 og helelekeplassBLK2 og BLK3 vil
væretilfredsstillendeutenskjermingstiltak.

Med tankepåstøyforholdpåfelt BBB1, BKS1, ogBKS2 anbefalestre
støyskjermermedplasseringvist i tegningX002.Skjerm1er3,6meterhøyog73
meterlang,skjerm2er2,5meterhøyog21m lang,ogskjerm3er 2,5meterhøyog
37m lang.

Medforeslåtteskjermingstiltakvil støynivå påalle fasaderoguteområdetrundt
boligeneværetilfredsstillende.Unntaketerandreetasjei byggeti felt BBB1, der
vil støynivåfortsattværeoveranbefaltegrenseverdier.Derforanbefalesdetat
gjennomgåendeleiligheterplanleggesi denneetasjen.

Ett alternativttiltak for regulertområdeerat skiltet hastighetfor Klekkenveien
reduseresfra 60km/t til 40km/t. I dettetilfellet vil støynivåpåalle
oppholdsarealerogvedalle boligerværeakseptableutenskjerm2og skjerm3,og
medenlaverehøydefor skjerm1(3,4meter).

Detanbefalesat hverboenhetfår minsterett soveromogprivat uteoppholdsareal
påstille fasaderav bygninger.

Krav til lydisolasjoni fasadermåvurderesi forbindelsemedbyggemeldingslik at
tekniskforskrift tilfredsstilles.

1 Innledning

COWI AS harpåoppdragfra Block Watne AS foretattberegningerog vurderinger
av veitrafikkstøyi forbindelseet reguleringsarbeidfor HaugsbygdpåHønefossi
Ringerikekommune.Situasjonsplanogreguleringsplanfor regulertområdeervist
henholdsvisi Figur 1 ogFigur 2.
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Figur 1 Situasjonsplanfor regulertområde

Figur 2 Reguleringsplanfor regulert område

2 Forskrifter og grenseverdier

2. 1 Støynivå utendørs

Miljøverndepartementetsretningslinjefor behandlingavstøyi arealplanlegging(T-
1442/2012)angirstøysonenesomskalkartlegges.Utdragavkriterier for
soneinndelingergjengitt i Tabell1.
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Tabell 1 Kriterier for soneinndeling.Alle tall oppgitt i dB, innfallendelydtrykknivå.

Støykilde Gul sone Rød sone

Utendørs
støynivå

Utendørs støynivå i
nattperioden kl. 23–07

Utendørs
støynivå

Utendørs støynivå i
nattperioden kl. 23–07

Vei Lden 55 dB L5AF 70 dB Lden 65 dB L5AF 85 dB

› Lden erdetgjennomsnittligestøynivåfor dag-kveld-natt(day-evening-night)
med5 dB og10 dB ekstratillegg påhenholdsviskvelds-og nattestid.

› L5AF er statistiskmaksimaltstøynivåsom forekommeri 5 % av hendelsene.
Dettegjelderderdetermer enn10hendelseri løpetav nattperiodenkl 23–07.
Beregningavmaksimalstøynivåerkan unnlatesdersomgjennomsnittlig
støynivååpenbarterbestemmendefor støysonenesutbredelse.

Gul soneerenvurderingssonehvorstøyfølsombebyggelsekanoppføresdersom
avbøtendetiltak gir tilfredsstillendestøyforhold. Detskal leggesvekt påat alle
boenheterfår enstille side,og tilgangtil egnetuteoppholdsarealmed
tilfredsstillendestøyforhold.

Rødsone,nærmeststøykilden,angiret områdesomikke eregnettil støyfølsomme
bruksformål,ogetableringav ny støyfølsombebyggelseskalunngås.

Anbefaltegrenseverdierfor støyvedetableringav ny bebyggelsemedstøyfølsomt
bruksformålergitt i Tabell2.

Tabell 2 Anbefaltestøygrenservedetableringav ny støyendevirksomhetog byggingav
boliger, sykehus,pleieinstitusjoner,fritid sboliger,skolerog barnehager.Tall
oppgitt i dB, innfallendelydtrykknivå.

Støynivå på uteplass og
utenfor rom med støyfølsomt
bruksformål

Støynivå utenfor
soverom i nattperioden
kl. 23–07

Vei Lden 55 dB L5AF 70 dB

› Ekvivalentnivåi Tabell2 skalberegnessomårsmiddelverdii trådmed
definisjonenav Lden.

› Grenseverdienefor støynivåutenforrommedbebyggelsemedstøyfølsomt
bruksformålgjelderi denberegningshøydesomeraktuellfor denenkeltebo-
/oppholdsenhet.

› Grenseverdienefor uteoppholdsarealmåværetilfredsstilt for etnærområdei
tilknytning til bygningensomer avsattogegnettil oppholdog
rekreasjonsformål,jfr. definisjoni T-1442/2012kap.6. Beregningshøydenfor
uteoppholdsarealskalværeminimum1,5meteroverterreng,eventueltover
balkong-eller terrassegulv.

› Krav til maksimaltstøynivåi nattperiodengjelderderdeter merenn10
hendelserpernatt.
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2.2 Kommuneplanbestemmelser

I kommuneplanbestemmelserfor Ringerikekommuneerstøyomhandleti § 1.0.4
og§ 1.1.3.Disseparagrafeneergjengittordrettnedenfor.

§ 1.0.4Støy

Anbefaltestøygrenseri tabell 2 i ”Retningslinjerfor behandlingav støyi
arealplanleggingen,T-1442” skalfølgesvedplanleggingavny virksomheteller
bebyggelse.I Hønefosssentrum,spesielt vedkollektivknutepunkter,kandet
vurdereså tillate avvikfra støygrenseneunderforutsetningav at vilkår gitt i punkt
3.2.3i retningslinjeT-1442blir oppfylt.Inntil guleog rødestøysonerer kartlagt i
Ringerikekommune,stillesdetkrav omstøydokumentasjonvedsøknadomny
støyfølsomarealbruki områdersomer utsatt for støyfra veitrafikk,jernbaneeller
andrestøykilder.Det stillesogsåkrav omstøydokumentasjonvedplanleggingav
ny støyendevirksomhet.

§ 1.1.3Lekeareal

Vedutarbeidelseavreguleringsplaneri områderavsattfor boliger,skaldet
avsettesfelleslekeplasser.I boligområderskalminimum25m2 pr bolig avsettestil
lekeplasser,ogværestøyskjermeti hht.T1442.Lekeplasseneskalværeav tre ulike
typer:Sandlekeplasser2-6 år, Nærlekeplasser5-13år ogStrøkslekeplasser10år
ogoppover.Lekeplasseneskalskjermesmotbiltrafikk. I plan- og
byggesaksbehandlingav boligområderskalkonsekvenserog barnsinteresseri
forhold til lekearealervurderes.Annet fellesuteoppholdsarealkommeri tillegg.

2.3 Innendørs lydnivå

I Tekniskforskrift etterPlan-ogbygningsloven(TEK 10) erdetgitt funksjonskrav
for lydforhold i bygninger.Veiledningentil forskriftenvisertil NorskstandardNS
8175:2012Lydforholdi bygninger- Lydklassifiseringav ulike bygningstyperfor
tallfestedegrenseverdier.

I NS8175erdetgitt grenseverdierfor lydklasseA til D for ulike bygningstyper,
hvorklasseA erdenstrengesteogklasseD densvakeste.I veiledningentil TEK 10
ansesgrenseverdierfor klasseC somtilstrekkeligefor å oppfylle forskriften.Det
tasdermedutgangspunkti klasseC for vurderingav løsninger.

Krav beskrevetsomklasseC i NS8175for boligerergjengitt i Tabell3.

