Ringerike kommune
MØTEINNKALLING
Utvalg:
Møtested:
Møtedato:
Tid:

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning
Formannskapssalen
10.11.2014
kl. 16.00 (se program)

Gyldig forfall meldes til sekretariatet, e-post sek@ringerike.kommune.no eller
tlf. 32 11 74 81 (Ingebjørg)
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 11
Innkalte:
Funksjon
Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Varamedlem
Varamedlem

Navn
Arne Broberg
Alf Henry Meier
Steinar Larsen
Ivar Eskestrand
Elsa Lill Piltingsrud Strande
Mari Johnsen Viksengen
Ole-Gunnar Øhren
Viggo Emil Elstad
Lise H Kihle Gravermoen
Nena Bjerke
Monica Juverud Sørstrøm

Forfall

Møtt for

FO
FO
Lise H Kihle Gravermoen
Viggo Emil Elstad

PROGRAM:
Hovedkomiteen medlemmer bes møte for befaring til::
kl. 13.45
kl. 14.45
Kl. 15.00
kl. 16.00

Ny flerbrukshall Schjonglunden. Fremmøte ved flerbrukshallen.
Hammerbrogata/Lagesensgate vedr. fasade i forbindelse med sak
om Nordre Park Boligsameie
Det er reservert rom til gruppemøte (Ap. H. V og Krf)
Ordinært møte starter
Presentasjon v/Ask Utvikling. Etterbruk av Stranden skole

Saksnr.

Arkivsaksnr.
Tittel

109/14

14/832
Godkjennelse av møteprotokoll - Møte 10.11.2014

110/14

14/780
Kjøp av tomt til renseanlegg - Nes i Ådal

111/14

14/261
Oppstart av reguleringsplan nr. 394 - Hønengata 26

112/14

14/301
2. gangsbehandling - 355 Detaljregulering for Fegrihøgda

113/14

14/1477
367 Områderegulering for Eggemoen Aviation & Technology Park 1. gangsbehandling

114/14

14/1831
371 Telegrafalleen 2 - 1. gangsbehandling

115/14

14/260
395 Nordre Park Boligsameie - Detaljreguleringsplansak

116/14

14/1488
Områdereguleringsplan 366 Kunnskapspark Ringerike 1.gangs
behandling

117/14

14/1962
Hvervenmoen områderegulering. Utbyggingsavtale

EVENTUELT
Ringerike kommune, 31.10.2014
ARNE BROBERG
LEDER

Sak 109/14
Godkjennelse av møteprotokoll - Møte 10.11.2014
Arkivsaksnr.: 14/832

Arkiv: 033 &17

Saksnr.: Utvalg
109/14
Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning
Forslag til vedtak:
Møteprotokollen godkjennes.
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Møtedato
10.11.2014

Sak 110/14
Kjøp av tomt til renseanlegg - Nes i Ådal
Arkivsaksnr.: 14/780

Saksnr.:
110/14
/
/

Arkiv: M16

Utvalg
Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
10.11.2014

Forslag til vedtak:
1. Ringerike kommune kjøper 1 317m2 grunn til nytt renseanlegg på Nes i Ådal.
2. Kr. 76 200,-, kroner syttisekstusen tohundre, pluss omkostninger i forbindelse med
fradeling av eiendommen, saksbehandlingsgebyr og kartforretning, samt tinglysning
av skjøte finansieres fra prosjektnummer 0351.

Sammendrag
Eksisterende jordinfiltrasjonsanlegg på Nes i Ådal er gammelt og tilfredsstiller ikke dagens
krav til utslippskontroll. Anlegget dekker bare en liten del av Nes rensedistrikt.
Det skal bygges et større renseanlegg på Nes som skal ta imot avløp fra bebyggelsen på Nes.
Renseanlegget er en av flere større prosjekter, som blant annet skal ta for seg et nytt vannverk
og sanering av avløpssituasjonen på Nes i Ådal.
Rådmannen har derfor gjennomført en anbudskonkurranse på detaljprosjektering på nytt
renseanlegg. Renseanlegget er planlagt plassert på tomt gnr. 302 bnr. 38 og gnr. 302 bnr. 4.
Det nye anlegget vil sikre at dagens og fremtidige utslipp vil holde dagens utslippskrav.

Innledning / bakgrunn
Bakgrunnen for et renseanlegg på Nes i Ådal er at eksisterende jordinfiltrasjonsanlegg på
Nes i Ådal er gammelt og tilfredsstiller ikke dagens krav til utslippskontroll. Dagens anlegg
har ikke kapasitet til å ta imot flere abonnementer, og man har i tillegg også tenkt til å sanere
store deler av Nes rensedistrikt. Anlegget dekker bare en liten del av Nes rensedistrikt.
Plassering av renseanlegget er vist i vedlegg 1.

Forholdet til overordnede planer
Det aktuelle arealet er i kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.2007 avsatt til landbruksnatur og friluftsområde (LNF). Tiltak i forbindelse med kommunaltekniske anlegg er tillatt,
jf. kommuneplanbestemmelsene § 2.1, 3. ledd.
Renseanlegget er innenfor 100-meterssonen fra Begna. Det er i utgangspunktet byggeforbud i
denne sonen, med mindre tiltaket inngår i reguleringsplan, jf. kommuneplanbestemmelsene §
5. Forbudet gjelder ikke drift og vedlikehold på offentlig ledningsnett. Her er det snakk om
etablering av et nytt renseanlegg med tilhørende ledningsnett.
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Plassering av renseanlegget er valgt ut fra utredninger som er gjort av Ringerike kommune og
deres rådgiver. Valgte plassering er gunstig på grunn av fall, samt at det ligger litt avsides til i
forhold til øvrig bebyggelse. Med bakgrunn i dette vil man i byggesøknaden søke om
dispensasjon fra kommuneplanen § 5.
Renseanlegg for Nes i Ådal ligger inne i vedtatt Hovedplan avløp, planperioden 2009-2019,
hvor det i pkt. 6.3.6, står «Det anbefales ikke at det tilknyttes flere abonnenter til
renseanlegget før anlegget er utbedret eller at nytt renseanlegg er bygget på Nes».
Renseanlegget og saneringsprosjektet er i tiltaksplanen i Hovedplan avløp, og prosjektene
henter finansiering gjennom Hovedplan avløp.

Tidligere behandlinger og vedtak
Renseanlegget på Nes i Ådal ligger inne i vedtatt hovedplan avløp. Denne saken omhandler
derfor kjøp av tomt til renseanlegget.

Økonomiske forhold
Kjøp av tomt for nytt renseanlegg er en del av finansieringen til nytt renseanlegg for Nes i
Ådal og henter finansiering fra prosjekt nr.0351 Renseanlegg Nes i Ådal.

Rådmannens vurdering
Etter en samlet vurdering vil rådmannen anbefale at man kjøper grunn på eiendom gnr/bnr.
302/38 og 302/4.

Vedlegg
1. Forslag til kjøpekontrakt
2. Kart over plassering
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, 03.10.2014
Tore Isaksen
rådmann
leder: Jostein Nybråten
saksbehandler: Nickolai-Thomas Berg
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Oppstart av reguleringsplan nr. 394 - Hønengata 26
Arkivsaksnr.: 14/261

Saksnr.:
111/14
/
/

Arkiv: PLN 394

Utvalg
Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
10.11.2014

Forslag til vedtak:
1. Kommunen vedtar oppstart av detaljregulering nr. 0605_394 HØNENGATA 26.
2. Planavgrensning anbefales som vist på vedlegg nr. 1
3. Det tas sikte på å oppheve deler av gjeldende reguleringsplan nr. 0605_7
HØNEFOSS, nr. 0605_358 HØNENGATA 18-20 og 0605_64-02 HØNEFOSS
SENTRUM, som overlappes av ny plan, ved vedtak av 0605_394 detaljregulering for
HØNENGATA 26.

Sammendrag
Ringerike Boligstiftelse v/ Eiendomsservice AS ønsker oppstart av detaljreguleringsplan for
Hønengata 26 A og B. Det vurderes å bygge ca. 20 leiligheter på eiendommen som i dag eies
av boligstiftelsen. Leilighetene er tenkt fordelt fra andre til femte etasje, mens første etasje
vil kunne inneholde et mulig servicesenter og parkering. Første etasje vil også kunne være
aktuell som næringslokaler dersom servicesenter ikke er aktuelt. Tomten er på ca.1584 m2,
som er en relativt liten tomt, men på grunn av sin sentrale beliggenhet kan det aksepteres en
høy utnyttelse. På tomten har det stått et eldre trehus som tidligere ble benyttet som
kommunal bolig, dette er nå revet.
Rådmannen anser at de mest sentrale utfordringene vil være knyttet til atkomsten til
boligtomten, og håndteringen av støyforholdene ut mot den trafikkerte Hønengata. Det er
ikke ansett at tiltaket utløser behov for en konsekvensutredning, men det er flere tema som
må omtales, utredes og beskrives i planbeskrivelsen. Dette gjelder trafikk, støy og
luftforurensning.

Innledning
Ringerike boligstiftelse ønsker å regulere boligtomt på Hønengata 26 A og B til mulig
servicesenter i første etasje med parkering, vei, grøntareal og boliger fra 2. til 5. etasje.
Forslagsstiller ønsker å regulere til ca. 20 leiligheter, disse kan potensielt bli kommunale
leiligheter. Det er usikkert hvem boligene skal rettes mot og hvor omfattende utbyggingen
blir. Forslagsstiller har antydet at det kan være aktuelt å selge eiendommen til andre når den
er ferdig regulert. Det er også aktuelt å regulere første etasje til næring, da eiendommen
ligger i Hønefoss sentrum.

Side 6

Sak 111/14
Det kreves detaljregulering for gjennomføring av et større bygge – og anleggstiltak, og andre
tiltak som kan få vesentlige virkninger for miljø – og samfunn pbl. §12-1. Reguleringsplanen
må avklare viktige forhold knyttet til omfang, utforming og konsekvenser av tiltaket.

Beskrivelse av saken
Dagens situasjon
Innenfor foreslått planavgrensning finner man en rivningstomt som tidligere inneholdt en
større villa med inntil 6-8 kommunale leiligheter. Det er også garasjeanlegg, deler av et
mindre næringsbygg og en boligblokk. Ellers finnes grøntareal og parkering.
Trafikksituasjonen i området er utfordrende, med betydelige trafikkmengder i Hønengata.
Nåværende tilkomst har inn - og utkjøring fra Hønengata.
Planer under arbeid i området
Det er ingen planer under arbeid i det aktuelle planområdet. Det er en nylig vedtatt
reguleringsplan som ligger delvis innenfor forslag til planavgrensning, reguleringsplan
nr.0605_394 Hønengata 18-20.
Utviklingsbehov og mulige planformål
Det er usikkert hvor stor utbyggingen vil bli, men det antas at det kan bygges ca. 20
leiligheter. Hvilke arealer som kan bli tilgjengelige og hvilke atkomstmuligheter som tillates
vil påvirke størrelsen på utbyggingen.
Aktuelle arealformål er bolig, kombinerte formål for bolig/forretning/kontor,
samferdselsanlegg og parkering, lekeareal og grønnformål, samt hensynssoner.
Gjeldende reguleringsplaner og kommuneplan
Planområdet er i dag regulert i reguleringsplan nr. 0605_7 HØNEFOSS vedtatt 12.02.1956,
nr. 0605_358 HØNENGATA 18-20 og nr. 0605_64-02 HØNEFOSS SENTRUM vedtatt
20.12.1976.
Etter som reguleringsplan nr. 7 er vedtatt i 1956 anses denne som foreldet og mangelfull.
Kommuneplanens bestemmelser gjelder derfor i stedet for denne planen jfr. § 1.1.2, 2. ledd.
Området er i kommuneplanens arealdel regulert til boligformål, hvor utnyttelse av området
skal vurderes ut i fra strøkets karakter. Det kan ikke etableres kjøpesenter. Ved regulering i
sentrumsnære områder kan det legges til grunn en høyere utnyttelsesgrad. I reguleringsplan
nr. 64-02 Hønefoss sentrum er det regulert inn en omkjøringsvei med et lite grøntareal.
Denne veien er i dag ikke lenger aktuell for dette området. Naboplan nr. 358 «Hønengata 1820», som er innenfor forslag til planavgrensning, er gitt en høy utnyttelse med bolig næring
og kontor.
Plantype og avgrensning
Planen fremmes som en detaljregulering. Eiendomsservice AS er forslagsstiller til planen.
For øvrig vises det til foreslått planavgrensning i vedlegg 1. Tomtens arealer inngår i foreslått
planområde, i tillegg er avgrensningen foretatt med hensyn til mulige tilkomstløsninger for
området.
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Eiendomsforhold
Planområdet omfatter eiendommene: gnr./ bnr. 317/175, 317/172, 317/180, 317/217,
317/219, 317/578 og 1035/1.
Eiendom:
317/172
317/175
317/180
317/217
317/219
317/578
1035/1

Eier:
Ringerike kommune
Ringerike boligstiftelse co/ Eiendomsservice AS
Grønnvold, Odd og Svein Olav
Parkg 13 og 15 Borettslag
Parkg 13 og 15 Borettslag
Ringerike kommune
Statens Vegvesen

Juridiske forhold
Naturmangfold og grøntstruktur
Naturmangfoldloven, av 19.06.09, § 8 kunnskapsgrunnlaget er vurdert. Det er ikke registrert
noen arter innenfor planområdet, iflg. Miljødirektoratets naturbase. Det står et stort eldre
løvtre innenfor tomt gnr/bnr 317/175 som bør vurderes om det er mulig å bevare. Treet er
ikke registrert i Grønn plakat for Hønefoss vedtatt 30.11.2000.

Økonomiske forhold
Forslagstiller skal bekoste de aktuelle utredningene og undersøkelsene.
Man vil kunne anta at utbygginga vil kunne gi økonomiske konsekvenser for Ringerike,
muligens i form av sosiale tjenester.
Planen fremmes som en privat detaljregulering. Dette innebærer at forslagsstiller blir
fakturert for et saksbehandlingsgebyr.

Prinsipielle avklaringer
Det er mulige interessekonflikter knyttet til tilkomsten til området. Eier av Hønengata 30
ønsker ikke felles tilkomst med Hønengata 26. Parkgata Borettslag ser heller ikke mulighet
for å avstå grunn til inn - og utkjøring via Parkgata. Det er også uttrykt bekymring for
lysforholdene i forbindelse med en oppføring av ny bebyggelse. Etasjehøyde og tilkomst er to
viktige tema som bør vurderes nøye i planen.