Tabell 3 Høyestegrenseverdierfor innendørsA-veidekvivalentlydtrykknivå,LpA,eq,24h i
boliger fra utendørslydkilder

Type b r u k er o m r åd e Må l es t ørr el s e Klasse C

I oppholds- og soverom fra
utendørs lydkilder

Lp,A,24h
(dB) 30

I soverom fra utendørs lydkilder Lp,AF,max (dB)
natt, kl. 23 - 07

45
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Kravettil Lp,AF,maxgjelderderdeter10 hendelsereller flerepernattsom
overskridergrenseverdien,og ikke enkelthendelser.

3 Beregninger av trafikkstøy

3.1 Underlag og metode

Beregningeneergjort mednordiskberegningsmetodefor vegtrafikkstøy(Nord96)i
støyberegningsverkstøyetCadnaAversjon4.5. Beregningshøydefor støysonekartet
er satttil 2 meteroverbakkenivåfor åsynliggjørestøyforholdpåuteplass.Det
beregnesi rutenettmedstørrelse5 × 5 meter.

Grunnlagfor beregningeneerdigitalt kartgrunnlagfra oppdragsgiver,datert
08.05.2015.

Markdempingsfaktorer satttil 1, «mykmark»,og er representativfor områder
pregetav gress,busker,trærog annenvegetasjon.

Absorpsjonsfaktorfor bygningerog skjermerersatttil 0,21.Refleksjoneropptil
andreordenfra andrebygningerog lignendeobjekterer tattmedi beregningene.

Det forutsettes6 meterhøyebygningeri felt BBB1 og BBB2, og 3 meterhøye
bygningeri felt BKS1 ogBKS2.

Deter tatt hensyntil veienshelningsgradienti støyberegningene.

3.2 Veitrafikk

Trafikktall oghastighetererhentetfra StatensvegvesensNasjonalvegdatabank
(NVDB). Talleneervidereframskrevettil år2030med1.5% årlig trafikkvekst.
Trafikktall brukt i beregningeneergitt i Tabell4.

Tabell 4 Trafikktall benytteti beregningene.

Vei

ÅDT

2014

ÅDT

2030

Andel tunge
kjøretøy

Hastighet

Klekkenveien 4700
6100 5% 60 km/t

Lokalvei -
150 0% 30 km/t

Forberegningerdetnødvendigmedtidsfordeling av trafikken.Det erbrukt typisk
trafikkfordelingfor riksveiermed75% dagtid, 15% kveldstidog10% omnatta
for Klekkenveien,mensfor lokalveienerdetbenyttettrafikkfordelingfor byveier
medbenyttettrafikkfordeling84 % dagtid, 10% kveldstidog6 % omnatta.
Benyttettidsfordelingerhentetfra veilederentil T-1442/2012(M-128).
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Det eralltid knyttetenvissusikkerhet til trafikkdataeneog til andelentunge
kjøretøy.Imidlertid forutsetterdetrelativt storefeil i trafikkmengdenefor at det
slårut pådeberegnedestøyverdiene.Foreksempelgir enfordobling/halveringav
trafikkmengdenenendringpå+/- 3 dB påekvivalentstøynivå.Deter tatt hensyn
til veienshelningsgradient i støyberegningene.

4 Resultater

Det er foretattberegningerav støynivåpåuteområderog fasadermedutgangspunkt
i trafikktall gitt i Tabell4.

4.1 Utendørs støynivå, Lden

4.1.1 Uten skjermingstiltak
TegningX001viserstøyforholdpåplanlagt regulertområdeutenforslagtil
skjermingstiltak.

Støynivåpåplanlagtelekeplasseri felt BLK1 , BLK2 , ogBLK3 vil være
tilfredsstillende.Unntaketerenliten del av lekeplassBLK1 , dvs.30m² av 240m²,
derstøynivåvil overskridergrenseverdieri T-1442/2012.

Støynivåpåstoredelerav boligfelt BBB1 vil overskrideanbefaltegrenseverdieri
T-1442/2012.Planlagtbyggi dettefeltet vil imidlertid skjermetrafikkstøyslik at
støynivåpå890m²av uteområdesørfor byggetvil væretilfredsstillende.I dette
feltet erdetplanlagtett 2-etasjesbyggmed 8 boenheter.Boenhetenei dettebygget
harogsåtilgangtil et uteoppholdsområdemedtilfredsstillendestøynivåsørfor
bygget.

En liten del av nordvestav boligfelt BKS1 vil værestøyutsattmedenliten
overskridelseav grenseverdienpåinntil 1 dB. Støynivåpåuteområdesørognord
for eneboligenevil væretilfredsstillende.Unntaketer to eneboligersomligger
lengstøsti feltet.

Boligfelt BKS2 er delvisstøyutsattfra Klekkenveienmedsmåoverskridelserav
grenseverdienpåinntil 2 dB. Støynivåpåuteområdesørfor planlagteeneboligeri
dettefeltetvil imidlertid væretilfredsstillende.

Støynivåpåboligfelt BBB2 vil væreakseptabelti henholdtil T-1442/2012.

4.1.2 Med skjermingstiltak
TegningX002viserstøyforholdpåplanlagt regulertområdemedskjermingstiltak
for felt BBB1, BKS1 ogBKS2.

Med tankepåstøyforholdi boligfelt BBB1, kandetsettesoppenstøyskjermmed
høydepå3,6meterog lengdepå73meter medplasseringvist i tegningX002. I
dettetilfellet vil støyforholdpåheleuteområdetrundetbyggetvære
tilfredsstillende.
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Med tankepåstøyforholdpåfelt BKS1 ogBKS2 kanmansetteoppto 2,5meter
skjermmedplasseringvist i tegningX002.Skjerm2ogskjerm3harlengde
henholdsvispå21og37meter. Meddisseskjermenevil støynivåpåhele
uteområderundtplanlagteeneboligeri felt BKS1 ogBKS2 blir tilfredsstillende.
Skjerm3vil ogsåføretil atstøynivåpåhelelekeplassBLK1 blir tilfredsstillende.

4.2 Fasadenivå

4.2.1 Dag-Kveld-Natt støynivå, Lden

Figur 3 viserat nordvest-ognordøstfasadefor planlagtbyggi felt BBB1 vil være
støyutsattogkunneikke tilfredsstillestøykravi T-1142/2012.Byggethar
imidlertid stille sidermotsørvest-ogsørøst.

Meddetforeslåtteskjermingstiltakfor BBB1 i tegningX002 vil støynivåpåalle
fasaderi førsteetasjeblir tilfredsstillende,menstøynivåpånordvest-og
nordøstfasadei andreetasjevil fortsattoverskrideanbefaltegrenseverdieri T-
1442/2012(seFigur 3). Derforanbefalesdetatgjennomgåendeleiligheter
planleggesi andreetasjei dettebyggetslik at disseleilighetenevil kunnefå en
fasadepåstille sideav bygget.

Figur 3 Beregnedeinnfallendestøynivåpå fasadefor planlagt byggi felt BBB1.a)
situasjonenutenskjermingstiltak,b) situasjonenmedskjermingstiltakder
skjermenhar høydepå 3,6 meterover terreng.

I felt BKS1 erdetplanlagténetasjeeneboliger.Somvist i tegningX001 vil
støynivåpånordfasadefor to av planlagteeneboligerlengstøstav feltetvil være
akkuratpå55dB,grenseverdienfor gul sone.

I felt BKS2 erdetogsåplanlagténetasjeeneboliger.TegningX001viserat
støynivåpånordfasadefor alleplanlagteeneboligervil overskrideanbefaltgrense
verdieri T-1442/2012utenskjermingstiltak.

Med foreslåtteskjermingstiltaki tegningX002vil skjerm2og skjerm3gir
akseptablestøynivåerpåalle fasaderi disseto feltene.