Rådmannens vurdering
Det vil være behov for å vurdere tilkomsten nøye med tanke på eiendomsforhold og
fordeler/ulemper med de alternative forslagene. Når det gjelder lysforhold bør man også gjøre
en konkret vurdering av dette i forhold til etasjehøyde og påvirkning av lysforhold. Det
kreves at det gjennomføres en sol/skyggeanalyse for å dokumenteres endringer i lysforhold.
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Eksisterende grøntstruktur
Parktre som står mot ytterkant av eiendommen mot nord bør kunne ses på som et positivt
element og vurderes om kan bevares for å sikre grønne verdier i området. Dette tas da inn i
reguleringsbestemmelsene.
Plantype og avgrensning
Planavgrensningen anses som en hensiktsmessig avgrensning ut i fra tilkomst og størrelsen
på prosjektet. Før førstegangs behandling må det særlig avklares hvordan reguleringsplanen
skal løse tilkomst til bygget.
Estetikk og landskapsbilde
Rådmannen mener det i tillegg til vurderinger av selve landskapsbildet må vurderes
parkeringskjeller under bakkenivå, dette for å sikre en helhetlig og tiltalende fasade på en
sentral tomt i Hønefoss. Etasjehøyde på 5. etasjer vil kunne bryte noe med omgivelsene, selv
om det er ønskelig med en høy utnyttelse.
Universell utforming
Området er naturlig flatt og enklere å gjøre tilgjengelig for ulike brukergrupper.
Kravene til universell utforming må ivaretas gjennom teknisk forskrift - TEK 10.
Lekearealer
Behovet for lekearealer jfr. Kommuneplanens bestemmelser om lekeplass må vurderes.
På grunn av lite areal må omkringliggende arealer vurderes nærmere med tanke på
dekningsgrad hjemlet i kommuneplanen.
Forhold til klima – og energiplanen.
Fortetting i sentrum er viktig for å nå klimamålene om reduksjon av transportbehov.
Området er sentrumsnært med gode muligheter for å velge energivennlige transportmidler.
Hønengata 26 ligger like ved bussholdeplass og gang – og sykkelvei i Hønengata. Planen er
også innenfor konsesjonsområde for fjernvarme.
Samlet vurdering
Rådmannen anser det som positivt med fortetting i sentrum slik at en relativt høy utnyttelse
kan tillates. Det må stilles krav til estetikk og utforming på en sentral og godt synlig tomt.
Det anbefales derfor at det gjøres vurderinger om utforming og fasade på bygning, i tillegg
anbefales det at parkeringsareal legges under bakkenivå. Dette vil lettere kunne gi bygget en
bedre fasade, og tomteutnyttelse. Det bør vurderes om eldre løvtre som befinner seg på
tomten kan bevares som en kvalitet og grønnstruktur i området.
Etasjehøyde må vurderes ut i fra landskapsvirkninger og solforhold for naboer og beboere.
Tilkomstløsningen vil være sentral å få på plass da denne bestemmer i stor grad plassering og
utforming på bygningen. I tillegg vil tilkomst for myke trafikanter til boligene måtte utformes
i forhold til bilvei av trafikksikkerhetsmessige grunner.
Det er ansett at tiltaket ikke utløser krav om konsekvensutredning, men planbeskrivelsen må
beskrive virkninger og konsekvenser av de viktigste relevante temaene.
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Vedlegg
1. Oversiktskart som viser forslag til avgrensning av 0605_394 detaljregulering for
Hønengata 26.
2. Brev fra forslagsstiller, datert 12.08.2014.
3. Gjeldende reguleringsplan nr. 0605_7 HØNEFOSS, nr. 0605_358 HØNENGATA 1820, og 0605_64-02 HØNEFOSS SENTRUM *
4. Kommuneplanens arealdel 2007-2019, soneplan Hønefoss vedtatt 30.08.2007, med
tilhørende bestemmelser*
5. Energi – og klimaplanen for Ringerike kommune, vedtatt 02.12.10*
6. Grønn plakat for Hønefoss, vedtatt 30.11.00*
7. Kommunedelplan for gående – og syklende, vedtatt 29.06.1995*

Lenker
Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De
foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for
papirutskrift.
Ringerike kommune, 24.10.2014

Tore Isaksen
rådmann

Enhetsleder: Heidi Skagnæs
Avdelingsleder areal- og byplankontoret: Grethe Tollefsen
saksbehandler: Ken Ove Heiberg
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2. gangsbehandling - 355 Detaljregulering for Fegrihøgda
Arkivsaksnr.: 14/301

Saksnr.:
112/14
/
/

Arkiv: PLN 355

Utvalg
Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
10.11.2014

Forslag til vedtak:
1. 0605_355 detaljregulering for boliger på Fegrihøgda med tilhørende
reguleringsbestemmelser vedtas.
2. De deler av reguleringsplan 151 Øvre Fegri 17.08.82 som overlappes av ny plan
oppheves.

Sammendrag
Hensikten med detaljreguleringen er å tilrettelegge for boliger på Fegrihøgda. Planforslaget
var på høring og offentlig ettersyn våren 2014. NVE fremmet innsigelse til planen ut fra
manglende utredninger. Innsigelsen er nå trukket, og planen kan fremmes til sluttbehandling.
Det er gjort noen tillegg i bestemmelsene ut fra innspillene som kom i høringsperioden.

Tidligere behandlinger og vedtak
Planforslaget ble 1.gangsbehandlet av Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning og
vedtatt sendt ut på høring og lagt ut til offentlig ettersyn i møte 07.04.14, sak 46/14. HMA
fattet følgende vedtak (saksprotokoll følger som vedlegg 6):
1. Forslag til detaljregulering for boliger på Fegrihøgda 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. Før 2. gangsbehandling skal nødvendige støyskjermingstiltak innarbeides i
planen, både på kart og i bestemmelsene.
4. Det tas sikte på å oppheve de deler av gjeldende reguleringsplan 151 Øvre Fegri
som overlappes av ny plan, ved vedtak av detaljregulering for boliger på
Fegrihøgda.

Beskrivelse av saken
Planforslaget
Planforslaget som foreligger til behandling består av:
- Plankart i målestokk 1:1000, merka "2. gangsbehnandling".
- Forslag til reguleringsbestemmelser datert 21.10.2014.
- Planbeskrivelse datert 21.10.2014.
Beskrivelse av tiltaket fremgår av planforslaget med tilhørende beskrivelse, samt
saksframlegg til 1. gangsbehandling. Se vedlegg 2-5.
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Gjeldende reguleringsplaner
Planområdet er i hovedsak uregulert, med unntak av den delen av planområdet som berører
Rv35. Gjeldende reguleringsplan her er 151 Øvre Fegri fra 17.08.82. I den nye
detaljreguleringen er dette området foreslått regulert mer detaljert til diverse vegformål
iht. byggeplan utarbeida av Statens vegvesen.
Endringer etter 1.gangsbehandling
Med bakgrunn i hovedkomiteens vedtak 07.04.2014 samt innkomne høringsuttalelser, er det
gjort følgende tillegg i rekkefølgebestemmelsene § 5:
 Pkt. 1 Støy
Det er presisert at støyvoll og støyskjerm skal etableres før det gis brukstillatelse for
nye bygninger i planområdet.
 Pkt. 8 Utbyggingsavtale og 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.
 Pkt. 9 Gang- og sykkelveg:
Det kan ikke gis brukstillatelse for nye boliger i planområdet før o_GS1 og o_GS2 er
opparbeida.
 Pkt. 10 Flytting av gjesteparkering og renovasjon:
f_P1 og f_R1 ligger innenfor byggegrense fra riksvegen. Disse må flyttes dersom en
eventuell framtidig utvidelse av riksvegen gjør det nødvendig å nytte dette arealet til
vegformål.
I tillegg er det gjort mindre endringer som ledd i kvalitetssikring av planforslaget.
Høringsuttalelser
Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i perioden 09.04.2014-10.06.2014. I samme periode
ble forslaget sendt regionale myndigheter, berørte grunneiere, kommunens tjenesteområder
m.fl. til uttalelse. Det kom inn totalt 7 uttalelser. Disse følger som vedlegg 8. Hovedtrekkene
i uttalelsene er referert nedenfor, og kommentert av forslagsstiller og rådmannen.
Buskerud fylkeskommune 10.06.14
Ingen merknader til planen. Planområdet ble registrert i 2011, uten at det ble funnet automatisk
fredete kulturminner.
NVE 10.06.14
NVE fremmer innsigelse med bakgrunn i at det ikke framgår hvordan fare for skred er vurdert i
planen. Det er tykke marine avsetninger i området, og den reelle faren for skred må derfor
vurderes og utredes.
 Rådmannens kommentar: Se vedlegg 8 for forslagsstillers vurdering og utredning av
skredfare. Konklusjonen er at området er klarert med hensyn til fare for kvikkleireskred.
Med bakgrunn i dette sendte rådmannen forespørsel om tilbaketrekking av innsigelse til
NVE 25.08.2014. NVE trakk sin innsigelse i brev datert 15.09.14 (se vedlegg 9).
Statens vegvesen 06.06.14
Nødvendige støyskjermingstiltak må innarbeides på plankartet. Det må innarbeides
rekkefølgebestemmelse om at gang- og sykkelveg må være opparbeida før boliger tas i bruk.
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Gjesteparkeringsplass f_P1 kan opparbeides innenfor byggegrensa for riksvegen, forutsatt at de
kan fjernes uten at kostnad for opparbeiding av nye parkeringsplasser tilfaller vegvesenet dersom
det senere blir behov for å utvide vegen slik at parkeringsplassene ikke lenger kan brukes.
Tilsvarende gjelder for f_R1. Dette må innarbeides i bestemmelsene. Dersom disse punktene blir
tatt til følge har ikke vegvesenet innsigelse til planen.
 Forslagsstillers kommentar: Støyskjermingstiltak er innarbeida på plankartet. På møte
med vegvesenet på Hensmoen 11.03.11 ble området diskutert. Vi fikk utlevert
vegvesenets plan, som de ønsket implementert i vår detaljregulering slik at de ikke måtte
fremme denne som egen plan senere. Planen omfatter blant annet endring av hastighet til
40 km/t, ny busslomme, ny fotgjengerovergang med fartsdump, samt tilknytning av
eksisterende strekning med gang/sykkelfelt fram til bussholdeplass. Iht. møtereferat var
det avsatt midler til dette. Denne planen vil være positiv for hele nærområdet, og er med
på å skape trygge trafikkforhold for myke trafikanter. Vegvesenets plan er lagt inn i
detaljreguleringen. Det er ikke noe problem å ta inn rekkefølgebestemmelsene at
gang/sykkelveien må være bygget før feltet tas i bruk. Men vi håper da også at Statens
vegvesen kan bygge denne delen innenfor rimelig tid. Gjesteparkeringsplass f_P1 og
renovasjon f_R1. Her kan vi ta inn i rekkefølgebestemmelser at disse må flyttes dersom
det senere blir behov for å flytte veien lenger inn.
 Rådmannens kommentar: Rådmannen har lagt inn en rekkefølgebestemmelse om når
støyskjerm, støyvoll og gang/sykkelveg skal etableres, samt at renovasjon og
gjesteparkering må flyttes dersom en framtidig utvidelse av riksvegen gjør det
nødvendig.
Ringeriks-kraft (RIK) 23.05.14
RIK ønsker å bli informert i den videre planfasen for å kunne planlegge eventuelle endringer av
eksisterende og nye anlegg samtidig med utbyggingen av området.
 Forslagsstillers kommentar: I februar 2011 ble det i møte med Helge Grønvold utarbeida
et foreløpig kostnadsoverslag for utbygging av strømforsyning, samt utførelse og trase
for denne. I god tid før oppstart vil det bli tatt en mer detaljert gjennomgang av tiltaket.
 Rådmannens kommentar: Merknaden er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller.
Ringerike kommune, teknisk tjeneste 06.06.14
Kjøreveg f_V1-2 må være privateid da det ikke er aktuelt med kommunal overtagelse. Det må
være rekkefølgebestemmelse om krav til utbyggingsavtale og godkjenning av tekniske planer
dersom kommunen skal overta tekniske anlegg. Det bør være en rekkefølgebestemmelse om at
det ikke kan gis igangsettingstillatelse for boliger før vann, avløp og veg er opparbeida fram til
tomtene.
 Rådmannens kommentar: f_V1-2 skal være felles for boliger i planområdet og øvrig
bebyggelse i området, jf. reguleringsbestemmelsene §2.2 punkt 3. Forstavelsen "f" betyr
at et arealformål er "felles", mens "o" angir at arealet skal være offentlig.
Det er nå lagt inn en bestemmelse om utbyggingsavtale og godkjenning av tekniske
planer, se § 5 punkt 8. Opparbeidelse av vann, avløp og veg fram til tomtene er sikra i
plan- og bygningslovens bestemmelser. Det er derfor ikke nødvendig å ha en egen
rekkefølgebestemmelse om dette.
Ringerike kommune, miljøretta helsevern 10.06.14
Det er nødvendig med støytiltak for boligene i B1 og B2 da de ligger innenfor gul støysone.
Trafikksikkerhet må ivaretas og sikres i rekkefølgebestemmelser. Prinsipper for universell
utforming må oppfylles.
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Forslagsstillers kommentar: Støy er ivaretatt i rekkefølgebestemmelsenes punkt 2.
Tilrettelegging av trafikksikkerhet fra lekeplass til gangvei/busslomme er ivaretatt ved
planens utforming. Det vil være direkte tilgang fra feltet til busslomme, samtidig som
arealet skjermes av støygjerde. Se kommentar til uttalelse fra Statens vegvesen for mer
informasjon. Universell utforming vil bli gjennomført.
Rådmannens kommentar: Rådmannen har lagt inn rekkefølgebestemmelse om bygging
av støyskjerm og støyvoll, jf. hovedkomiteens vedtak ved 1. gangsbehandling.

Ringerike kommune, brann og redning 15.05.14
Brann og redning ønsker underretning av forhold som eventuelt fraviker TEK10.
 Forslagsstillers kommentar: Alle nye bygg skal bygges iht. TEK10, noe også disse
bygg vil følge. På det regulerte nabofeltet 244/438 ble det målt tilfredsstillende
brannvanndekning. I forbindelse med utbyggingen av avløpsledninger i regi av
Ringerike kommune, inngikk Tyristrand vannverk avtale med kommunen om legging
av nye vannledninger som forbedret situasjonen i området. Disse vannledningene er
ført inn til nedkanten av vårt regulerte felt, samtidig som gamle ledninger også ligger
der fra motsatt kant. Brannvanntrykk kan måles på disse ledninger om ønskelig. I
tillegg har Tyristrand vannverk planer om å installere ekstra høydetank som vil øke
vannmengden i området. I rekkefølgebestemmelse punkt 1-Brannvann er det tatt med
at igangsetting ikke kan gis før det er dokumentert at brannvannforsyningen
tilfredsstiller brannvesenets krav.
 Rådmannens kommentar: Merknaden er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller.
Innsigelser
NVE fremmet innsigelse til planforslaget ved offentlig ettersyn. Etter ytterligere utredninger
er innsigelsene nå trukket.

Forholdet til overordnede planer
I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.07 er området avsatt til framtidig og nåværende
boligområde. Tyristrand er et prioritert område for utvikling og vekst, jf. sak om
Livskraftige lokalsamfunn, behandla i formannskapet 14.05.13 sak 56/13. Planforslaget er
altså i tråd med kommuneplanen og andre overordna planer. Det er krav om reguleringsplan
for boligbygging, iht. kommuneplanens bestemmelser § 1.0.1.

Juridiske forhold
I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12 legges saken frem for kommunestyret til vedtak.
Saken behandles først i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning og Formannskapet.
Jordlova
Planforslaget medfører en omdisponering av dyrka areal på i overkant av 10 dekar. Dette er
avklart i kommuneplanen.

Økonomiske forhold
Planen utløser trolig ingen økonomiske belastninger for Ringerike kommune.

Rådmannens vurdering
Støy
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Det er utarbeida en egen støyrapport, og konklusjoner fra denne er gjengitt i
planbeskrivelsen, kapittel 5.3. Støyrapporten viser at støykravene lar seg tilfredsstille ved
gitte skjermingstiltak, bl.a. voll og støyskjerm mot Rv35. Støyvoll/skjerm er tegna inn på
plankartet. Forslagsstiller ønsker ikke å knytte noen rekkefølgebestemmelse til opparbeiding
av støyvoll og støyskjerm, men heller utsette dette til byggesaken. Med bakgrunn i uttalelser i
høringsperioden, samt hovedkomiteens vedtak ved 1. gangsbehandling har rådmannen nå lagt
inn en rekkefølgebestemmelse om opparbeiding av støyvoll og støyskjerm.
Samla vurdering
Planforslaget er godt bearbeidet og uttalelser til høringen er vurdert og det er gjort enkelte
tillegg i rekkefølgebestemmelsene. Rådmannen anbefaler at planforslaget vedtas.

Vedlegg
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.

Oversiktskart
Plankart målestokk 1:1000, merka ”2.gangsbehandling”
Forslag til reguleringsbestemmelser, merka ”2.gangsbehandling”
Planbeskrivelse datert 21.10.14.
Saksframlegg til 1.gangsbehandling av planforslaget, HMA 07.04.14*
Saksprotokoll fra 1.gangsbehandling av planforslaget, HMA 07.04.14, sak 46/14*
Høringsuttalelser*
a. Buskerud fylkeskommune 10.06.14
b. NVE 10.06.14
c. Statens vegvesen 06.06.14
d. Ringeriks-kraft 23.05.14
e. Ringerike kommune, teknisk tjeneste 06.06.14
f. Ringerike kommune, miljøretta helsevern 10.06.14
g. Ringerike kommune, brann og redning 15.05.14
4. Brev fra forslagsstiller med utredning av skredfare 21.08.14*
5. Brev fra NVE, trekking av innsigelse 15.09.14*
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, 21.10.2014
Tore Isaksen
rådmann
leder: Heidi Skagnæs
avdelingsleder: Grethe Tollefsen
saksbehandler: Guro Skinnes
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367 Områderegulering for Eggemoen Aviation & Technology Park - 1. gangsbehandling
Arkivsaksnr.: 14/1477

Arkiv: PLN 367

Saksnr.: Utvalg
113/14
Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning
/
Formannskapet

Møtedato
10.11.2014

Forslag til vedtak:
1. Forslag til områderegulering for Eggemoen Aviation & Technology Park sendes på
høring og legges ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2
og 12-10.
2. Rådmannen skal før 2. gangsbehandling kvalitetssikre planen når det gjelder innhold
og framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer.
3. Ved vedtak av områdereguleringa, tas det sikte på å oppheve de deler av gjeldende
reguleringsplan 272-03 Eggemoen Industriområde og flyplass, vedtatt 20.06.07 som
overlappes av ny plan.
4. Det skal vurderes konkrete muligheter for å etablere erstatningsarealer for idrett og
friluftsliv. Det må herunder vurderes hvordan opparbeiding kan sikres og fordeling av
kostnader.

Sammendrag
Hensikten med planen er å legge til rette for utvikling av en næringspark rundt Eggemoen
flyplass, tilrettelagt for virksomheter med flyplassrelatert behov og teknologibaserte
kunnskaps- og produksjonsbedrifter. Dette innebærer også å legge til rette for kontorbygg og
eventuelle andre formål som naturlig kan knytte seg opp mot næringsparken.
Planprogram for planarbeidet ble fastsatt 21.08.2012, og nå legges planforslag med
konsekvensutredning fram for politisk behandling. Planforslaget omfatter store områder som
er populære og mye brukt til friluftsaktiviteter og trening, og medfører store negative
konsekvenser for utøvelse av dette. Forslaget legger også opp til å ikke bevare flere
naturområder som anses verdifulle.
Med bakgrunn i en helhetlig vurdering der også konsekvensene for naturmangfoldet og
muligheten for flytting av friluftsaktiviteter er vurdert, anbefaler rådmannen likevel at
planforslaget sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. Rådmannen ser svært
positivt på at planforslaget vil bidra til utvikling av næringsliv med tilhørende arbeidsplasser.

Beskrivelse av saken
Dagens situasjon
Eggemoen ligger nordøst for Hønefoss, ikke langt fra grensa til Jevnaker kommune og
Oppland fylke. Planområdet ligger like ved E16. I tilknytning til Eggemoen flyplass er det
etablert virksomheter som Tronrud Engineering, Norsk Titanium og Topflight. På deler av
planområdet står et tidligere forsvarsanlegg, Eggemoen leir.
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Eggemoen er en av flere grusmoer i Ringerike. Den ligger som et markert platå i området, og
faller bratt ned mot sør og Hønefoss, og mot sørøst og Randselva . Området grenser ellers
nordøst mot Jevnaker, sørvest mot Nærstadmarka/Hensmoen og nordvest mot Eggemoen og
Vågårdsåsen. Området består av en typisk furumo, hvor store deler av området er ryddet for
vegetasjon på grunn av eksisterende rullebane, og ved eksisterende bygg. Det er ei etablert
lysløype, og flere merka stier i området.
Planforslaget
Forslag til områderegulering er mottatt fra Halvorsen&Reine AS, på vegne av Ola Tronrud
AS. Planforslaget som foreligger til behandling består av:
1. Plankart i målestokk 1:1000, merka "1. gangsbehandling". Se vedlegg 1.
2. Reguleringsbestemmelser datert 22.10.2014. Se vedlegg 2.
3. Planbeskrivelse med konsekvensutredning datert 22.10.2014. Se vedlegg 3.
Planbeskrivelsen inneholder en beskrivelse av planforslaget og konsekvensutredning. I
kapittel 9 er konsekvensutredningen oppsummert og sammenstilt. Det er utarbeida flere
delrapporter (vedlegg 7-17).
Planforslaget legger til rette for virksomheter med flyplassrelatert behov og teknologibaserte
kunnskaps- og produksjonsbedrifter. Planen har et langt tidsperspektiv, som blant annet
avhenger av markedet. Det vil trolig ta flere tiår før planområdet er fullt utbygd.
Maksimal utnyttelsesgrad beregnes i % BYA og skal ikke overskride 50 % innenfor
områdene avsatt til byggeformål. Maksimal byggehøyde for gesims og møne er satt til 18,0
m.
Krav om disposisjonsplan og utomhusplan
Planområdet er stort, og plankartet framstår lite detaljert. Dette må ses i sammenheng med
reguleringsbestemmelsene som setter krav om disposisjonsplan for de enkelte
byggeområdene. Disposisjonsplanen skal vise en mer detaljert utnyttelse, med tomtegrenser,
internt vegnett, byggegrenser, atkomst m.m. Disposisjonsplanen skal være utgangspunktet
for en mer detaljert utomhusplan for den enkelte tomt. Det er også satt krav om en viss andel
grønt innenfor hver tomt.
Eggemoen – felles planbeskrivelse
Rådmannen v/ areal- og byplankontoret har utarbeida en egen planbeskrivelse for Eggemoen
som helhet. Se vedlegg 4. Dette dokumentet tar for seg noen overordna temaer og de forslag
til utvikling som kommunen kjenner til i området. Denne planbeskrivelsen er utarbeida ut fra
krav i planprogrammet om å utrede konsekvenser for et større område (se s. 17 i
planprogrammet). Det er også utarbeida 3 temakart til denne planbeskrivelsen (vedlegg 1820).
Gjeldende reguleringsplan
Deler av planområdet er i dag regulert i reguleringsplan 272-03 Eggemoen Industriområde og
flyplass, med siste vedtatte endring 20.06.2007. Ny områderegulering vil overlappe og
oppheve denne planen.
Plantype og avgrensning
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Planen fremmes som en områderegulering. Størsteparten av planområdet foreslås regulert
uten krav om påfølgende detaljregulering. Dvs. at byggesaker kan behandles umiddelbart
etter vedtak av plan. Dersom det utløses krav om utbygging av nytt kryss mot E16 må det
utarbeides en egen detaljregulering for dette.
Eiendomsforhold
Planområdet er i hovedsak eid av Ola Tronrud AS.
Natur og friluftsliv
Eggemoen er et mye brukt område til utøvelse av friluftsliv og trening. Mange klubber og
organiserte utøvere av ulike typer aktiviteter har sterke interesser til områdene som nå
foreslås regulert til næringspark. Det flate terrenget med oppmerkede løyper, lysløype og
overganger mot andre landskapsformer (særlig stigningen mot Buttentjern) gjør området
svært attraktivt. Oppmålte løyper med kjent lengde og markering for hver kilometer gjør
sammen med lysløypetrasèen området svært attraktivt også for uorganiserte som benytter
Eggemoen til tur og trening. Konflikten med utøvelse av friluftsliv og de sterke interessene
ulike brukergrupper har til området har ført til at det i utredningene er lagt særlig vekt på
kartlegging av konsekvensene ved omregulering fra LNF.
Flyplassen og konsesjon
Planforslaget tilrettelegger for etablering av en industri og næringspark med egen flyplass.
Flyplassen er etablert og det er store omkringliggende utbyggingsområder med svært gode
muligheter for forbindelse via veg og på sikt kanskje jernbane mot sentrale områder på
Østlandet. Dette gir Eggemoen en unik identitet som gjør at området vil kunne konkurrere om
aktører som ikke ville vært aktuelle for andre industri og næringsområder i regionen.
Flytrafikken som tillates på flyplassen kontrolleres gjennom konsesjonen. Denne gir føringer
for tider, størrelse på fly/ antall passasjerer og antall flybevegelser. For å få konsesjon til drift
av flyplass må konsesjonssøknaden være i tråd med gjeldende arealplan. Konsesjon gis av
luftfartstilsynet etter søknad fra konsesjonssøker. Kommunen vil være høringspart i slike
saker, og deres syn vil normalt bli tillagt stor vekt dersom det ikke er snakk om
hovedflyplasser. Høringsfristen for innspill til konsesjonssøknaden er normalt så lang at
kommunen vil ha nødvendig tid til å få en uttalelse politisk behandlet, og eventuelt foreta
lokal høring av sine innbyggere.
Dagens konsesjon for Eggemoen tillater et relativt høyt antall flybevegelser. Ut i fra dagens
bruk med trening for bl.a. ambulansehelikopter er det nødvendig med et høyt antall.
Bakgrunnen for dette er at en letting og landing regnes som to bevegelser, og under trening
vil antallet bevegelser derfor bli høyt uten at fartøyet forlater landingsstripa.
Jevnaker
Planområdet strekker seg nesten til nabokommunen Jevnaker. Både vegforbindelsen E16
mellom Jevnaker og Hønefoss og aktiviteten planforslaget legger opp til vil ha mye av de
samme konsekvensene for Jevnaker som for Ringerike. Dette gjelder både positive
konsekvenser i form av mulige arbeidsplasser og verdiskapning, men også de negative
gjennom støy/forurensning og tap av et mye brukt friluftsområde. Jevnaker kommune er
høringsinstans når planforslaget sendes på høring.
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Trafikk
Ved full utbygging i tråd med planforslaget vil det, etter beregningene i trafikkutredningen,
genereres stor trafikk til området og det vil være behov for etablering av nytt planskilt kryss
inn til Eggemoen. Ansvar og finansiering av dette er ikke klarlagt og hensynet er derfor
ivaretatt gjennom rekkefølgebestemmelsene som setter begrensninger for utbyggingen inntil
et planskilt kryss er regulert og etablert. Eksisterende kryss har fortsatt god kapasitet og
tillater en viss utbygging i tråd med planen. Det er her naturlig å presisere at planforslaget tar
sikte på en utvikling over tiår og at trafikktallene ved full utbygging er i samme
størrelsesorden som trafikken fra E16 inn til Hønefoss ved Hvervenkastet. Dagens kryss
ventes derfor ikke å bli begrensende i nær framtid.
Teknisk infrastruktur
Utvikling av Eggemoen vil få ringvirkninger utenfor selve området Eggemoen når det gjelder
vann- og avløp. Utviklingsplanene tilsier at vannforsyningsnettet må forsterkes. Likeledes må
transportnettet for avløp måtte ses på. Eggemoen har i dag vannforsyning fra Viul og
høydebassenget Askilsrud, og tilfredsstiller ikke brannvannskrav. Kommunen ønsker å legge
til rette for en tosidig forsyning mot Eggemoen, og har sett på ulike alternativer for dette. Det
er gjort nærmere rede for dette i den felles planbeskrivelsen, vedlegg 4. Se også vedlegg 17
med notat om framtidig vannforsyning på Eggemoen.
Kulturminner/Eggemoen leir
Eggemoen leir er fredet gjennom "landsverneplan for Forsvaret". Planforslaget tar ikke sikte
på annen bruk av området, enn at det sikres gjennom etablering av en hensynssone.

Forholdet til overordnede planer
Eggemoen er i gjeldende kommuneplan vedtatt 30.08.2007 avsatt til følgende formål:
- Landbruks- natur- og friluftsformål (LNF).
- Erverv.
- Annet byggeområde.
- Flyplass.
- Offentlig bygning.
I tillegg til de ordinære arealformålene viser kommuneplanen følgende:
- Et større område er båndlagt for forsvaret. Forsvaret har opphevet klausuleringen for
deler av området, og dette skal endres ved revisjon av kommuneplanen i 2015.
- Vurderingsområde for framtidig masseuttak.
- Aktuell korridor for forkortelse av E16 mellom Nymoen og Eggemoen.
- Innflygningsflate for Eggemoen flyplass.
Planforslaget er ikke i tråd med kommuneplanen, da det foreslås å regulere et større LNFområde til næringsformål.
Næringsutvikling er et av hovedmåla i kommuneplanen, og et satsingsområde iht. kommunal
planstrategi. I kommuneplanen står det blant annet at det skal tilrettelegges for ny
næringsetablering på forsvarets eiendommer på Eggemoen.

Juridiske forhold
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Naturmangfoldloven
De miljørettslige prinsippene i §§ 8-12 i naturmangfoldloven, av 19.06.09, skal legges til
grunn ved alle enkeltvedtak, herunder vedtak av reguleringsplaner. Det skal i
saksdokumentene gjøres rede for hvordan disse er fulgt opp. Det skal framgå hva slags
kunnskap om naturmangfold beslutningen bunner i.
Områdene planforslaget omfatter er kartlagt. Det er imidlertid igangsatt et arbeid for
kartlegging av biologisk mangfold på kalk og sand-furuskoger som tidligere har vært ansett
som en mindre interessant biotop og som Eggemoen er et typisk eksempel på. Denne
kartleggingen er ikke ferdig, og det foreligger ikke konklusjoner foreløpig. Det vil være
naturlig å vurdere om prosjektet bringer noe nytt til saken. Se vedlegg 15 og 16.
Vurderingene i saken er gjort med bakgrunn i tidligere utførte kartlegginger.
Planforslaget er i konflikt med de kartlagte naturområdene som har stor verdi. Vern av disse
områdene vil skape utfordringer i forhold til en effektiv utnyttelse av områdene avsatt til
industri/næring og taxebane. Det er også usikkert om ønsket effekt av vern vil oppnås dersom
områdene rundt bygges ned og lokalitetene beholdes som øyer i næringsparken. Planforslaget
som fremmes legger derfor opp til at naturmangfoldet i denne saken må vike for hensynet til
å legge til rette for næringsparken.