(a) (b)BBB1 BBB1
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Figur 4 viseratstøynivåpånordfasadei andreetasjefor byggC i felt BBB2 vil
overskrideanbefaltegrenseverdieri T-1442/2012utenskjermingstiltak.Somvist i
tegningX002(ogsåFigur 4b)vil Skjerm2føre til at støynivåpåalle fasaderfor
byggC i felt BBB2 blir tilfredsstillende.

Figur 4 Beregnedeinnfallendestøynivåpå fasadefor byggC i felt BBB2.a) situasjonen
utenskjermingstiltak,b) situasjonen medskjermingstiltak.Plasseringav
skjermeneer vist i tegningX002.

Støynivåpåfasadefor byggA, B i felt BBB2 vil væretilfredsstillende.

4.2.2 Maksimale støynivå, L 5AF

Krav til maksimalnivågjelderkun for eventuellesoveromog derdeter merenn10
hendelseri nattperioden.

Beregningerviserat maksimalnivåerikke vil overskride10hendelseri nattperioden
for eventuellesoveromi planlagteboliger. Unntaketvil væreénboenheti andre
etasjepånordhjørnetav byggeti felt BBB1. Dervil maksimalnivåoverstige
anbefaltgrenseverdihvis skjermingstiltakikke utføres(seFigur 5).

Figur 5 Beregnedeinnfallendemaksimalestøynivå,L5AF, på fasadefor planlagt byggi
felt BBB1.a) situasjonenutenskjermingstiltak,b) situasjonenmed
skjermingstiltakder skjermenhar høydepå 3,6 meterover terreng.Krav til
maksimalestøynivågjelder for fasadenemarkertmedrødeprikker.

(a)

(a)

(b)

(b)BBB2BBB2

C
C

BBB1BBB1
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4. 2. 3 Ekvivalent støynivå, LpAeq24h

Innfallendeekvivalentlydnivå,LpA, eq,24h, utenforfasadenefor planlagteboligerer
vist i Figur6. I dennefigurenerdet vist høyestestøynivåvedhverfasade
uavhengigav etasjeog for situasjonenutendenforeslåtteskjermingsløsningen.

Disseble lagt til grunnfor vurderingav innendørsstøymedgrenseverdiersom
beskreveti avsnitt2.3.

Figur 6 Beregnedeinnfallendeekvivalentstøynivå,LpA,eq,24hpå fasadefra vegtrafikk
utenskjermingstiltak.Det er vist høyestestøynivåvedhver fasadeuavhengigav
etasje
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4.3 Private uteoppholdsarealer

Det anbefalesat hverboenhetfår minstettprivat uteoppholdsareali form av
balkonger,altanerog terrasserpåfasadermedtilfredsstillendestøynivå,ellersmå
lokalskjermingfor privateuteoppholdsarealervurderes.

4.4 Innendørs lydnivå

Krav til lydisolasjoni fasadermåvurderesi forbindelsemedbyggemeldingslik at
tekniskforskrift tilfredsstilles.

4.5 Alternativ tiltak

TegningX003viserstøyforholdpåregulert områdemedredusertskiltethastighet
fra 60 km/t til 40km/t for Klekkenveien.

Somvist i X003 vil støynivåpåboligfelt BKS1 ogBKS2 og lekeplassBLK1 være
tilfredsstillendeutenskjermingstiltak.I tillegg vil støynivåpånordfasadefor
byggC i felt BBB2 væretilfredsstillende.

Med tankepåstøyforholdi felt BBB1 vil detværetilstrekkeligmeden3,4meter
skjermmedplasseringvist i tegningX003. Skjermingstiltaketvil føretil at
støynivåpåalle fasaderfor detplanlagtebyggeti felt BBB1 blir tilfredsstillende.

5 Forslag til planbestemmelser

Pågenereltgrunnlaganbefalesbestemmelseriht. T-1442/2012:

› Støynivåpåuteoppholdsarealog utenforåpningsbarefasadeelementer
(vinduer,dørerogev.ventiler)til rommedstøyfølsomtbruksformålskalikke
overstigeLden55dB i enberegningshøydepåminst1,5meterover
golv/bakkenivå.

› Støynivåutenforsoverom,nattkl. 23-07skalikke overstigeL5AF 70dB for 10
eller flere hendelser.

› Støynivåetinnendørsmåtilfredsstillekravenei byggtekniskforskrift/NS8175
klasseC.

Hensynssonervil primærtgjeldefor detteplanområdetetterPBL § 11-8,og forslag
til øvrigebestemmelserersomfølger:

› Alle boenheterskalhaenstille side. Minst ett soveromskalhavindu mot
stille side.

› Fellesområdermedenstørrelsepåminsteutendørsoppholdsareal(MUA),
f.eks.for lek, ballspill, oppholdog rekreasjonmåfå tilfredsstillendestøynivå.

› Alle boenhetermåhaminsténprivatuteplasshvorstøykraveneer tilfredsstilt.

› Detskalforeliggeenstøyfagligutredningsomivaretarbestemmelsene.
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6 Konklusjon

Deter gjort beregningerav støynivåfra veitrafikk i forbindelsemed
detaljreguleringfor HaugsbygdpåHønefossi Ringerikekommune.

Støynivåpåstoredelerav lekeplassBLK1 og helelekeplassBLK2 og BLK3 vil
væretilfredsstillendeutenskjermingstiltak.

Med tankepåstøyforholdpåfelt BBB1, BKS1, ogBKS2 anbefalestre støyskjerm
medplasseringvist i tegningX002.Skjerm1er3,6meterhøyog73meterlang,
skjerm2er2,5meterhøyog21 lang,ogskjerm3er 2,5meterhøyog 37 lang.

Med foreslåtteskjermingstiltakvil støynivå påalle fasaderoguteområdetrundt
boligeneværetilfredsstillende.Unntaketerandreetasjei byggeti felt BBB1, der
vil støynivåfortsattværeoveranbefaltegrenseverdier.Derforanbefalesdetat
gjennomgåendeleiligheterplanleggesi denneetasjen.

Ett alternativttiltak for regulertområdeerat skiltet hastighetfor Klekkenveien
reduseresfra 60km/t til 40km/t. I dettetilfellet vil støynivåpåalle
oppholdsarealerogvedalle boligerværeakseptableutenskjerm2og skjerm3,og
medenlaverehøydefor skjerm1(3,4meter).

Detanbefalesat hverboenhetfår minsterett soveromogprivat uteoppholdsareal
påstille fasaderav bygninger.

Krav til lydisolasjoni fasadermåvurderesi forbindelsemedbyggemeldingslik at
tekniskforskrift tilfredsstilles.

Vedlegg

› Støysonekart,X001,Lden utenskjermingstiltak.

› Støysonekart,X002,Lden medskjermingstiltak.