Tidligere behandlinger og vedtak

 Samarbeidsavtale mellom Ola Tronrud AS og Ringerike kommune ble vedtatt i
formannskapet 01.11.2011 sak 148/11. Kommunen har gjennom vedtak av denne
avtalen blant annet forplikta seg til å prioritere planressurser, være positiv som
uttalepart til konsesjonssøknad, samt å gå inn for å oppheve fredningen av Eggemoen
militærleir. Avtalen følger som vedlegg 6.
 Formannskapet vedtok oppstart av planarbeidet, samt høring og offentlig ettersyn av
forslag til planprogram 17.01.2012, sak 13/12.
 Planprogrammet ble fastsatt av formannskapet i møte 21.08.2012, sak 190/12 (se
vedlegg 5),

Økonomiske forhold
Planen fremmes som en områderegulering, som er en kommunal plantype. Det vil si at
kommunen ikke kan ta saksbehandlingsgebyr for planen.
Utbygginga vil gi økonomiske konsekvenser for Ringerike kommune i form av infrastruktur.
Det er blant annet foreslått at deler av vegsystemet skal være kommunalt. Dette gjelder "oveg" som går fra krysset mot E16 og langs vestsiden av planforslaget i retning forsvaret.
Det er videre lagt opp til tilknytning til kommunalt V/A-anlegg på sikt, og utviklingen på
Eggemoen vil kreve betydelige investeringer i V/A. Fordeling av kostnader må avklares
gjennom utbyggingsavtale.

Behov for informasjon og høringer
Iht. planprogrammet skal det gjennomføres et informasjonsmøte i forbindelse med høring og
offentlig ettersyn.
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Rådmannen har avtalt møte om planforslaget i planforum. Planforum er et forum der
regionale myndigheter som fylkesmannen, fylkeskommunen og Statens Vegvesen har møte
med kommunene for å klarlegge og samordne statlige, regionale og kommunale interesser.
Ola Tronrud A/S vil være representert og informere om planen på møtet som etter planen skal
avholdes i november.

Rådmannens vurdering
Konsekvensutredning
Planarbeidet krever konsekvensutredning etter forskrift om konsekvensutredninger.
Rådmannen anser at utredningsplikta er oppfylt, herunder at samtlige utredninger og
vurderinger beskrevet i planprogrammet er tilfredsstillende gjennomført.
Idrett og friluftsliv
Når det gjelder idrett og friluftsliv er det konkludert med at konsekvensene er store og sterkt
negative. Mulighetene for å etablere tilsvarende tilbud i tilgrensende områder er til stede.
Flytting av anleggene og opparbeiding av løyper andre steder er imidlertid problematisk ut i
fra at dette vil legge bindinger på annen manns grunn. Rådmannen mener det må sees konkret
på mulighetene for å etablere erstatningsarealer, og hvordan opparbeiding kan sikres.
Samla vurdering
Rådmannen er positiv til utvikling av Eggemoen Aviation & Technology Park som vil kunne
bidra til næringsutvikling og et betydelig antall arbeidsplasser i Ringerike. Med bakgrunn i
dette anbefaler rådmannen at planforslaget fremmes, og sendes på høring og legges ut til
offentlig ettersyn. Høringsfristen kan vurderes ut i fra eventuelt ønske om politisk behandling
i Jevnaker.

Vedlegg
1. Plankart i målestokk 1:1000, merka "1. gangsbehandling".
2. Reguleringsbestemmelser datert 22.10.2014.
3. Planbeskrivelse med konsekvensutredning datert 22.10.2014.
4. Eggemoen – felles planbeskrivelse, datert 16.10.2014.
5. Fastsatt planprogram, 21.08.2012.*
6. Samarbeidsavtale mellom Ola Tronrud AS og Ringerike kommune, 02.07.2012.*
7. Flyfotomontasje Eggemoen Aviation & Technology Park*
8. Prinsippsnitt taxebane*
9. Temautredninger: Naturmangfold, idrett og friluftsliv, infrastruktur. Oktober 2012*
10. Notat naturmiljø 05.07.2013*
11. Notat transport 05.06.2013*
12. Støyutredning 26.03.2014*
13. Rapport støysoner etter T1442/2012 for Hønefoss flyplass, Eggemoen, 03.03.2014*
14. Lokal luftforurensning Eggemoen flyplass og næringspark, mars 2014*
15. Sandfuruskog, notat 28.04.2014*
16. Sandfuruskog og sandfuruskogsopper NINArapport foreløpig versjon oktober 2014*
17. Notat framtidig vannforsyning Eggemoen 24.10.2014*
18. Temakart idrett og friluftsliv*
19. Temakart naturmangfold og kulturminner*
20. Temakart samferdsel og infrastruktur*
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Lenker
Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De
foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for
papirutskrift.

Ringerike kommune, 27.10.2014

Tore Isaksen
rådmann
leder: Heidi Skagnæs
avdelingsleder: Grethe Tollefsen
saksbehandler: Lars T. Lindstøl og Guro Skinnes
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371 Telegrafalleen 2 - 1. gangsbehandling
Arkivsaksnr.: 14/1831

Saksnr.:
114/14
/
/

Arkiv: L12

Utvalg
Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
10.11.2014

Forslag til vedtak:
1. Forslag til detaljregulering «371 Telegrafalleen 2» sendes på høring og legges ut til
offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10.
2. Rådmannen skal før 2. gangsbehandling kvalitetssikre planen når det gjelder innhold og
framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer.
3. Det tas sikte på å oppheve de deler av gjeldende reguleringsplan «154 Kvartalet
Telegrafen» som overlappes av ny plan, inkludert alle senere planendringer, delplaner og
tilhørende bestemmelser, ved vedtak av reguleringsplan «371 Telegrafalleen 2».

Sammendrag
Det foreslås å regulere de nordligste delene av kvartalet sør for politistasjonen til bolig for
bygging av ny boligblokk, samt å regulere de sørligste delene av kvartalet til kombinert
forretning, kontor og tjenesteyting, i tråd med dagens bruk av arealene. I gjeldende
reguleringsplan er hele det foreslåtte planområdet regulert til offentlig formål.
Planområdet er svært sentrumsnært, og en høy utnyttelse av tomta er i tråd med mål om
fortetting av bykjernen. Rådmannen anbefaler at planforslaget vedtas sendt ut på høring.

Innledning
Hensikten med planforslaget er å legge til rette for bygging av ny boligblokk med ca 18
leiligheter, samt tilhørende uteoppholds-, trafikk- og parkeringsareal, samt å omregulere areal
fra «offentlig formål» til dagens bruk som er kombinert forretning, kontor og tjenesteyting.

Tidligere behandlinger og vedtak
Hovedkomitéen for miljø – og arealforvaltning (HMA) vedtok i møte 14.05.12, sak 67/12,
oppstart av detaljregulering for «371 Telegrafalleen 2». Forslagsstiller for denne
oppstartssaken var Oddvar Røysi, da han var grunneier. I ettertid ble eiendommen solgt til
Telegrafalleen 2 AS. Arbeidet med reguleringsplan for området ble gjenopptatt på bakgrunn
av vedtaket om oppstart fra 2012 etter et informasjonsnotat til HMA datert 11.10.13.

Beskrivelse av saken
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Dagens situasjon
De sørligste delene av planområdet brukes til diverse forretninger, kontorer og tjenesteyting, i
form av Telenors driftslokaler, musikkbutikk, fysioterapi og øyeklinikk. På de nordligste
delene av området, der det tenkes bygd en ny boligblokk, står det en garasje. Det går en
gangvei gjennom planområdet i sør.
Planforslaget
Forslag til detaljregulering for «371 Telegrafalleen 2» er mottatt fra Sivilingeniør Bjørn
Leifsen AS.
Planforslaget som foreligger til behandling består av
- Plankart «Telegrafalleen 2 AS» i målestokk 1:1000 (A4), datert 14.10.14.
- Forslag til reguleringsbestemmelser datert 14.10.14
- Planbeskrivelse datert 14.10.14
Gjeldende reguleringsplaner
Planområdet er i dag regulert i reguleringsplan 154 Kvartalet Telegrafen, vedtatt 24.04.86 (se
planbeskrivelse s. 7). Planområdet er i denne reguleringsplanen regulert til offentlig formål.
Tillatt utnyttelsesgrad er 0,30 (for definisjon og beregningsmetode, se Grad av utnytting
(link) side 55) og bebyggelsen skal ikke overstige 3 etasjer.
Plantype og avgrensning
Planen fremmes som en detaljregulering. Telegrafalleen 2 AS v/Sindre Lafton er
forslagstiller.
Eiendomsforhold
Planområdet omfatter eiendommen gbnr 45/38.
Innkomne innspill til planoppstart
Ringerike kommune varslet, i henhold til plan- og bygningslovens bestemmelser, oppstart av
planarbeidet til berørte parter i brev 16.05.12 og kunngjorde det i Ringerikes Blad, samt på
kommunens nettsider. Det kom inn totalt ti innspill. Disse følger saken som vedlegg.
Hovedtrekkene i innspillene er referert og kommentert i eget vedlegg. Der det henvises til
forslagsstiller menes Telegrafalleen 2 AS.

Forholdet til overordnede planer
I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.07 er området avsatt til Senterområde. Planforslaget
er i tråd med dette.

Juridiske forhold
Naturmangfoldloven
De miljørettslige prinsippene §§ 8 – 12 i naturmangfoldloven, av 19.06.09, skal legges til
grunn som retningslinjer ved alle enkeltvedtak, herunder vedtak av område – og
detaljreguleringer. Det skal i saksdokumentene redegjøres for hvordan disse er fulgt opp. Det
skal i saken fremgå hva slags kunnskap om naturmangfold beslutningen bunner i. Det er
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søker som har hovedansvaret for å fremskaffe kunnskapsgrunnlaget. Dersom
kunnskapsgrunnlaget skulle vise seg å være mangelfullt, skal tiltaket vurderes i henhold til
føre – var – prinsippet. Man skal i saken innta en økosystemtilnærming og samlet belastning
av tiltak i området skal vurderes.

Økonomiske forhold
Planen fremmes som en privat detaljregulering. Dette innebærer at det faktureres
saksbehandlingsgebyr iht. gjeldende betalingsreglement.
Planen utløser trolig ingen økonomiske belastninger for Ringerike kommune.

Rådmannens vurdering
Byggeplanene
Området er svært sentrumsnært, og det er derfor ønskelig med en høy utnyttelsesgrad.
Rådmannen mener at fem etasjer pluss underetasje er en fornuftig utnytting av tomta. Da
byggets fotavtrykk ikke er så stort vil ikke bygget skygge for nabobygg, utover tidlig om
morgenen mot vest. Dette vises i sol/skygge-analysene i planbeskrivelsen.
Utbyggingsforslaget er i tråd med tankegangen om fortetting.
Noen større trær som kunne skjerma mellom Kuben og den nye blokka er dessverre tatt ned.
Det er tatt inn bestemmelse om at det skal plantes nytt i denne skråninga.
Innkomne merknader
Vurdering av de enkelte innkomne merknader fremgår av vedlagte dokument. Overordna
samfunnsmessige hensyn har blitt vurdert til å veie tyngre enn private hensyn når det gjelder
byggehøyder. En viktig årsak til dette er at tomta er svært sentrumsnær, og at det derfor er
riktig med høy utnyttelse.
Lekeplasser
Det er lagt opp til uteoppholdsareal og lekeplass øst, nord og vest for bygget. Dette gir store
nok areal med gode solforhold. Planen har bestemmelser som sikrer opparbeidelse av dette
før det gis brukstillatelse for boligene.
Infrastruktur
Telegrafalleen er kommunal vei, med opparbeida fortau på vestsiden. Det er derfor ikke krav
om fortau langs planområdet. Planområdet ligger innenfor konsesjonsområde for fjernvarme.
Utbyggingsprosjektet faller innunder tilknytningsplikten da det er større enn 1000 m2.
Det forventes en trafikkøkning i Telegrafalleen på omtrent 60 biler i døgnet de neste ti årene
dersom utbygginga gjennomføres. Grunnet allerede etablert fortau og oversiktlig situasjon i
krysset med Askveien, mener rådmannen at veisystemet er dimensjonert for denne økninga.
Det bør legges opp til noen flere sykkelparkeringer enn de to som er foreslått per boenhet.
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Naturmangfold og grøntstruktur
Forslagsstiller har gjort en vurdering av planområdet og konkludert med at det er neste
utelukkende asfalterte flater, og at tiltaket dermed ikke vil medføre negative konsekvenser for
plante- og dyreliv. Det er ikke registrert prioriterte eller rødlistearter i området.
Rådmannen mener dermed at de miljørettslige prinsippene i §§ 8-12 i naturmangfoldloven er
fulgt opp.
Området vil få et grønnere preg etter utbygginga.
Konsekvensutredning og ROS – analyse
Rådmannen anser at utredningsplikten i henhold til plan- og bygningsloven er oppfylt,
herunder at samtlige utredninger og vurderinger beskrevet i planprogrammet er
tilfredsstillende gjennomført.
Samlet vurdering
Rådmannen er positiv til utvikling av Telegrafalleen 2. Utbygginga vil gi sentrumsnære
boliger av god kvalitet.
Fortetting av bykjernen er positivt med tanke på miljø og klima, og med tanke på
byutviklinga. Flere boliger i byen gir mer aktivitet hele døgnet.
Rådmannen mener at utbygginga ikke gir vesentlige negative konsekvenser for de etablerte
boligene rundt, da utbygginga ikke grenser direkte til disse eiendommene.
Rådmannen anbefaler at planen justeres i form av at antall parkeringsplasser for sykkel økes.
Denne endringa vil bli gjort før 2. gangsbehandling.
Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at planforslaget 0605_371
detaljregulering for ”Telegrafalleen 2” fremmes og legges ut til offentlig ettersyn.

Saksdokumenter
Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De
foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for
papirutskrift.
1. Oversiktskart
2. Plankart, datert 13.08.2014, mottatt 23.10.14
3. Bestemmelser, datert 14.10.14
4. Planbeskrivelse, datert 14.10.14
5. ROS-analyse, datert 14.10.14
6. Støyrapport og støyberegninger, datert 13.08.14
7. Soldiagram, datert 30.06.14
8. Trafikkvurderinger, datert 20.08.14
9. Sammendrag av innkomne innspill, med kommentarer, datert oktober 2014
10. Innspill innsendt til oppstart*
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a. Erna Marie A. Holand, datert 25.06.12*
i. Holand, vedlegg*
b. Statens vegvesen, datert 15.06.12*
c. Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS, datert 14.06.12*
d. Fylkesmannen i Buskerud, datert 15.06.12*
e. Nordre Buskerud politidistrikt, datert 06.06.12*
f. Buskerud øyeklinikk, datert 06.06.12*
g. Stein T. Haumann, datert 05.06.12*
h. Ottar Torstensrud, datert 06.06.12*
i. Hønefoss fjernvarme, datert 29.06.12*
j. Buskerud fylkeskommune, datert 16.06.12*
11. Reguleringsplan 154 Kvartalet Telegrafen – plankart vedtatt 24.04.86*
12. Reguleringsplan 154 Kvartalet Telegrafen – bestemmelser vedtatt 24.04.86*
13. Kommuneplanens arealdel 2007-2019, vedtatt 30.08.2007*
14. Energi – og klimaplanen for Ringerike kommune, vedtatt 02.12.10*

Ringerike kommune, 22.10.2014

Tore Isaksen
rådmann

Enhetsleder: Heidi Skagnæs
Avdelingsleder areal- og byplankontoret: Grethe Tollefsen
Saksbehandler: Ingeborg Faller
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395 Nordre Park Boligsameie - Detaljreguleringsplansak
Arkivsaksnr.: 14/260

Saksnr.:
115/14
/
/

Arkiv: PLN 395

Utvalg
Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
10.11.2014

Forslag til vedtak:
1. Kommunen vedtar oppstart av 0605_395 Detaljregulering for Nordre Park
Boligsameie under forutsetning av fasadebevaring av Hammerbrogate 9, dvs.
hjørnebygningen på hjørnet av Hammerbrogate/Lagesens gate.
2. Det tas sikte på å oppheve gjeldende plan 64, «Kvartal 51 a», ved vedtak av 0605_395
Detaljregulering for Nordre Park Boligsameie.
3. Kommunen vedtar å legge oppstart av planforslag 0605_395 Detaljregulering for
Nordre Park Boligsameie ut på høring og offentlig ettersyn.

Sammendrag
Hammerbrogaten 9A og B a/s ved grunneier Jan Solberg har tatt kontakt med rådmannen
med ønske om å utvikle blokkbebyggelse til boliger på sin eiendom i Hammerbrogate 9A og
B samt Lagesens gate 3. Dette krever ny detaljregulering.
Planområdet ligger i et område som vil bli foreslått avsatt til hensynssone for kulturminner i
arbeidet med revidering av kommeplanen. Eksisterende bebyggelse i planområdet er i
kommunens registreringer vurdert til å ha kulturhistorisk verneverdi. Planen om å rive
eksisterende bygninger og føre opp nye boligbygg er i direkte konflikt med forslaget om
hensynssone. Buskerud fylkeskommune går sterkt imot riving av de to verneverdige
bygningene.
Ut fra en samlet vurdering er rådmannen kommet til at det anbefales å gå videre med
planforslaget, under en minimumsforutsetning om at fasaden av Hammerbrogate 9 blir
bevart. Denne anbefalingen bygger på det faktum at fjerning av fasaden vil være irreversibelt,
også om man senere vedtar å legge en hensynssone for kulturminnevern i dette området.

Innledning / bakgrunn
Hammerbrogaten 9A og B a/s ved grunneier Jan Solberg har tatt kontakt med rådmannen
med ønske om å utvikle blokkbebyggelse til boliger på sin eiendom i Hammerbrogate 9A og
B samt Lagesens gate 3. Da slik utvikling ikke er i tråd med gjeldende reguleringsplan,
ønsker forslagstiller å fremme oppstart av ny reguleringsplan for eiendommen.
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Beskrivelse av saken
Dagens situasjon
På den sørlige delen av området (Hammerbrogate 9) befinner seg bygningsmassen til
tidligere Frøhaug og Wathnes videregående skole (Handelsskolen). Opprinnelig var dette
Hønefoss Meieri som ble oppført i 1878. Bygningen er delt opp i tre fløyer mot henholdsvis
sør, øst og nord. De danner en hesteskoformasjon rundt en gårdsplass, med åpning mot vest.
På vestre del av gårdsplassen står det en uthusbygning. Bygningene står for tiden tomme.
I den nordlige delen av planområdet (Lagesens gate 3) står det et toetasjes bolighus i tre,
bygget i 1899, samt et uthus fra 1956. Bolighuset er for tiden utleid.
Planer under arbeid i området
Kommuneplanen er under revisjon. Planområdet ligger i et område som vil bli foreslått avsatt
til hensynssone for kulturminner i kommeplanen. Planen om å rive eksisterende bygninger og
føre opp nye boligbygg er derfor i direkte konflikt med forslaget om hensynssone. Dette
verneforslaget skal diskuteres grundig og sendes på høring før det fattes vedtak. Det vil inngå
i prosessen hvor det kan legges frem innspill til kommuneplanen. Tidsrammen er her ikke
fastlagt, men det vil sannsynligvis fremme forslag om hensynssoner i løpet av 2015.
Utviklingsbehov og mulige planformål
Forslagsstiller ønsker å la rive eksisterende bygg i Hammerbrogate 9 og Lagesens gate 3 for å
oppføre tre nye leilighetsbygg på eiendommene. Leilighetsbyggene skal ha fire etasjer pluss
parkeringskjeller, være øst-vest orienterte med sørvendte balkonger, og inneholde til sammen
47 leiligheter. Disse vil være 2-, 3- og 4-romsleiligheter, med hovedvekt på 3-roms. Byggene
vil ha saltak for å tilpasse seg bebyggelsen i nærområdet, se vedlegg 3.
Planområdet er på ca. 3450 m2. Aktuelle arealformål vil være boligformål og veiformål.
Mulige konfliktforhold
Eksisterende bebyggelse i planområdet er i kommunens registreringer vurdert til å ha
kulturhistorisk verneverdi. En utbygging i tråd med forslagsstillers planer vil være i strid med
bevaring av denne verdien.
På den annen side ønsker kommunen sentral boligfortetting i tråd med nasjonale
retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging. Konflikten vil bestå i å avveie
disse hensynene mot hverandre.
Forprosjekter
LINK Arkitektur, konsulent for forslagsstiller, har utarbeidet en rapport om kulturminner og
kulturmiljø i og rundt planområdet. Rapporten konkluderer med at hjørnebygningen i
Hammerbrogate, det tidligere Hønefoss Meieri, i seg selv ikke lenger har så stor verdi som
kulturminne. Dette på grunn av flere ombygninger som har endret byggets opprinnelige
uttrykk. I forhold til trehuset i Lagesens gate 3 blir det slått fast at dette ikke er en del av den
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opprinnelige bebyggelsen av små arbeiderboliger på Blyberghaugen. I den grad den
kulturhistoriske verdien er knytte til å være en del av det opprinnelige miljøet, har boligen
derfor redusert bevaringsverdi.
Forhåndshøring
I etterkant av oppstartsmøtet ble det foretatt en begrenset forhåndshøring hos
kulturminnevernmyndigheten Buskerud fylkeskommune, se vedlegg 5. Hovedtrekkene i
innspillet er referert og kommentert under.
«Nordre Torg og gatene rundt, blant annet Hammerbrogate, er et relativt enhetlig
bygningsmiljø, fortsatt sterkt preget av brannene i 1854 og 1878, både i gatestruktur og
bebyggelse. Hammerbrogate, som bare har bebyggelse på nordsida, inneholder i alt seks
bygninger. Selv om de er noe ulike, framstår de som et samlet miljø, uten nyere bygninger
eller andre større inngrep. I kommunens kulturminneregistrering har hjørnebygningen Nordre
Torg 6, Hammerbrogate 1, 5 og 7 og Lagesens gate 3 fått høy verneverdi. Hammerbrogate 3
og 9 har fått middels verneverdi. Her har vi bare omtalt hovedbygningene. Vi vil oppgradere
verneverdien til Hammerbrogate 9 til høy verneverdi, med større vekt på bygningens historie,
som meieri og handelsskole. Dette er funksjoner som har hatt betydning for en stor del av
befolkningen. Miljøverdien er også høy, bygningen har en viktig rolle der den definerer
hjørnet av de to gatene. Sammenhengen med eldre bebyggelse på Nordre Torg og i Torggata
og Strandgata har stor betydning. Hele gateløpet er i kulturminneregistreringen foreslått som
et verneområde, sammen med bebyggelsen ved Nordre Torg.
Lagesens gate 3 ligger godt synlig i den bratte bakken nederst i Lagesens gate, og henger
naturlig sammen med miljøet med mindre trehus på Blyberghaugen.»
Det vil være mulig å rive den øvrige bebyggelsen i Hammerbrogate 9 og bygge nytt på denne
eiendommen. Vi ser det som viktig at ny bebyggelse underordner seg og tilpasser seg den
eksisterende verneverdige bebyggelsen, spesielt i forhold til høyde og volum. Videre bør ny
bebyggelse fortrinnsvis plasseres slik at den slutter opp om eksisterende hovedstruktur.
Vi går sterkt imot riving av de to verneverdige bygningene på eiendommene:
hjørnebygningen i mur i Hammerbrogate 9 og bolighuset i Lagesens gate 3.»
Rådmannens kommentar:
Rådmannen har tatt kulturminnevernmyndighetens vurderinger til orientering.
Gjeldende reguleringsplaner
Planområdet er i dag regulert i reguleringsplan nr. 64, «Kvartalet 51 a» fra 26.01.78, se
vedlegg 2. Planområdet er i denne reguleringsplanen regulert til allmennyttig formål,
veiformål og friområde. Veitraséen nord i gjeldende regulering er ikke lenger aktuell, og er
ikke ført videre i gjeldende kommuneplan.
Plantype og avgrensning
Planen fremmes som en detaljregulering. Hammerbrogate 9A og B AS er forslagstiller.
Eiendomsforhold
Planområdet omfatter eiendommene: 317/330, 317/331 og 317/333.
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Forholdet til overordnede planer
I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.07 er området avsatt til sentrumsformål og
boligformål. Som nevnt ligger planområdet i et område som vil bli foreslått avsatt til
hensynssone for kulturminner i den pågående revisjonen av kommeplanen.

Juridiske forhold
Naturmangfoldloven
De miljørettslige prinsippene §§ 8 – 12 i naturmangfoldloven, av 19.06.09, skal legges til
grunn som retningslinjer ved alle enkeltvedtak, herunder vedtak av område – og
detaljreguleringer. Det skal i saksdokumentene redegjøres for hvordan disse er fulgt opp. Det
skal i saken fremgå hva slags kunnskap om naturmangfold beslutningen bunner i. Det er
søker som har hovedansvaret for å fremskaffe kunnskapsgrunnlaget. Dersom
kunnskapsgrunnlaget skulle vise seg å være mangelfullt, skal tiltaket vurderes i henhold til
føre – var – prinsippet. Man skal i saken innta en økosystemtilnærming og samlet belastning
av tiltak i området skal vurderes.

Økonomiske forhold
Forslagstiller skal bekoste de aktuelle utredningene og undersøkelsene.
Man vil kunne anta at utbyggingen vil kunne gi økonomiske konsekvenser for Ringerike
kommune i form av infrastruktur og muligens i form av sosiale tjenester.

Behov for informasjon og høringer
Informasjon og medvirkning i planprosessen tenkes ivaretatt gjennom offentlig ettersyn.

Alternative løsninger
Alternativt til å gå for løsningen med å vedta planen under forutsetning av fasadebevaring av
Hammerbrogate 9, er at man vedtar planen slik forslagsstiller har fremmet den.
Konsekvensen av dette alternativet blir riving av all eksisterende bebyggelse i planområdet,
med påfølgende oppføring av nye boligbygg. Dette vil være en irreversibel løsning,
kulturminneverdiene tatt i betraktning.
Et annet alternativ til vedtak er at planforslaget ikke kan få noen endelig avgjørelse før det er
fattet vedtak i saken om hvilke områder av byen som skal settes av til hensynssoner for
kulturminnevern. Dette er en del av arbeidet med revidering av kommuneplanen. Et slikt
vedtak vil gi rom for grundige diskusjoner rundt hvor det skal være hensynssoner for
kulturminner. Samtidig vil det gi en uavklart situasjon for forslagsstiller, hvilket er uheldig.