› Støysonekart,X003,Lden medredusertskiltet hastighet.
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Støyvurdering for Haugsbygd

Støysituasjon uten tiltak, det vises etasje med høyeste nivå

Støykilde: vei

Støynivå Lden i 2030

Støysone-høyde: 2.0m

Rutenett: 5.0m x 5.0m

Målestokk: 1:1000 (A3)

< 55
>= 55
>= 60
>= 65
>= 70
>= 75
>= 80
>= 85

Lden
(dBA)

Bolig
Nytt bygg
Parkering
Uteoppholdsareal
Regulert område
Boligfelt
Støyskjerm
Høydekurv
Veg

Kunde: Block Watne AS
Tegningsnr: X001
Haugsbygd-v07.cna

Oppdragsnr.: A064848
Utarbeidet: SAME 20.05.15
Kontrollert: TRIP 20.05.15
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Støyvurdering for Haugsbygd

Støysituasjon med tiltak, det vises etasje med høyeste nivå

Støykilde: vei

Støynivå Lden i 2030

Støysone-høyde: 2.0m

Rutenett: 5.0m x 5.0m

Målestokk: 1:1000 (A3)

< 55
>= 55
>= 60
>= 65
>= 70
>= 75
>= 80
>= 85

Lden
(dBA)

Bolig
Nytt bygg
Parkering
Uteoppholdsareal
Regulert område
Boligfelt
Støyskjerm
Høydekurv
Veg

Kunde: Block Watne AS
Tegningsnr: X002
Haugsbygd-v07.cna

Oppdragsnr.: A064848
Utarbeidet: SAME 20.05.15
Kontrollert: TRIP 20.05.15



5554

54

44

47 46

46

46 45
47

48

53

54

5555

50

49

49

49

47

46

49

50

49

47

49

48

48

49

50

47

46

49

49

47

48

50

48

47

49

47

47

50

51

47

47

48

46

46

50

5151

51

46

48

47

50

50

50

51

50

45

47

47
46

45

48

49

50

50

47

45

45

46

46

46

47

49

47

46

47

46

45

45

48

45

45

46

46

45

45

47

45

44

46

45

46

47 46
45

44

46

48

46

46 46

4848

45

45

49

51

51

46 46

41

47

48

48

5252
52

50

41

44

48

49

46
44 42

42

40 40

41

40

45

45

44

4748
49

47

40

41

44

46

4040 40

41

40

47

48

47

4949
49

42

40

41

42

42

40

BBB1

A

BKS1

BKS2

Skjerm1, høyde: 3,4 meter

Klekkeveien, ÅDT:6100, 40 km/t

Parkeringsplass

ÅDT:150, 30 km/t

Å
D
T
:1
50
,3
0
km
/t

Le
ke
pl
as
s,
B
LK
1

Lekeplass, BLK2

P
ar
ke
rin
gs
pl
as
s

Le
ke
pl
as
s,
B
LK
3

BBB2

B

C

P
ar
ke
rin
gs

pl
as
s

572680

572680

572700

572700

572720

572720

572740

572740

572760

572760

572780

572780

572800

572800

572820

572820

572840

572840

572860

572860

572880

572880

572900

572900

572920

572920

572940

572940

572960

572960

572980

572980

573000

573000

66
70
44
0

66
70
44
0

66
70
46
0

66
70
46
0

66
70
48
0

66
70
48
0

66
70
50
0

66
70
50
0

66
70
52
0

66
70
52
0

66
70
54
0

66
70
54
0

66
70
56
0

66
70
56
0

66
70
58
0

66
70
58
0

66
70
60
0

66
70
60
0

66
70
62
0

66
70
62
0

66
70
64
0

66
70
64
0

66
70
66
0

66
70
66
0

Støyvurdering for Haugsbygd

Støysituasjon med tiltak, med redusert skiltet hastighet, det vises etasje med høyeste nivå
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Støysone-høyde: 2.0m

Rutenett: 5.0m x 5.0m

Målestokk: 1:1000 (A3)

< 55
>= 55
>= 60
>= 65
>= 70
>= 75
>= 80
>= 85

Lden
(dBA)

Bolig
Nytt bygg
Parkering
Uteoppholdsareal
Regulert område
Boligfelt
Støyskjerm
Høydekurv
Veg

Kunde: Block Watne AS
Tegningsnr: X003
Haugsbygd-v07_40km_t.cna

Oppdragsnr.: A064848
Utarbeidet: SAME 20.05.15
Kontrollert: TRIP 20.05.15
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Saksnavn Kjelstad-Haugsbygd
Saksnummer 2012/21465

Kommune Ringerike
Gårdsnavn SætrangSøndre,Kjelstad
Gårds-og
bruksnummer

Gnr100Bnr 1, Gnr102Bnr 46

Tiltakshaver Block Watne
Adresse Hønengata6

3513Hønefoss

Registreringutført 30.09.2013-
04.10.2013

Av TerjeEnerstvedt
Anja S.Melvær
Heidi Eltoft

Rapportferdigstilt 17.12.2013 Av TerjeEnerstvedt
Metode � Overflateregistrering

� Sjakting

� Prøvestikk

� Annet

FotodokumentasjonHyperlink til fotomappe
Kulturminner Type IDnr

Automatiskfredetekulturminneri
planområdet

Ikke fredetekulturminneri
planområdet

Mulig stolpehull 173996

Faglige
konklusjoner � Planener ikke i konflikt medkulturminner

� Planener i konflikt medautomatiskfredetekulturminner

� Planener i konflikt medikke fredetearkeologiskekulturminner

Sakstype

� Reguleringsplan � Kommunedelplan � Mindreprivat tiltak

� Størreprivat tiltak � Landbruksvei� Nydyrking
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Fi��r 1: Ov�r�ik��k�r� ov�r p��nområ���
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1. B�k�r�nn for p��n�n

Formåletmedplanener å leggetil rette for konsentrert småhusbebyggelsei et områdesomi dag
delviser utbygd.

2. S�mm�n�r��
Detble underfeltarbeidetgravd7 sjakteri varierendelengderinnenforogutenfor planområdet
(sefigur 2). Sjakteneble lagtetter topografiskeforhold i terrenget.Underfeltarbeidetble det
funnet 11kokegroper,et muligstolpehullogen deleldredyrkningslag.

3. D����k�r� o� �i��rom
Denarkeologiskeundersøkelsenpågikkfra 30.09.2013 til 04.10.2013.TerjeEnerstvedthadde
rapport-ogprosjektansvar.

Gravemaskinarbeidetble utført avThorMyrvangfor firmaet ThorMyrvangGravefirmaAS.
Maskinensomble brukt varen 8 tonn gravemaskinmed pusseskuffeogrotortilt.

Væretvarhovedsakeligbra.

Registreringsarbeidetblegjennomførtpå88 timer, hvor det ble brukt maskini 29timer. Forog
etterarbeidutgjør16,5timer. Detble totalt brukt 104,5timer påprosjektet.

4. Områ���
PlanområdetliggervedHaugsbygdi Ringerikekommune, ogomfatter et områdepåca.14,5daa
(sefigur 1).

Avautomatiskefredetekulturminneri områdeter det engravhaugi nærhetenavplanområdet
(ID3880)1 (sefigur 2).Gravhaugenble kontrollregistrert.

1 ID-nummerer strukturnummerfra databasenaskeladden
(http://www.riksantikvaren.no/Norsk/Askeladden/).
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5. Går��hi��ori�
GårdenSætrangblir avO.Ryghomtalt i NorskeGaardnavne,hvorhanskriver:

b.5,s.42
100.Sætrang.Udt. sæ2trang.-- Sotrangr(Nom.)Fornm.s.
IX365.a SotrangeDN.IV242,1346II 244,1348.IV301,1356.
SottrangeReg.206(Brevfra 1415-1416).a Settrangom DN.III 702,
1488Sættrænghc.1520.SettringenNRJ.IV148,1528.[Sættrang
NRJ.I 5, 1514].SetronnghSt.173b. Settung1578.Settrang
1595.Setranng1604.1/1,1/1. Settrang1657.Setrang 1657(2 Gaarde).
Settrang1723(2 Gaarde,hvermed2 Opsiddere).

S.B.bemerker:Navnetforekommerogsaai Runeindskriften paaEggemo-
stenen:a sotrange.DenneIndskriftharAarstalletMDLXXXIX.Over-
gangenfra o til æi NavnetsynesikkemedRimelighedat kunneforklares
vedIndflydelseaf sætr,hvisdette er ubeslegtet.Muliger derfor Sótrangr
opstaaetaf *Sátrvangr,sms.af vangrm. "Vang"ogsátrn. "Plads,
hvor nogetstaar",her snaresti Betydningen"fast Opholdssted"=sætrn.,
hvilketOrdhar foranledigetNavnetsOmdannelse.Gaardenliggerefter
ProvstFærdenmidt i dengamleVangsbygdogdanneren frugtbarogvidt-
strakt Fladeher.