Prinsipielle avklaringer
Hovedkonflikten i denne saken ligger i interessemotsetningen mellom fortetting og
kulturminnevern. Dette diskuteres under «Rådmannens vurderinger - Riving av verneverdig
bebyggelse».
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Rådmannens vurdering
Eksisterende grøntstruktur
Økt antall boliger i planområdet kan resultere i en mulig økt bruk av grøntarealene på
St. Hanshaugen.
Rivning av verneverdig bebyggelse
Hammerbrogate 9 ligger svært sentralt mot fossen og Nordre park. Den har en markant
plassering på hjørnet av gaten som strekker seg i direkte forlengelse av Nordre Torv, et av de
best bevarte opprinnelige bymiljøene som er igjen i Hønefoss. Den gamle meieri-bygningen
representerer en historisk epoke fra den gang man hadde meieri midt i byen. Den
opprinnelige teglsteinsbygningen er nå malt, døren mot gata er fjernet og krysspostvinduene
er skiftet ut. Dette er likevel endringer som lar seg gjøre om, og bygningen vil kunne føres
tilbake til sitt opprinnelige uttrykk.
Rådmannen mener at bygningen har en egenverdi i kraft av de funksjoner den historisk har
hatt. Særpreget den tilfører miljøet som befinner seg i gata og rundt Nordre Torv vil
forsvinne ved en eventuell riving. Dette særpreget lar seg ikke videreføre til et nytt bygg, selv
om dette er tilpasset det omkringliggende miljøet i volum og materialevalg.
Forslagsstiller viser til dokumentasjon som holder frem at det ikke er anbefalelsesverdig å
isolere gamle teglsteinsbygninger fra innsiden. Dette gir fare for forvitring av teglsteinen.
Likevel ser man at dette blir gjort med hell i mange lignende saker hvor industribygg i tegl er
transformert til boliger. Her kan nevnes Solberg Spinneri i Nedre Eiker og Buskerud
Papirfabrikk i Drammen.
Rådmannen har vært i kontakt med Norsk Kulturminnefond som stiller seg positiv til søknad
om økonomisk støtte til et prosjekt med en transformasjon til boliger og tilbakeføring til
opprinnelig uttrykk i Hammerbrogate 9. Fondet har ytet lite støtte til prosjekter i vårt område,
og de ønsker en god fordeling av sine midler over hele landet. Forslagsstiller er informert om
muligheten til å søke økonomisk støtte fra fondet til et slikt tilbakeføringsprosjekt.
Rådmannen stiller seg positiv til et slikt alternativt prosjekt hvor man bevarer fasaden mot
gateløpet. Forslagstiller har imidlertid uttrykt at dette alternativet ikke vil være aktuelt for
ham, se vedlegg 8.
Når det gjelder trehuset i Lagesens gate 3, mener rådmannen at det har en verdi i kraft av å
være en del av en samlet trehusbebyggelse, selv om det ikke var en del av det opprinnelige
arbeidermiljøet på Blyberghaugen. I en eventuell vektig av hva som er av størst
kulturhistorisk verdi av Hammerbrogate 9 og Lagesens gate 3, vil rådmannen mene at
førstnevnte har den største verdien på grunn av dens plassering på hjørnet, mot fossen, og i
dirkete forlengelse av Nordre Torv.
Et svært viktig forhold i saken er at planområdet ligger i et område som vil bli foreslått til
hensynssone for kulturminner i den pågående revisjonen av kommuneplanen. Før det
foreligger vedtak på en eventuell hensynssone her, vil det være forhastet å fatte vedtak om å
gå videre med en plan som forutsetter riving.
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Samferdsel og teknisk infrastruktur
Rådmannen mener at sentrumsnære boliger vil være med til å redusere bruk av bil i sentrum.
Det vil kunne øke muligheten til mer gang- og sykkeltransport.
Påvirkning av landskapsbildet
De planene som nå foreligger vil etter rådmannens vurdering endre landskapsbildet ved
fossen betydelig, både på avstand i form av siluett-virkning, i tillegg til at bygningene, slik de
nå er skissert, vil bryte sterkt med det omkringliggende miljøet også på nært hold.
Påvirkning på handelsbyen Hønefoss
Rådmannen mener at sentrumsnære boliger vil være positivt for handelsbyen Hønefoss.
Samlet vurdering
Rådmannen synes det har vært en vanskelig vurdering å komme frem til anbefalt vedtak i
denne saken. Her er ønsket om fortetting kommet i konflikt med kulturminnevernet. Den
eksisterende bygningsmassen i planområdet, og da spesielt Hammerbrogate 9, er av
kulturminnevernmyndigheten vektet til å ha høy verneverdi, og rådmannen mener også at
disse bygningene er av stor betydning for byens særpreg i kraft av de funksjonene de
historisk har hatt.
Generelt mener rådmannen det er viktig med utvikling. Det er derfor ønskelig å legge til rette
for vekst og aktivitet. Samtidig er det viktig å ta vare på byens sjel også i utviklingsprosessen,
slik at byen bevarer sin egenverdi og sitt særpreg. Med tanke på ønsket om at byen skal være
attraktiv, er dette viktige momenter.
Ut fra en samlet vurdering er rådmannen kommet til at det anbefales å gå videre med
planforslaget, under en minimumsforutsetning om at fasaden av Hammerbrogate 9 blir
bevart. Denne anbefalingen bygger på det faktum at fjerning av fasaden vil være irreversibelt,
også om man senere vedtar å legge en hensynssone for kulturminnevern i dette området.
Rådmannen mener derfor det er riktig å bevare inntil det er fattet politisk vedtak om
hensynssoner. Risikoen ved det anbefalte vedtaket er imidlertid at utviklingsplanene stopper
opp, da forslagsstiller har uttrykt at en løsning med fasadebevaring ikke vil være aktuell for
ham å gå videre med, heller ikke har det vært aktuelt for ham å visualisere denne løsningen i
form av skissetegninger.
Et alternativt vedtak er at planforslaget ikke kan få noen endelig avgjørelse før det er fattet
vedtak i saken om hvilke områder av byen som skal settes av til hensynssoner for
kulturminnevern.
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Vedlegg
1. Oversiktskart
2. Gjeldende plankart, 26.01.78
3. Nordre Park – presentasjon av prosjektet, 20.01.14
4. Materiale til oppstart, 19.05.14
5. Forhåndsuttalelse fra Buskerud Fylkeskommune, 20.05.14
6. Kortfattet historiske fakta-ark fra forslagsstiller, 17.09.14
7. Kulturminner og kulturmiljø - fagrapport fra LINK Arkitektur, 26.09.14
8. Informasjon og dokumentasjon fra forslagsstiller, 26.09.14

Ringerike kommune, 27.10.2014

Tore Isaksen
rådmann

Enhetsleder miljø- og arealforvaltning: Heidi Skagnæs
Leder areal- og byplankontoret: Grethe Tollefsen
Saksbehandler: Ingrid Liseth
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Områdereguleringsplan 366 Kunnskapspark Ringerike 1.gangs behandling
Arkivsaksnr.: 14/1488

Arkiv: PLN 366

Saksnr.: Utvalg
116/14
Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning
/
Formannskapet

Møtedato
10.11.2014

Forslag til vedtak:
1. Kommunen vedtar å legge planforslag for områdereguleringsplan nr. 366
“Kunnskapspark Ringerike” (med konsekvensutredning) ut på høring og offentlig
ettersyn.
2. Det tas sikte på at planforslaget, ved vedtak, skal erstatte eksisterende
reguleringsplaner for områdene innen planens avgrensning.
3. Før 2.gangs behandling skal plankart og bestemmelser kvalitetssikres i
forhold til å ivareta tilfredsstillende sikkerhet mot ras.
4. Det må, før sluttbehandling, vurderes rekkefølgebestemmelser for tillatt
utbygging i tråd med konklusjonene i trafikkanalysen.
5. Planforslaget legges på høring med begge kryssalternativer. Ved endt
høring fremmer rådmannen sak for endelig avgjørelse av kryssløsning og
innarbeider dette i planforslag til sluttvedtak.
6. Rådmannen skal før 2.gangs behandling avklare erstatningsansvar og
finansiering av nødvendig grunnerverv og påført ulempe for berørte
grunneiere.

Sammendrag
Høgskolen i Buskerud og Vestfold, avdeling Hønefoss, har behov for en plan som kan
avklare arealbruken i området på en fremtidsrettet måte, og en områdereguleringsplan, jf.
plan- og bygningsloven (pbl) § 12-2, anses som det planredskapet som egner seg her.
En områderegulering for “Kunnskapspark Ringerike” anses å ha “vesentlig virkning for
miljø og samfunn” og utløser derfor kravet om planprogram og Konsekvensutredning
(KU). Jf pbl §§ 4-1 og 4-2.
Planforslaget åpner for betydelig utbygging av undervisningslokaler, studentboliger og
høgskoletilknyttet næring. Det er ingen konkrete planer for denne utviklingen med tanke
på nye undervisningsbygg eller næringsutvikling. Planen gir nødvendig fleksibilitet for
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høgskolen til å utvikle seg og gir muligheter som er nødvendige for å opprettholde sin
attraktivitet og konkurranseevne opp i mot andre læringsinstitusjoner.
Reguleringen legger til rette for at studentboliger kan etableres innenfor planområdet, noe
som kan bidra positivt til en sterkere identitet og liv på campus.
Planen tar sikte på å legge til rette for utvikling av et campusområde med høy kvalitet.
Etablering av nytt kryss vil bedre adkomst til høgskolen og tilgjengelighet til sentrum og
omkringliggende områder. Gjennomføring av nytt kryss er ikke sikret i forslag til
reguleringsbestemmelser.

Innledning / bakgrunn
Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV) sine lokaler i Dalsbråten er utdaterte og
høgskolen ønsker å utvikle sin avdeling i Hønefoss med undervisningslokaler og nye
områder for studentboliger. Et prosjekt “Kunnskapspark Ringerike” er i gang med HBV
og Ringerike Utvikling (RU) som initiativtakere. Planen åpner for høyere utnyttelse av
området og tillater bygging av undervisningsbygg, studentboliger, torg og uterom, samt
høgskoletilknyttede næringer og videreføring av bolig i deler av eksisterende
boligområder. Planen har fokus på tilgjengelighet for gående og syklende og legger opp
til at deler av parkeringen på området skal legges under bakken i forbindelse med
etablering av nye studentboliger. Planen vil ha store konsekvenser for enkelte naboer som
blir sterkt berørt ved omlegging av atkomsten til området.
Statsbygg er grunneier i området og samarbeider med HBV og Studentsamskipnaden i
Buskerud (SiBu) om oppdatering av undervisningslokaler, utvikling av høgskoleområdet og
planlegging av nye studentboliger i Hønefoss.
Slik situasjonen er i dag er HBV lite synlig i bybildet og for dårlig knyttet opp mot sentrum.
Adkomstforholdene til høgskolen er vanskelige og mye av arealene rundt skolen brukes til
parkering.
Det er behov for en plan som gir mer detaljerte, områdevise avklaringer av arealbruken.

Beskrivelse av saken
Eldre reguleringsplaner
I tillegg til gjeldende reguleringsplan for selve HBV-tomta er det i dette området flere
mindre reguleringsplaner fra ulike tidsperioder. Noen av disse reguleringsplanene er eldre,
ikke gjennomførbare planer. Det tas sikte på å oppheve gjeldende reguleringsplan og de
deler av andre vedtatte reguleringsplaner som omfattes av planen ved godkjenning av
områderegulering nr. 366 “Kunnskapspark Ringerike”.
I planbeskrivelsen kapittel 4.6 er berørte reguleringsplaner listet opp. Det konkluderes
med at omreguleringen ikke vil gi særlig negative konsekvenser men derimot rydde opp i
eldre planer.
Mulighetsstudien
Prosjektet "Kunnskapspark Ringerike" er organisert i tre undergrupper:
Stedsutviklingsgruppen, faggruppen og knutepunktgruppen med hver sin gruppeleder.
Ringerike Utvikling har sekretariatet.
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Eksisterende reguleringsplan nr. 217 for Statens Lærerhøgskole i Handel- og Kontorfag’s
tomt (nå HBV) i Dalsbråten er fra 1993 og viser reguleringsformål offentlige bygninger
og trafikkområde kjøreveg helt i vest på reguleringsplanen.
Stedsutviklingsgruppen har utarbeidet en mulighetsstudie (s.47/48 i planbeskrivelsen) for
Kunnskapspark Ringerike for å vurdere romlig utvikling av eiendommen og
naboeiendommene til høgskolen. Studiene tok utgangspunkt i mulighetene og analyserte
behov og brukbarhet. Konklusjoner fra dette arbeidet er tatt med videre i
reguleringsplanprosessen.
Studentboliger
SiBu’s boliger var tidligere spredt på tre geografiske steder i Hønefoss med til sammen 9
eldre bygg, med de driftsulemper som dette medfører. Disse 9 byggene utgjør 120
boenheter. SiBu har estimert et behov for ca. 250 hybelenheter i Hønefoss. Ved nybygg
opereres det med en nøkkelfaktor på 30 m² pr. hybelenhet. SiBu er i ferd med å selge sine
gamle studentboliger og posisjonerer seg derved for å kunne investere på campus.
Områdereguleringa legger til rette for at en større andel av studentboligene kan etableres
innenfor planområdet, noe som ventes å bidra positivt til en sterkere identitet og campus på
området. Området ventes også å få mer liv ved at det blir flere personer utenom skoletid og
det vil bli lettere å samle folk til interne aktiviteter og arrangementer.
Mulig gangbru over Storelva mot Schjongslunden er tatt med i planforslaget. Det knyttes
ikke rekkefølgebestemmelser til gjennomføring av gangbru. Eventuell gjennomføring av
denne er derfor avhengig av interesse og finansiering fra parter som kan ha nytte av en slik
forbindelse.
Det er lagt vekt på gode gangforbindelser og kontakt mot omkringliggende grøntområder og
de nye utbyggingsområdene i Krakstadmarka.
Planforslaget sikrer forbindelse og mulighet for allmenn ferdsel fra grøntområdene i øst
gjennom bestemmelsen §2.3.4
Utviklingsmuligheter
Plangrepet legger til rette for utviklingsmuligheter som anses ønskelige og realistiske og har
lagt stor vekt på arealsituasjonen både bruksmessig og estetisk. Ringerike kommune ønsker
en helhetlig utvikling av området, der lokaliteter for høgskolen, studentboliger og
uteområdene sees i sammenheng med kommunikasjonsårer mot byen.
Planforslaget gir mulighet for fortetting og etablering av ytterligere 20 000 kvm BRA
innen arealene BOP1 og BKB5.
BOP1 skal nyttes til offentlig eller privat tjenesteyting i form av undervisning, forskning,
næringsutvikling samt servicefunksjoner for studenter og ansatte. I første omgang er det
nærliggende med en ombygging av eksisterende bygningsmasse i BOP1
(Høgskolebygget).
BKB5 skal nyttes til studentboliger og offentlig eller privat tjenesteyting. Det legges opp
til etablering av inntil 250 studentboliger/ 10 000kvm BRA på BKB5 (nåværende
parkeringsarealer). Økning i antall studenter nær høgskolen ventes å ha en positiv effekt
for campus-området.
Planforslaget legger til rette for betydelig utbygging også av undervisningslokaler,
studentboliger og høgskoletilknyttet næring. Det er ingen konkrete planer for denne
utviklingen, men planen gir nødvendig fleksibilitet for Høgskolen til å utvikle seg i tråd
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med utviklingen og gir muligheter som er nødvendige for å opprettholde sin attraktivitet
og konkurranseevne opp i mot andre læringsinstitusjoner.
Bestemmelsene gir strenge føringer for bruk av materialer og hvordan bygninger skal
henvende seg til offentlige plasser.
Det tas hensyn til grønne verdier og legges opp til at området og bygninger også skal kunne
brukes av andre som ikke har direkte tilknytning til høgskolen. Det er lagt vekt på god
tilgjengelighet for alle.
Områdeplanen
Planeier er kommunen, men etter avtale har planforslaget blitt utarbeidet av Statsbygg i
tråd med høgskolens behov. Områdeplanen består av plankart med bestemmelser og en
planbeskrivelse. Områdeplanen Kunnskapspark Ringerike er en så omfattende plan at det
også inntrer krav om konsekvensutredning. I den sammenheng er det gjort utredning av
naturmiljø, trafikkforhold, grunnforhold, klima/luft/støy, samt risiko og sårbarhetsanalyse.
Konklusjonene fra utredningene er overført til planbeskrivelsen. Andre forhold som har
vært relevante for planarbeidet er også synliggjort og vurdert i planbeskrivelsen.
Naturmiljø/biologisk mangfold
Alle planforslag skal vurderes i forhold til naturmangfoldloven.
Planforslaget berører i mindre grad uberørt natur og kartleggingen av berørte og
tilgrensende områder anses tilstrekkelige. Planbeskrivelsen konkluderer med at
utviklingen det reguleres for kan gi negative konsekvenser for fuglearten spurvehauk
dersom arten ikke finner andre tilholdssteder i nærområdet. Konsekvensene totalt vurderes
som svakt negative. Det anbefales ikke avbøtende tiltak i planbeskrivelsen.
Trafikkforhold
Planforslaget viser ny kryssløsning fra Bredalsveien mot Osloveien (Rv.35) I forbindelse
med planarbeidet har det ikke vært krav fra regionale myndigheter om endring av krysset,
men det har vært hensiktsmessig å ta krysset med i planen for å sikre en hensiktsmessig og
attraktiv atkomstsituasjon for Høgskolen. Planforslaget vurderer konsekvensene for
trafikkforholdene som minimale ved gjennomføring av et første utbyggingstrinn som
dermed ikke utløser behov for endring av dagens situasjon.
Ved full utbygging blir konsekvensene vurdert som positive ved ombygging av kryss og
tiltak som bedrer forholdene for fotgjengere. Dagens undergang forutsettes erstattet med
kryssing i plan ved etablering av nytt kryss. Dagens undergang anses som mindre gunstig
ut i fra stigningsforhold og universell utforming, men også fordi den ikke gir gode og
logiske forbindelser på tvers av Osloveien. Statens Vegvesen har ytret sterk skepsis mot
en fjerning av undergangen.
Planforslaget tar utgangspunkt i ønske om etablering av x-kryss. Dette gir dårligere
kapasitet for biltrafikk enn rundkjøring, men i vurderingen er det vektlagt at dette er et
hensyn som prioriteres ned i forhold å skape en attraktiv og urban atkomst til
høgskoleområdet, samt hensynet til myke trafikanter.
Krysset ligger på hovedinnfartsåren til Hønefoss. Og tilgjengeligheten mellom byen og
E-16, og utbyggingsområdene på Hvervenmoen og Tanberglia vil bli sterkt berørt.
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Etablering av rundkjøring vil gi best trafikkapasitet. I planen nedprioriteres hensynet til
trafikkavvikling sett opp mot fordelene et X-kryss har i form av å skape en attraktiv
atkomst for høgskolen og styrke det urbane preget.
En rundkjøring vil beslaglegge større deler av kommunens grunn sør-vest for krysset. Ved
valg av X-kryss vil arealene utgjøre en større sammenhengende tomt med god
eksponering, noe som antas å kunne gi mulighet for høyere verdi av arealene enn ved
etablering av rundkjøring.
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Planforslaget stiller ikke krav til gjennomføring av krysset gjennom
rekkefølgebestemmelsene og viser gjennom trafikkanalysen at planlagt utbygging av
studentboliger og ombygging av Høgskolen ikke utløser behov for kryssendring.
Rådmannen kan heller ikke se at etableringen av krysset er naturlig å pålegge andre
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planer. Statens Vegvesen har signalisert skepsis til forslag om kryssendring og stiller seg
negative til fjerning av undergangen.
Grunnforhold
Planprogrammet gav føringer om at grunnforholdene i området må vies spesiell
oppmerksomhet. Det er utarbeidet en geoteknisk rapport om grunnforhold som
konkluderer med at fundamenteringsforholdene i området ikke er spesielt problematiske.
Det vises til grunnundersøkelsene fra Krakstadmarka og konkluderes med nærmere
grunnundersøkelser må gjennomføres dersom man går ut over det som beskrives som
sikkert i denne rapporten. Planforslaget stiller ikke krav til nærmere undersøkelser og det
er heller ikke avsatt byggegrense mot elveskrenten.
Klima/luft/støy
Planforslaget vurderes ikke å ha vesentlig innvirkning på temaene og foreslår ingen
spesielle tiltak.
Barn og unge.
Planforslaget vurderes å ha positive konsekvenser for barn og unge ved at det åpner
området og bedrer forbindelsene til omkringliggende grøntområdet. Tiltak for sikring av
myke trafikanter ved Bredalskrysset og sterk begrensning av biltrafikk i campusområdet
anses også som positivt for barn og unge.
Eiendomsinngrep/ konsekvenser for grunneiere.
Planforslaget får konsekvenser for en rekke grunneiere. Utfyllende beskrivelse av
konsekvenser gis i planbeskrivelsen 6.6.8: Tabellen under er hentet fra planbeskrivelsen
og viser oversikt over eiendomsinngrep.
Gnr
/bnr