6. S�r����i o� m��o��

Registreringsmetodeninnebarå gravesjaktermedgravemaskin.Vedsjaktingfjerner mandet
øverstejordlagettil manfår avdekketundergrunnen. Dette gjøresfor å seetter mulige
bosetningsspor.

Pågrunnavet uklart kart ogen feiltolkningavgrensentil planområdetavsaksbehandler,ble fire
avsjaktenelagtutenfor planområdet(sefigur 2).

Sjakteneblemålt inn vedhjelpavcpos(gpsinnmåling),og fotodokumentert.Dybdensomble
gravdog dybdenpåmatjordslagetble målt regelmessig.Funneneble målt inn medcposog
fotodokumentert.
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Fi��r 2: Ov�r�ik��k�r� ov�r ���k��r
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7. R��i��r�rin��n� for�øp o� r��������r

7.1 T�rr�n���

Planområdetomfatter et flatt jorde i vest,somgrensermot et fuktig områdesomdominerer
restenavplanområdeti øst.Detvarderfor et forholdsvislite områdemeddyrkamark innenfor
planområdethvor det kunnesjaktes,oghvorsjakt5, 6 og7 blegravd(sefigur 2).Sjakteneble
målt inn medcposogfotodokumentert.

Områdenesomblegravdutenfor planområdetbestoaven liten høydenord for en gravhaug(ID
3880)pånordsidenavklekkenveien(sjakt1 og2),oget flatt jordemellomnedreklekkenvei og
heggestubben(sjakt4) (sefigur 2).

7.2 Innm�rk

7.2.1 A��om��i�k fr����� k����rminn�r

Detble underregistreringenavplanområdetikkegjort funn avautomatiskfredetekulturminner

Dadet veden feiltagelseblegravdutenfor planområdetble det funnet 11kokegroperi sjakt1 og
2 (sefigur 3)

Fi��r 3: Ov�r�ik��k�r� ov�r kok��rop�r
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�ok��rop 1 (173915-1), i sjakt1. Den
har enavrundetform, hvorstørrelsen
er ca.170x 120cm.Fyllmassebestårav
leire, storekullfragmenterogskjørbrent
stein(sefigur 3 og4).

�ok��rop 2 (173915-2), i sjakt1. Den
har ensirkulærform, hvorstørrelsener
ca.2 x 2 m. Fyllmassebeståravleire,
storekullfragmenterogmindre
fragmenteravskjørbrentstein.Denhar
oget markantrødbrentsandlagi
ytterkant avstrukturen(sefigur 3 og5).

�ok��rop 3 (173915-3), i sjakt1. Den
har enavrundetform, hvorstørrelsen
er ca.140x 140cm.Fyllmassebestårav
leire, storekullfragmenterogskjørbrent
stein.Denharoget markantrødbrent
sandlagi ytterkant avstrukturen(se
figur 3 og6).

Fi��r 4: �ok��rop 1 (173915-1)

Fi��r 5: �ok��rop 2 (173915-2)

Fi��r 6: �ok��rop 3 (173915-3)
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�ok��rop 4 (173915-4), i sjakt1. Den
har ensirkulærform, hvorstørrelsener
ca.160x 140cm.Fyllmassebestårav
leire, storekullfragmenterogskjørbrent
stein(sefigur 3 og7).

�ok��rop 5 (173916-1), i sjakt1. Den
har ensirkulærform, hvorstørrelsener
ca.140x 140cm.Fyllmassebestårav
leire, storekullfragmenterogskjørbrent
stein(sefigur 3 og8).

�ok��rop 6 (173916-2), i sjakt1. Den
har ensirkulærform, hvorstørrelsener
ca.120x 80 cm.Fyllmassebestårav
leire, storekullfragmenterogskjørbrent
stein(sefigur 3 og9).

Fi��r 7: �ok��rop 4 (173915-4)

Fi��r 8: �ok��rop 5 (173916-1)

Fi��r 9: �ok� �rop 6 (173916-2)
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�ok��rop 7 (173916-3), i sjakt1. Den
haren avrundetform, hvorstørrelsen
er ca.200x 120cm.Fyllmassebestårav
leire,storekullfragmenterogskjørbrent
stein(sefigur 3 og10).

�ok��rop 8 (173916-4), i sjakt1. Den
harenavrundetform, hvorstørrelsen
er ca.170x 160cm.Fyllmassebestårav
leire,storekullfragmenterogskjørbrent
stein(sefigur 3 og11).

�ok��rop 9 (173916-5), i sjakt2. Den
harenavrundetform, hvorstørrelsen
er ca.240x 160cm.Fyllmassebestårav
leire,storekullfragmenterogskjørbrent
stein(sefigur 3 og12).

Fi��r 10: �ok��rop 7 (173916-3)

Fi��r 11: �ok��rop 8 (173916-4)

Fi��r 12: �ok��rop 9 (173916-5)
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�ok��rop 10 (173916-6), i sjakt2. Den
harenavrundetform, hvorstørrelsen
er ca.50x 40cm.Fyllmassebestårav
leire,storekullfragmenterogskjørbrent
stein(sefigur 3 og13).

�ok��rop 11 (173916-7), i sjakt2. Den
harensirkulærform, hvorstørrelsener
ca.150x 150cm.Fyllmassebestårav
leire,storekullfragmenterogskjørbrent
stein(sefigur 3 og14).

Fi��r 13: �ok��rop 10 (173916-6)

Fi��r 14: �ok��rop 11 (173916-7)
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7.2.2 �����rminn�r m�� ��vk��r� v�rn�������

Detble undergravingavsjakt6 funnet et sirkulært fyllskiftesominneholdtnoenkullfragmenter,
hvorstørrelsener ca.17x 17cm(sefigur 15).Fyllskiftet ble snittet for å påviseom det kunne
væreet stolpehull(sefigur 16).Pågrunnavstor usikkerhetblir det muligestolpehullet(ID
173996)kategorisertsomet ikkefredet kulturminne. Kullprøveble tatt oger sendttil datering.

Fi��r 15:M��i� ��o�p�h��� (ID173996),p��n

Fi��r 16:M��i� ��o�p�h��� (ID173996).profi�
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Fi��r 17:Ov�r�ik��k�r� ov�r m��i� ��o�p�h���
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8. �onk����on

In��n k����rminn�r

Detble gjort funn avet muligautomatiskfredet kulturminne i konflikt medplanenunder
registeringenavplanområdetKjelstad-Haugsbygd.Avventerdateringpåkullprøvefor nærmere
bekreftelse.

DRAMMEN17.12.13

.................................................................
Feltleder
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9. V������

9.1 S��k����kriv���� 1 �i� 7

S��k� 1
Or.:Ø/NØ-V/SV Lengde:75m Dybde:25-30 cm Bredde:3 m
Notater:
5 cmnedi undergrunnen.Undergrunnenbeståravlysegråsandholdigleire.Alunskiferi den
østligeendenavsjakten.

Funn:8

S��k� 2
Or.:N-S Lengde:17 m Dybde:25-30 cm Bredde:3 m
Notater:
5 cmnedi undergrunnen.Undergrunnenbeståravlysegråsandholdigleire.

Funn:3

S��k� 3
Or.:V-Ø Lengde:3 m Dybde:25cm Bredde:3 m
Notater:
5 cmnedi undergrunnen.Undergrunnenbeståravblåaktig leire.

Funn:0

S��k� 4
Or.:V-Ø Lengde:48m Dybde:70cm Bredde:3 m
Notater:
5-10cmned i undergrunnen.Undergrunnenbeståravgulbrunsandholdigleire.Endel gamle
dyrkningslag.
Funn:0

S��k� 5_1
Or.:V-Ø Lengde:65m Dybde:30-40 cm Bredde:3 m
Notater:
10-15cmned i undergrunnen.Undergrunnenbeståravgul-brunsandholdigleire i vestog
blåaktigleire i østmot myrområdet.Endel gamledyrkningslag.
Funn:0

S��k� 5_2
Or.:V-Ø Lengde:4 m Dybde:25cm Bredde:3 m
Notater:
5 cmnedi undergrunnen.Undergrunnenbeståravblåaktig leire.

Funn:0
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S��k� 6
Or.:V-Ø Lengde:86m Dybde:30-100cm Bredde:3 m
Notater:
18-30cmned i undergrunnen.Undergrunnenbeståravgulbrunsandholdigleire.Endel gamle
dyrkningslag.Etmuligstolpehull.
Funn:1

S��k� 7
Or.:V-Ø Lengde:75m Dybde:30-40 cm Bredde:3 m
Notater:
10-15cmned i undergrunnen.Undergrunnenbeståravgulbrunsandholdigleire.Endel gamle
dyrkningslag.
Funn:0

9.2 Fo�o�i���

NR Beskrivelse Retning Dato/Sign
471 Oversiktsbildeutenforplanområdetvedsjakt1 og 2 Ø 30.09.13ASM
472 Oversiktsbildefør gravingvedsjakt1 V 30.09.13ASM
473 Oversiktsbildefør gravingvedsjakt1 og2 SØ 30.09.13ASM
474 Oversiktsbildefør gravingvedsjakt1 og2 Ø 30.09.13ASM
475 Oversiktsbildefør gravingvedsjakt1 V 30.09.13ASM
476 Oversiktsbildefør gravingvedsjakt1 V 30.09.13ASM
477 Oversiktsbildefør gravingvedsjakt1 Ø 30.09.13ASM
478 Kokegrop2 S 30.09.13ASM
479 Kokegrop2 N 30.09.13ASM
480 Oversiktsbildeutenforplanområdetsjakt4 i

bakgrunnen
V 01.10.13HE

481 Oversiktsbildeutenforplanområdetsjakt4 i
bakgrunnen

V 01.10.13HE

482 Oversiktsbildeutenforplanområdetsjakt4 i
bakgrunnen

V 01.10.13HE

483 Oversiktsbildeutenforplanområdetsjakt4 i
bakgrunnen

V/NV 01.10.13HE

484 Oversiktsbildeutenforplanområdetsjakt4 til venstre N/NV 01.10.13HE
485 Oversiktsbildeutenforplanområdetsjakt4 i

bakgrunnen
V 01.10.13HE

486 Oversiktsbildefør gravingvedsjakt5, 6 og7 Ø 02.10.13TEN
488 Kokegrop7 N 03.10.13TEN
495 Dyrkningslag/blåleirei sjakt6 Ø/NØ 08.10.13HE
496 Dyrkningslag/blåleirei sjakt6 V 08.10.13HE
497 Profil 1, veddyrkningslag/blåleirei sjakt6 N 08.10.13HE
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498 Profil 1, veddyrkningslag/blåleirei sjakt6 N 08.10.13HE
499 Mulig stolpehull1 - 09.10.13HE
500 Mulig stolpehull1 - 09.10.13HE
501 Mulig stolpehull1 Ø 09.10.13HE
502 Mulig stolpehull1 Ø 09.10.13HE
503 Mulig stolpehull2 N 09.10.13HE
504 Mulig stolpehull2 N 09.10.13HE
505 Mulig stolpehull2 Ø 09.10.13HE
506 Mulig stolpehull2 Ø 09.10.13HE
507 Profil 2, sjakt6 N 09.10.13HE
508 Profil 2, sjakt6 N 09.10.13HE
509 Profil 2, sjakt6 N 09.10.13HE
510 Profil av mulig stolpehull1 Ø/SØ 09.10.13TEN
511 Profil av mulig stolpehull2 SØ 09.10.13TEN
512 Profil 3, sjakt7 S 09.10.13HE
513 Profil 3, sjakt7 S 09.10.13HE
514 Dyrkningslagsjakt7 Ø 09.10.13HE
515 Dyrkningslagvedprofil 3, sjakt7 Ø 09.10.13HE
516 Dyrkningslagvedprofil 3, sjakt7 Ø 09.10.13HE
517 Sjakt6, gult merketsnittedestolpehull Ø 09.10.13HE
518 Sjakt6, gult merketsnittedestolpehull Ø 09.10.13HE
519 Sjakt6, gult merketsnittedestolpehull Ø 09.10.13HE
520 Sjakt6, gult merketsnittedestolpehull Ø 09.10.13HE
521 Sjakt6, gult merketsnittedestolpehull Ø 09.10.13HE
522 Sjakt6 NØ 09.10.13HE
524 Oversiktsbildesjakt7 NØ 09.10.13HE
525 Oversiktsbildesjakt6 og 7 NØ 09.10.13HE
530 Oversiktsbildesjakt6 og 7 SV 09.10.13HE
531 Oversiktsbildesjakt6 og 7 SV 09.10.13HE
532 Oversiktsbildesjakt5_2og6 Ø/SØ 09.10.13HE
533 Oversiktsbilde SV 09.10.13HE
534 Kullprøve4 N 09.10.13HE
535 Kullprøve5 N 09.10.13HE
536 Kullprøve6 N 09.10.13HE
537 Kullprøve1 S 09.10.13HE
538 Kullprøve2 S 09.10.13HE
539 Kullprøve3 S 09.10.13HE
9932 Kokegrop11 Ø 03.10.13ASM
9933 Kokegrop11 Ø 03.10.13ASM
9934 Kokegrop10 V 03.10.13ASM
9935 Kokegrop10 V 03.10.13ASM
9936 Kokegrop9 V 03.10.13ASM
9937 Kokegrop9 V 03.10.13ASM
9938 Kokegrop8 N/NØ 03.10.13ASM
9939 Kokegrop6 N 03.10.13ASM
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9940 Kokegrop6 S 03.10.13ASM
9941 Kokegrop5 S 03.10.13ASM
9942 Kokegrop5 S 03.10.13ASM
9943 Kokegrop5 S 03.10.13ASM
9944 Kokegrop4 S 03.10.13ASM
9945 Kokegrop4 S 03.10.13ASM
9946 Kokegrop4 N 03.10.13ASM
9947 Kokegrop4 N 03.10.13ASM
9948 Kokegrop3 S 03.10.13ASM
9949 Kokegrop3 S 03.10.13ASM
9950 Kokegrop3 S 03.10.13ASM
9951 Kokegrop2 S 03.10.13ASM
9952 Kokegrop2 S 03.10.13ASM
9953 Kokegrop2 S 03.10.13ASM
9954 Kokegrop2 N 03.10.13ASM
9955 Kokegrop2 N 03.10.13ASM
9956 Kokegrop1 N 03.10.13ASM
9957 Kokegrop1 N 03.10.13ASM
9958 Kokegrop1 S 03.10.13ASM
9959 Kokegrop7 N 03.10.13ASM
9960 Kokegrop7 S 03.10.13ASM
9961 Oversiktsbildesjakt1 og 2 SØ 03.10.13ASM
9962 Oversiktsbildesjakt1 og 2 S 03.10.13ASM
9963 Oversiktsbildeavsjakt1 V 03.10.13ASM
9964 Bilde av kumsomligger mellomsjakt1 og2 Ø/NØ 03.10.13ASM
9965 Bilde av kumsomligger mellomsjakt1 og2, gammel

ogny skade
N 03.10.13ASM

9966 Bilde av kumsomligger mellomsjakt1 og2, gammel
ogny skade

NØ 03.10.13ASM

9967 Arbeidsbildesjakt6 Ø 03.10.13ASM
9970 Sjakt5_1 Ø 03.10.13ASM
9971 Sjakt5_1 Ø 03.10.13ASM
9972 Sjakt5_1 V 03.10.13ASM
9973 Sjakt5_2 Ø 03.10.13ASM
9974 Arbeidsbildesjakt6 V/SV 03.10.13ASM