37/206
37/207

Areal som Areal avgis til
må
omdisponere
s

Bolighus
må rives

150 m2 Utvidelse av Osloveien.
91 m2 Hjørne går med ved omlegging av veg

38/16

311 m2 Stripeareal til felles adkomstvei SV3, samt kjøreveg
SKV1

38/17

276 m2 Utvidelse av Osloveien. Hjørne til fellesadkomst SV3.

38/18

369 m2 Bred stripe areal for ny Bredalsvei. Mulig
erstatningsareal nord, vest og øst for tomten

38/19

41,1 m2 Stripeareal for ny Bredalsvei

38/26

573 m2 Stripeareal for kjøreveg SKV1

38/43

221 m2 Stripeareal for kjøreveg SKV1
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38/44

91 m2 Stripeareal til felles adkomstvei SV3, samt kjøreveg
SKV1

38/38

293 m2 Eiendommen må erverves og rives for fremføring
(482 m2) av ny Bredalsvei samt nytt kryss med Osloveien

38/51

785 m2 Et område av boligeiendommen er avsatt som felt
BKB5

38/52

12,4 m2 Hjørne går med ved omlegging av veg

38/67

46,5 m2 Utvidelse av Osloveien. Hjørne til fellesadkomst SV3.

38/69

2640 m2 Et område av eiendommen inngår i BOP1

38/70

41,4 m2 Stripeareal for ny Bredalsvei

38/83

38/90
38/95

498 m2 Eiendommen må erverves og rives for fremføring
(675 m2) av ny Bredalsvei samt nytt kryss med kjøreveg
SKV1

X

X

1,8 m2 Hjørne går med ved omlegging av vei
37,6 m2 Stripeareal for ny Bredalsvei

*Grå markering angir mindre konsekvenser
Hvit markering angir større konsekvenser
Rød angir behov for erverv av eiendom og riving av bolig.

Forholdet til overordnede planer
I kommuneplanens arealdel fra 2007 er området ved Høgskolen avsatt til offentlige
bygninger. De nærmeste områdene rundt er avsatt til boligområder og bak skolen på
østsiden er arealene definert til fremtidig boligområde. Mot nord er arealene langs
Storelva og opp til skolen avsatt til friområde. Det nederste kvartalet på nordsiden av
Bredalsveien er i arealdelen avsatt til byggeområde erverv.
I planbeskrivelsen er planer, føringer og retningslinjer som vurderes som relevante listet
opp under kapittel 4. I kapittel 6, punkt 2 går det frem hvordan planforslaget er vurdert i
forhold til disse. Planforslaget er i hovedsak i tråd med overordnede planer. Spesielt
trekkes det fram at samlokalisering av studentboliger ventes å generere mindre trafikk,
forholdene for gående og syklende bedres og adkomst til grøntområder og
høgskoleområdet gjøres bedre og mer attraktivt.

Juridiske forhold
Områderegulering brukes av kommunen der den finner det er behov for å gi mer
detaljerte, områdevise avklaringer av arealbruken enn kommuneplanens arealdel viser.
I forskrift om konsekvensutredninger § 6 er det redegjort for innholdet i planprogram. For
områdereguleringsplanen utredes bare de delene av planen som fastsetter rammer for
fremtidig utbygging og som innebærer endringer i forhold til gjeldende plan.
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Tidligere behandlinger og vedtak
Det ble forhåndsvarslet om oppstart av områderegulering i brev til berørte parter og naboer
12. juli 2011. Dette ble gjort på grunn av arbeidene med mulighetsstudien. Det innkom en
merknad fra Buskerud fylkeskommune om behov for registrering av automatisk fredede
kulturminner. Kravet ble senere trukket i e-post datert 1.februar 2012. Det ble fattet vedtak
om oppstart av planarbeidet i HMA (sak: 144/11 5. des. 2011) og Formannskapet (sak
11/12 17.jan.2012). Samtidig ble planprogrammet vedtatt lagt ut til høring og offentlig
ettersyn. Oppstart av plan og høring av planprogram ble varslet i brev og annonsert i Ring
blad 28.01.2012 med frist for innspill 12.03.2012. Planprogrammet ble behandlet av HMA
3.des 21012(sak 146/12) og fastsatt av Formannskapet (sak 264/12) den 4.des.2012.

Økonomiske forhold
Planen legger opp til en ombygging av Bredalskrysset og ombygging av
Bredalsveien. Endringene medfører behov for grunnerverv for å sikre
gjennomføringen. Ombyggingene er ikke nødvendige som følge av de planene som
foreligger for utvikling av området på det nåværende tidspunkt, men det kan være
naturlig at kommunen bidrar i et spleiselag ved senere endring av Bredalskrysset i
tråd med planen. Det vil være aktuelt for kommunen å forskuttere innløsning av
eiendommene som er nødvendige å erverve dersom eierne, på grunnlag av planen,
ønsker dette. Det anses at kommunen vil kunne nyttiggjøre seg eiendommene på en
hensiktsmessig måte fram mot en fremtidig gjennomføring av kryssendringen, samt
at kostnadene ved erverv vil kunne inngå i kommunens del av spleiselaget.

Behov for informasjon og høringer
Forslag til planprogram beskriver opplegg for informasjon og medvirkning, spesielt
i forhold til grupper som antas å bli særlig berørt.
Grunneiere som blir berørt gjennom inngrep på deres eiendom bør følges opp tett
for å sikre at de får tilstrekkelig informasjon om konsekvenser og forventet
framdrift.

Alternative løsninger
I mulighetsstudiene har det vært sett på ulike alternativer for utbygging som i ulik grad
har tatt inn næring/industri/kontor og sett på ulike scenarier for campusutvikling.
Høgskolen mener planforslaget som foreligger til behandling vil være et godt
utgangspunkt for utvikling av høgskoleområdet. Og den anser at et større fokus på
næringsarealer kan bli problematisk ut i fra begrenset etterspørsel etter næringsarealer
som knytter seg direkte mot Høgskolen, selv om dette kan skape gjensidig nytte.
I forhold til trafikkløsning beskriver planforslaget to alternativer med henholdsvis Xkryss og rundkjøring, der X-kryss fremmes som det foretrukne alternativet. Etablering
av rundkjøring vil gi best trafikkapasitet. I planen nedprioriteres hensynet til
trafikkavvikling sett opp mot fordelene et X-kryss har i form av å skape en attraktiv
atkomst for høgskolen og styrke det urbane preget. Det argumenteres også med at Xkryss er mer fotgjengervennlig og at kapasitetsreduksjonen i forhold til rundkjøring er
akseptabel ut i fra signaler om å fremme hensynene for gående og syklende og
begrense bilbasert trafikk.
Dette er i stor grad et politisk spørsmål om hvilke grupper som skal prioriteres og
hvordan man ønsker utvikling av byen. Krysset ligger på hovedinnfartsåren til
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Hønefoss og vil ha betydning for tilgjengelighet mellom byen og E-16, samt de nye
utbyggingsområdene på Hvervenkastet og boligområdene i Tanberglia.
Et alternativ er å legge planen ut til høring og offentlig ettersyn med begge løsningene
og fatte beslutning om ønsket kryssløsning etter vurdering av innspill. Dette kan gjøres
gjennom egen sak eller fastsettes ved 2.gangs behandling. Ulempen ved å avvente
avgjørelsen til 2.gangs behandling er at planforslaget da må utarbeides i to versjoner
med tilhørende konsekvenser ved valg av de ulike løsningene.
Krysset er ikke tenkt opparbeidet som følge av planlagte utbygginger innen
planområdet, men vil være nødvendig dersom man i fremtiden får en økt attraktivitet
og videre utbygging av høyskoleområdet.
Valg av trafikkløsning har konsekvenser på kommunens arealer nær krysset. X-kryss krever
mindre areal enn en rundkjøring.

Prinsipielle avklaringer
Det er avklart at SiBu ønsker nye studentboliger på campus og det skal ikke planlegges
for at disse skal spres rundt i Hønefoss.

Rådmannens vurdering
Rådmannen ser meget positiv på at Høgskolen i Buskerud og Vestfold og SiBu velger å
satse videre på utvikling av høgskolemiljøet i Hønefoss.
For Hønefoss som by representerer Høgskolen en stor verdi både som tilbud og gjennom
studentene som bidrar i samfunnet. Kommunen bør etter rådmannens syn derfor gjøre sitt
ytterste for å tilrettelegge for at høgskolen skal ha mulighet for å utvikle seg og ta grep
for å sikre sin attraktivitet og konkurranseevne mot andre læringsinstitusjoner.
Området ved HBV har et potensiale for utvikling. Ringerike kommune ønsker en
helhetlig utvikling av området, der lokaliteter for høgskolen, studentboliger og
uteområdene sees i sammenheng med kommunikasjonsårer mot byen. Rådmannen anser
at planforslaget legger opp til en fornuftig og realistisk utvikling og støtter Høgskolens
syn om å styrke campus gjennom etablering av studentboliger for å styrke studentmiljøet.
Planforslaget legger til rette for god tilgjengelighet og åpner for at flere kan bruke
områdene. Rådmannen anser at dette er et grep som kan knytte Høgskolen tettere til
lokalsamfunnet og bidra positivt til utviklingen av byen. Høgskolen vil også kunne bli et
tyngdepunkt for kulturelle aktiviteter som bidrar til å gjøre området både mer attraktivt og
sentrumsnært.
Planprogrammet ga føringer om utredning av grunnforholdene. Rapporten som ble
utarbeidet konkluderer med at grunnforholdene ikke er spesielt problematiske, men sier at
løsning av fundamentering må avklares senere i planutviklingen. Det er også vist til
konklusjonene fra undersøkelsene for Krakstadmarka.
Planbeskrivelsen sier noe om at planen ikke tar sikte på bygging utenfor områdene som i
dag allerede er bebygget, men dette ser ikke ut til å være sikret tilstrekkelig gjennom
plassering av byggegrenser eller krav om dokumentering av grunnforhold eller løsning for
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fundamentering. Det må også tillegges at mens Tandberglia (del av Krakstadmarka) tar
sikte på utbygging av mindre boliger, legges det her opp til adskillig større bygg, samtidig
som beltet mot skråning ikke er sikret i samme grad gjennom byggegrense. Rådmannen
anser at forholdet ikke er vesentlig for prinsippene om utvikling av området, men at det kan
ha betydning for detaljert plassering av enkeltbygg i framtiden og tar sikte på at dette
avklares nærmere før 2.gangs behandling.
Det er ikke stilt krav til videre utredning av gang/sykkelbro ut over at seilingshøyde/ fri
høyde under brua må fastsettes ved byggesak. Rådmannen har forståelse for at det ikke
stilles krav til gjennomføring av gangbrua av hensyn til økonomisk usikkerhet og fremdrift.
Etablering av gangbro vil imidlertid kunne medføre endringer i strømninga i elva og berøre
naturmangfoldet og rådmannen mener derfor det må stilles krav om utredning av tiltakets
konsekvenser for disse temaene eller innføres plankrav før etablering av bro.
Planforslaget endrer ikke gjeldende reguleringer i området i vesentlig grad, men fører til at
det i noen områder legges opp til en framtidig høyere utnytelse.
Forslaget får likevel store konsekvenser for enkeltpersoner som får sin eiendom berørt.
Dette gjelder spesielt eiendommene Gnr/Bnr 38/38 og 38/83 der forslag til ny atkomst
medfører behov for å rive boligene på eiendommene. Også andre blir berørt blant annet
gjennom endring av atkomstforhold og tap av arealer. Rådmannen har igangsatt arbeidet
med å kartlegge konsekvenser for de sterkest berørte og ser på løsninger for å redusere
negative konsekvenser. Det er gjennomført et informasjonsmøte med eierne av de mest
berørte eiendommene. Her gikk det fram at det ved vedtak av områdereguleringen vil bli
fremmet krav om innløsning av disse eiendommene.
Planforslaget stiller ikke krav om gjennomføring av regulert kryssløsning. Det ser ikke ut
til at det er andre planer som det vil være naturlig å pålegge ombygging av krysset og dette
skaper en usikkerhet rundt tidsperspektiv for gjennomføring som er uheldig.
Konsekvensene av regulert kryssløsning, uavhengig av om man velger X-kryss eller
rundkjøring, er store for enkelte grunneiere. Rådmannen ser det derfor tilrådelig å avklare
ansvar og nytte/ulempe ytterligere før det treffes endelig valg av atkomstløsning for
Høgskoleområde der også eksisterende atkomst vurderes.
Ettersom regulering av X-kryss eller rundkjøring får store konsekvenser for de mest
berørte eiendommene og deres eiere må behovet og nytten av reguleringen vurderes opp
mot økonomisk ulempe og usikkerhet for berørte grunneiere. Ansvar for krav om
innløsning og erstatning for tap/ulempe som følge av reguleringen må også avklares før
valg om atkomstløsning treffes.
Samlet vurdering
Rådmannen anser at planforslaget er svært oversiktlig og gir et godt grunnlag for å vurdere
konsekvenser av områdereguleringa. Ut i fra forslaget innebærer planene om utvikling av
området i første omgang bygging av studentboliger og ombygging av eksisterende
undervisningslokaler. Det er påvist at første trinn ikke gir økt trafikk og det er derfor ikke
tatt inn krav om opparbeidelse av krysset i bestemmelsene.
Rådmannen ser imidlertid at det i beskrivelsen er angitt et trinn to som antas å generere
mer trafikk og som ser ut til å forutsette endring av krysset uten at det er angitt
rekkefølgebestemmelser for utbygging som sikrer gjennomføring.
I forhold til valget mellom rundkjøring eller x-kryss anser Rådmannen vurderingene i
planbeskrivelsen som fornuftige. Valg av kryssløsning vil imidlertid ha stor innvirkning på
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trafikkavviklingen mellom Hvervenkastet og sentrum og Rådmannen ser dette som et
politisk valg av hva man vil prioritere.