9.3 S�r�k��r�i���

173915-1 Kokegrop(1)
173915-2 Kokegrop(2)
173915-3 Kokegrop(3)
173915-4 Kokegrop(4)
173916-1 Kokegrop(5)
173916-2 Kokegrop(6)
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173916-3 Kokegrop(7)
173916-4 Kokegrop(8)
173916-5 Kokegrop(9)
173916-6 Kokegrop(10)
173916-7 Kokegrop(11)
173996 Mulig stolpehull

9.4 ����prøv��i���

�Pnr Fr� i�nr Fr� ���k� nr
�P1 173916-2 1
�P2 173916-1 1
�P3 173915-3 1
�P4 173915-2 1
�P5 173996 6

9.5 �i���h�nvi�nin�

Askeladden(http://www.riksantikvaren.no/Norsk/Askeladden/).

9.6 Fi��r�i���
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Sammendrag

Block WatneAS skalbyggeområdetKlekkenhagenbeliggendei Haugsbygd
utenforHønefossmed35boliger.COWI er engasjerttil å utarbeidereguleringsplan
medbestemmelserfor prosjektet.Dennerapporteninngårsomenfagrapportmed
vurderingavvannogavløpsanleggmedovervannshåndtering.
Det skalinngåsutbyggingsavtalemellomBlock WatneAS ogRingerikekommune
for byggingav disseanleggene.Dennerapportenviser at detliggergodttil rettefor
byggingav spillvannogvann.Det måbyggesegnspillvannsledningmåbyggesi
enlengdeav ca.600mfro tilknytning til eksisterendespillvannsledning.
Vannforsyningogbrannvannløsesgjennomomleggingaveksisterende
vannledninger.Det leggestil grunnat overvannfra utbyggingsområdetogberørt
nedbørsfelttransporteresgjennomutbyggingsområdeti enlukket løsninggjennom
områdetmedutløptil eksisterendebekk.
Gjennomgåendeveggjennomplanlagtområdeansessomgodtegnetfor flomveg.

1 Innledning

COWI AS erengasjertavBlock WatneAS til å utarbeide reguleringsplanfor
utbyggingavboligområdetKlekkenhageni HaugsbygdutenforHønefosssentrum.
Det planleggesca.35boenheteri enkombinasjonav kjedeteeneboliger,4
mannsboligerogblokkbebyggelse.Halvpartenav boenheteneer tenktsom
leiligheter.I denneforbindelseskaldetvurderesløsningerfor vann,spillvannog
håndteringav overvann.

2 Beskrivelse av eksisterende forhold

2.1 Topografi og grunnforhold

Del avområdetsomskalbebyggespregesavenforsenkningi landskapet,som
ligger langsfylkesveieni retningøst/vest.Terrengetstigeri retningøstognord,
mensdetflaterut i retningsørogvest.Høyestepunkt ligger motNedreKlekken
vei i øst.En mindretilsigsbekktil engjennomgåendehovedbekk,somtil slutt har
sitt avløptil Randselvaharsitt oppkommepåplanområdet,ogkrysserplanområdet
i retningsørvest.Seutsnittav planområdetnedenfor.
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Utsnitt avplanområdemedortofoto bakgrunn

Planområdeterpåca.18,3da.Heraver i dagca.4 daadyrketmarkogca.10daaav
områdetsomskalbebyggeser annengrønnstruktur.Det er i dagikke annen
bebyggelseinnenforplanområdet.Eksisterendebebyggelsesomi dagomkranser
byggeområdeti planenligger påethøyerekotenivå.

Områdeter i randsonenfor denmarinegrensepåkote+171ogbefinnerseg
innenforenavsetningav løsmasseav forvitringsmaterialemedmektighetover
0,5m,ref: . http://geo.ngu.no/kart/losmasse/. Geotekniskeundersøkelserutførtav
Multiconsultpåoppdragav Block WatneAS viseratdetfor 9 sonderboringerer
grunttil fjell medrelativt fasteløsmasserav silt/leir oversand/more/grusog til
fjell. Dybdetil fjell variererfra 2,8-6,8m.Ved enkelt boringerer detpåvisttynne
lag av torv ogbløtelag.Grunnvanneter ca.midt på områdetmålt til ca.0,3munder
eks.terreng.

2.2 Eksisterende vann og avløpsanlegg

Ringerikekommunehargjennomgåendehovedvannledning somkryssergjennom
planområdeti retningøst-vestogmedledningmot nord, jfr. planutsnittnedenfor.
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Utsnitt av eks.vannog avløpsanlegggjennomplanområdet

Fraøstsåerdetregistret2 overvannsledningersom harsitt utløpi planområdeti
tillegg såhar1 spillvannsledningogsåutløpi området.Det antasat
spillvannskledningharetutslippvia slamavskiller. Områdetomkransesav
bebyggelse,somer registrerthovedsakeligmedslamavskillerognaturlig
utslippsretninger inn i planområdetogmedavløpvia eksisterendebekkut av
planområdet.Det eretbehovfor å få sanertdisseutslippenepågenerellbasisog
spesieltnåi forbindelsemedat områdetnåplanleggesbebygd.

Overvannethar,somtidligerenevnt,enavløpsretning fra planområdetog
omkringliggendenedslagsområdet via eksisterendebekk i retningsørvest.

3 Løsninger for vann og avløpsanlegg

Block WatneAS harværti kontaktmedenhetfor TekniskForvaltningi Ringerike
kommunemedtankepååforberedegrunnlagetfor enutbyggingsavtalefor
overtagelseav ogutbyggingav vannogavløpsanlegget.Det leggestil grunnat en
slik utbyggingsavtaleinnarbeidessomet rekkefølgekrav i
reguleringsbestemmelsene.Føringsveifor enstordel av ledningsanleggetfor vann,
spillvannog til delsovervannplanleggeslagt til gjennomgåendevegSKV2
gjennomplanområdet.Vannogavløpsanleggetprosjekteresogutføresi hht.
kommunenstil enhvertid gjeldendeVA-norm.

3.1 Spillvann

Spillvannsledningsomi dagharutslippi planområdet forutsettesvidereført
gjennomområdetsammenmednytt tilført spillvannfradeplanlagteboligene.
Dimensjonerogdesignpåanleggetdimensjoneri hht. kommunesVA-norm .
Spillvannsledningførestil kommuneledningsnettnedstrømsområdetvist på
oversiktsplannedenfor
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Trasefor tilknytning av spillvannfra bebyggelsetil eks.spillvannsledning.Trasevist medrødt

Block WatneAS harinngåttavtalermedberørtegrunneiereav vist trasefor
spillvann.

I tillegg til dettevil deti forbindelsemedutbyggingsavtaleni samarbeidmed
Ringerikekommunesøkeså få sanertmestmulig aveksisterendespillvannfra den
nærmestbeliggendebebyggelsen,somi dagharutslipp til planområdet.

3.2 Vann og brannvann

Gjennomgåendevannledningeri planområdetmåi forbindelsemedplanlagt
utbyggingleggesom.Naturlig føringsveihervil være i planlagtvegSKV2.
Eksisterendevannledningharkapasitettil å kunnedekkeet brannvannsbehovpå
inntil Q= 50 l/s,somlangtoveret normaltkrav til småhusbebyggelsepåQ= 20 l/s,
somher.Vannforsyningtil planområdetvil derforpå alle måterværesværtgodt
dekket.

3.3 Overvann og overvannshåndtering

Somtidligerenevnt,såerområdetpregetavå befinnesegi et laverebeliggende
områdetmednaturligtilrenningfra et størreomland ennplanområdet.Området
bærerpregavdetteogdeplanlagtebebyggelsesområderBBB2, BKS2ogBBB1
befinnessegi daginnenforet områdesomer oppbløtt oggjennomskjøreav et
bekkeløp,somsyneså startei østredelav områdetBBB1. I sammeområdeerdeti
dagsynlig utslipp2 overvannsledningerpåhhv.Ø200mmogØ150betongi følge
tilgjengeligkartverkfra Ringerikekommune.Detteforklarermyeav grunnentil
områdeti dagtil delseroppbløtt.Disseledningene planleggesvidereførtlukket
gjennomområdet.



6/6 VURDERING AV VANN OG AVLØPSANLEGG

Det er ikke vurdertsomtilrådelig å videreføreeksisterendebekk,somåpenbekk
gjennomområdetgrunnetutbyggingensart medrelativt konsentrertbebyggelseog
arealknappheti forhold til ønsketutbyggingog forholdetmellomkrav til parkering
og lekeplasseri området.

Det anbefalesderforatovervannsamlesoppogvidereføresi overvannsledning
gjennomområdettil eksisterendebekkeløpnedstrømsplanområdetbasertpå
følgendeprinsipper:

› Vann ut av området før utbygging = vann etter utbygging
I forbindelsemeddetaljprosjekteringogutbyggingsavtalemedRingerike
kommunegjennomføresdetenberegningsomavklarereventuellebehovfor
fordrøyningi planområdetmedengjennomgåendeovervannsledning.Her tas
dethensynintensitet,varighetog frekvenspåmålt nedbør,derdetogsåtas
hensyntil klimafaktorer( framtidig øktnedbør)og nedslagsområde.

› Det benytteslokal overvannsdisponering(LOD) basert på naturlig
infiltrasjon der detteer mulig
Takvannogoverflatevannfra vegersøkesinfiltrert tilbaketil grunnenog/eller
fordrøydnaturligi grønnstrukturer,veggrøfterogannetegnetarealer.

Naturligeflomvegervil væregjennomgåendevegSKV2, somhøydemessig
plassereslavereennplanlagtbebyggelsei områdeneBBB1, BKS2,BKS1 ogdeler
BBB2. DeleravBBB2 vil kunnefå flomvegmot eksisterendebekki sørvestligdel
av detteområdet.Detansesikke å hakonsekvenserfor liv oghelsehvis dette
ivaretas.

4 Konklusjon

Dentekniskeinfrastrukturmedhensynpåveg,vannogavløpsanleggfor utbygging
av Klekkenhagenmed35boligeransessomgjennomførbartutenat detmå
gjennomføresytterligeretiltak eller undersøkelserfor å settei gangmeden
detaljprosjektering.Utbyggingavvannogavløpsanleggstyresgjennom
utbyggingsavtalemedRingerikekommunederkrav til anleggeternedfelti
kommunensVA-norm. Forhåndteringav overvannfra utbyggingsområdetog
nedbørsfeltnedslagsfeltleggesdettil grunnoganbefalesenlukket løsning
gjennomutbyggingsområdet.Dettekombineresmedinfiltrasjoni fra
utbyggingsområdetderdetteermulig.
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Helgerud vest - utbyggingsavtale  

 

Forslag til vedtak: 
 

1. Forslag til utbyggingsavtale for «Helgerud vest» mellom Bokvalitet AS og Ringerike 

kommune vedtas. 

 

2. Ringerike kommune overtar vederlagsfritt til fremtidig drift og vedlikehold 

kommunaltekniske anlegg som er angitt i utbyggingsavtalen. 

 

 

Beskrivelse av saken 
 

Det er ført forhandlinger mellom Bokvalitet AS og Ringerike kommune om 

utbyggingsavtale vedrørende etablering av infrastruktur på området Helgerud vest i 

Heradsbygda. Dette i forbindelse med at Bokvalitet AS skal bygge ut boligområdet. 

Området består av eiendommene gnr./bnr. 57/102 og 57/114. 

 

Reguleringsplanen for Helgerud vest ble egengodkjent i kommunestyret 22.05.2014, sak 

70/14. Reguleringsplanen omfatter områder regulert til konsentrert småhusbebyggelse. I 

tillegg er det regulert inn bl.a. veger, gang- og sykkelveg, lekeplass og støyskjermer. 

 

Utbyggingsavtalen innebærer kommunal overtagelse av vann-, spillvann- og 

overvannsledninger inkludert tilhørende kummer. Det ligger i dag en kommunal 

spillvannsledning på området, som må flyttes for å gi plass til boligene. Tiltakene bekostes 

av utbygger og overtas vederlagsfritt av kommunen. Kommunen kan gjennom 

utbyggingsavtalen stille krav til kvalitet og utførelse på anleggene. 

Adkomst og interne veger innenfor utbyggingsområdet skal være private og overtas av 

tomtekjøpere i fellesskap til fremtidig drift og vedlikehold. Dette gjelder også gang- og 

sykkelveg, lekeplass, støyskjermer, stikkledninger og kloakkpumpestasjon. Utbygger sørger 

for overdragelse av de private anleggene til tomtekjøperne. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 
  



Gjeldende reguleringsplan nr. 0605_384 «Helgerud vest», som er grunnlaget for 

utbyggingsavtalen, ble vedtatt i kommunestyret 22.05.2014, sak 70/14. 

 

Økonomiske forhold 
 

Utbyggingsavtalen forutsetter at alle tiltak i avtalen skal bekostes av utbygger. Tiltakene 

skal dermed utføres uten kostnader for kommunen. 

 

Ved kommunal overtagelse av vann- og avløpsledninger kan det på utbyggers oppfordring 

inngås en avtale om overdragelse av justeringsrett mellom utbygger og kommunen. Dette for 

å sikre refusjon av merverdiavgift for utbygger etter gjeldende regler for justeringsrett på 

overtakelsestidspunktet. Kommunen er sikret retten til å kreve gebyr for administrasjonen av 

dette. 

 

Behov for informasjon og høringer 
 

Utbyggingsavtalen har ligget ute til offentlig ettersyn med frist for merknader satt til 

10.06.2015. Ved fristens utløp har det ikke kommet noen merknader til avtaleforslaget. 

 

Rådmannens vurdering 
  

Utbyggingsavtalen mellom utbygger og kommunen ivaretar at området utvikles i henhold til 

den vedtatte reguleringsplanen. Rådmannen ser positivt på at tiltakene i utbyggingsavtalen 

gjennomføres, slik at boligområdet kan etableres. 

 

Utbyggingsavtalen er i tråd med lignende avtaler, og sikrer at tiltakene blir gjennomført i 

henhold til kommunens krav. 

 

Rådmannen anbefaler på grunnlag av dette at forslag til utbyggingsavtale vedtas. 

 

Vedlegg 

 
1. Forslag til utbyggingsavtale mellom Bokvalitet AS og Ringerike kommune, datert 

08.05.2015. 

2. Reguleringsplankart nr. 0605_384 «Helgerud vest». 

 

Lenker 
 

Reguleringsbestemmelser: 

http://kart.ringerike.kommune.no/605wsplandialogdokumenter/bestemmelser/384-best.pdf 

 

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, 09.06.2015 



 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Jostein Nybråten 

 

saksbehandler: Svein Morten Lillevik Westgård 
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