Vedlegg
1. Plankart i målestokk 1:1000, datert 02.07.2014.
2. Reguleringsbestemmelser datert 27.06.2014 .
3. Planbeskrivelse med konsekvensutredning datert 02.07.2014
4. Fastsatt planprogram 04.12.2012.*
5. Trafikkutredning datert 02.07.2014.*
6. Støyutredning datert 13.06.2014
7. Fagrapport naturmiljø datert juni 2014*
8. Foreløpig geoteknisk vurdering datert 26.06.14*
9. Luftkvalitet datert 20.06.2014*
10. Konseptplan utomhus datert 13.06.2014*
11. Bru over Storelva, notat datert 30.06.2014*

Lenker
Kommuneplanen
Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De
foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for
papirutskrift.

Ringerike kommune, 27.10.2014

Tore Isaksen
rådmann

enhetsleder: Heidi Skagnæs
leder for areal- og byplankontoret: Grethe Tollefsen
saksbehandler: Lars Lindstøl
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Hvervenmoen områderegulering. Utbyggingsavtale
Arkivsaksnr.: 14/1962

Arkiv: L12 &01

Saksnr.: Utvalg
117/14
Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning

Møtedato
10.11.2014

Forslag til vedtak:
1. Forslag til utbyggingsavtale mellom AKA AS og Ringerike kommune vedr.
utbygging av områdeplan nr. 0605_347 «Områderegulering for Hvervenmoen»
godkjennes.
2. Ringerike kommune overtar vederlagsfritt til fremtidig drift og vedlikehold
kommunaltekniske anlegg som er angitt i utbyggingsavtalen.
3. Inntekten fra kontrollarbeidet posteres på driftsbudsjettet for Teknisk Drift.

Beskrivelse av saken:
Ringerike kommunestyre vedtok i møte 28.08.2014 sak 108/14 arealplanen 0605_347
«Områderegulering for Hvervenmoen» i Hønefoss. Planen omfatter utbygging med
forretninger, kontor og blanda formål forretning/kontor/industri og kontor/industri. I planen
inngår også veiutvidelser, fortau, en ny rundkjøring, kollektivholdeplasser,
vegetasjonsskjermer og grøntstruktur.
Områdeplanen endrer reguleringsformål for deler av arealene i tidligere reguleringsplan for
området. Både utbygde og ubebygde arealer i tidligere reguleringsplan omfattes av ny
områdeplan. Deler av de utbygde arealer i tidligere vedtatt arealplan for Hvervenkastet
omfattes ikke av den nye planen, blant annet Kartverket.
De ubebygde delfelt i planen eies av AKA AS som også er forslagsstiller på områdeplanen,
og AKA AS vil stå som utbygger i områdeplanen og part i utbyggingsavtalen med
kommunen.
I tillegg vil noen eiendommer bli berørt som følge av utvidelse av veier og fortau, og
fremføring vann- og avløpsledninger. Arbeidene med er planlagt igangsatt
november/desember 2014 og infrastruktur er gjennomført og overtatt av kommunen senest 1.
august 2016.
For området BK3 i denne planen må det utarbeides detaljreguleringsplan før søknad om
tiltak. Den regulerte kommunale veien O-SV6 med fortau O-SF4 omfattes ikke av
utbyggingsavtalen med frist for opparbeidelse, den skal etableres som følge av plankrav for
BK3.
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Tekniske planer:
Tekniske planer er behandlet i møte med utbygger Aka AS og deres rådgiver Cowi AS,
Hønefoss.
Området har kommunalteknisk infrastruktur i dag, men disse må endres noe som følge av
endret plan. Dette gjelder spesielt på veisiden.
Tekniske løsninger for vann forsyning, avløp og overvann er stort sett avklart. For brannvann
er teknisk løsning ikke fastlagt pr. i dag. Det har blitt antydet et behov for vann til sprinkling
på 100 l/s for nytt bygg innen områdeplanen, uten at behovet for sprinklingsvann er endelig
fastsatt fra utbygger.
Dette er dobbelt så mye kravet til utvendig slukkevann fra kommunalt nett på 50 l/s benyttet
for nye industri- og næringsområder som i denne saken. Ved tiltak på eksisterende vannett
oppnås kravet til 50 l/s fra kommunalt nett innen planen. Men for å oppnå et evt.
sprinklingsvann på 100 l/s har utbygger antydet å bygge et eget basseng for sprinklingsvann
og interne ledninger på moen. Et eget basseng med ledningsnett for vann til sprinkling vil bli
i privat eie og drift, dette er også inntatt i forslaget til utbyggingsavtale.
Omfang og konsekvenser må avklares før tekniske planer godkjennes og bygging igangsettes.
For å forsterke vannforsyningen er angitt en ny vannledning fra hovedvannledning ved E16
til kum ved eksisterende rundkjøring, videre til 2 tilknytningspunkt eksisterende nett.
Anlegg for kommunal overtakelse:
Viser til vedlagt utbyggingsavtale for detaljer. Disse er oppsummert:
Utvidelse Hvervenmoveien med fortau, rundkjøring, regulerte områder annen veggrunn og
overvannsanlegg, holdeplasser budd, nye vannledninger, gatebelysning, kommunale skilt
ihht. godkjent skiltplan, nye spillvannledninger.
Anlegg for privat overtagelse:
Grønnstruktur G1 og G2, vegetasjonsskjermer GV2 GV3, veg SV7 til tomt gbnr. 38/147,
parkeringsplasser SP1 – 6, eventuelt vannmagasin/vannforsyning til sprinkleranlegg og
brannvann.

Juridiske forhold
Områdeplanen er endelig vedtatt.
Utbyggingsavtalen har vært utlagt til offentlig ettersyn i perioden 27. september til 27.
oktober 2014, i henhold til plan- og bygningslovens § 17-4.
Det er ikke innkommet merknader til utbyggingsavtalen.
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Utbygger har ellers vært i kontakt med grunneiere i området for å informere om planen, og
for nødvendige avtaler med berørte eiendommer. Informasjonsbehovet bør være dekket.

Økonomiske forhold
Alle utbyggingskostnader bæres i sin helhet av utbygger. Utbyggingen skal skje uten
kostnader for kommunen.
For dekning av kommunens anleggskontroll betaler utbygger kr. 15.000,- som forfaller til
betaling ved politisk godkjenning av planen. Innteken foreslås postert på driftsbudsjettet for
Teknisk Drift
I avtalen er det inntatt en ordlyd om å inngå en avtale mellom utbygger og kommunen om
overdragelse av justeringsrett, for å sikre refusjon av merverdiavgift til utbygger, etter
gjeldende regler for justeringsrett på overtakelsestidspunktet. Kommunen sikrer seg retten til
å kreve administrasjonsgebyr i en slik sammenheng. Det forutsettes at partene kommer til
enighet om en refusjonsordning.

Rådmannens vurdering
Områdereguleringen for Hvervenmoen er endelig vedtatt.
Forslaget til utbyggingsavtale mellom AKA AS og Ringerike kommune har vært utlagt på
offentlig ettersyn, uten at det er innkommet merknader.
Tiltakshaver har meddelt behov for snarlig behandling av både områdeplan og foreliggende
utbyggingsavtale, for overholdelse av sine interne frister. En har søkt å imøtekomme dette,
innen saksbehandlingsregler og i den takt nødvendige tekniske avklaringer og materiale fra
utbygger er mottatt og gjennomgått i kommunen.
Som sagt er de tekniske planer ikke endelig godkjent, avklaring gjenstår blant annet for
løsning brannvann/sprinklingsvann.
Rådmannen anbefaler at forslaget til utbyggingsavtale for områderegulering Hvervenmoen
godkjennes, under forutsetning om at planer for kommunaltekniske anlegg skal være
godkjent av kommunen før igangsettingstillatelse gis for disse.

Vedlegg
1. Utbyggingsavtale mellom Ringerike kommune og AKA AS for utbygging av området
«Hvervenmoen, saksnr. 14/1962-1.
Utrykte vedlegg:
1. Områdeplan 0605_347 «Områderegulering for Hvervenmoen»
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Sak 117/14

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, 28.10.2014

Tore Isaksen
rådmann
leder: Jostein Nybråten
saksbehandler: Kjell Arve Aarebru
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Delegerte vedtak
Dato: - Utvalg: HMA Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning
Arkivsak

Dato
Navn
Innhold

14/928

02.10.2014

Saksnr.

Avd/Sek/Saksb.

DS BYG 6/14 R/TEK/AEMYH

Arkivkode
Resultat
GNR 37/20

GNR. 37/20 - Passeringsfelt Dronning Åstasgate
14/799

29.09.2014

DS BYG 10/14 R/TEK/MANO

GNR 12/30
Søknad innvilget

GNR 12/30 - Tiltak i strandsonen
14/881

30.09.2014

DS BYG 11/14 R/TEK/MANO

GNR 251/55
Søknad innvilget

GNR 251/55 - Tilbygg og endring av fasader
14/904

01.10.2014

DS BYG 12/14 R/TEK/AEMYH

GNR 297/28
Søknad innvilget

GNR. 297/28 - Tosseviksetra - Oppføring av uthus
14/1136

07.10.2014

DS BYG 18/14 R/TEK/MANO

GNR 37/155

Gnr 37/155 - Dronnings Åstas gt. 4 - Tilbygg og fasadeendring
14/1215

08.10.2014

DS BYG 19/14 R/TEK/AEMYH

GNR 86/551

GNR. 86/551 - RABBAVEIEN 28A - OPPFØRING AV BOD
14/658

08.10.2014

DS BYG 22/14 R/TEK/AEMYH

GNR 3618/443

Gnr. 318/443 - Utskifting av heis ved Hønefoss bru 3 - Samfunnshuset
14/917

09.10.2014
DS BYG 24/14 R/TEK/N54
Knut Fure
Gnr. 318/253 - Oscarsgate 9 - Bygging av garasje

14/963

02.10.2014
DS 7/14
R/TEK/MANO
GNR 45/258
Fossen Eiendom Brandbu AS
Gnr. 45/258 - Riperbakken 7D - Tilbygg og fasadendring av bolig

14/919

03.10.2014

DS 9/14

R/TEK/AEMYH

GNR 318/253

GNR 89/273

Gnr. 89/273 - Frydenhaugen 13 - Enebolig
14/864

30.09.2014

DS 13/14

R/TEK/AEMYH

GNR 298/1

GNR.298/1-30 -Veslefjell - Bygging av tilbygg
14/1084

06.10.2014

DS 14/14

R/TEK/MANO

GNR 293/71

Gnr 293/71 - Skarrudåsen - Riving av eksisterende bod og bygging av ny bod
14/1104

06.10.2014

DS 15/14

R/TEK/AEMYH

GNR 89/283

GNR. 89/283 - Oppføring av garasje
14/1138

06.10.2014

DS 16/14

R/TEK/AEMYH

GNR 50/80

GNR. 50/80 - Hofsfossveien 101 - Oppføring av tilbygg - Godkjenning
14/908

06.10.2014
DS 17/14
R/TEK/N54
Petter Kopstad
Gnr. 77/2 - Sandakerveien 421 - Tilbygg

14/1212

08.10.2014
DS 20/14
R/TEK/HALA
GNR 89/281
Erik Holt
Gnr. 89/281 - Tørrhjulfaret 30 - Bygging av dobbel garasje

14/926

08.10.2014

DS 21/14

R/TEK/MANO

GNR 77/2

GNR 56/26

Gnr. 56/26 - Anettesvei 24 - Bygging av veranda
14/802

09.10.2014

DS 23/14

R/TEK/N54

GNR 318/259

Gnr.318/259 - Oscars gate 34 - Rehabilitering av 2 piper
14/1264

09.10.2014

DS 25/14

R/TEK/HALA

GNR 39/143

Gnr. 39/143 - Dronning Åstasgate 22 - Endring av gitt tillatelse
14/968

09.10.2014

DS 26/14

R/TEK/N54

GNR 103/302

Gnr. 103/302 - Hemskogveien 15 - Bygging av bolig
14/990

10.10.2014

DS 27/14

R/TEK/N54

GNR 143/17

Gnr. 143/17 - Søndre Urdevatn - Skoghusvære
14/961

10.10.2014

DS 28/14

R/TEK/HALA

GNR 318/330

Gnr. 318/330 - Ringeriksveien 13,20 - Flerbrukshall
14/1131

13.10.2014

DS 29/14

R/TEK/AEMYH

Gnr. 151/6 - Sokna - nytt vannverk

GNR 151/6

14/1289

13.10.2014
DS 30/14
R/TEK/MANO
GNR 132/114
Lennart Steffensen
Gnr. 132/114 - Klokkerveien 9 - Endring av mindre byggetiltak

14/927

13.10.2014

DS 32/14

R/TEK/N54

GNR 89/276

Gnr. 89/276 - Frydenhaugen 15 - Bolig
14/994

13.10.2014
DS 33/14
R/TEK/N54
Jan Rozanski
Gnr. 49/77 - Hofsfossveien 34 A - Bygging av tilbygg

GNR 44/77

14/35

14.10.2014
DS 34/14
R/TEK/HALA
Eli Bråten
Gnr. 1/4 - Bjørkemoen 3- Deling av eiendom

GNR 1/4

14/1064

14.10.2014
DS 35/14
R/TEK/AEMYH
Gunnar Hollerud
Gnr. 248/3 - Holleiaveien 249 - Bygging av vognskjul

GNR 248/3

14/33

14.10.2014
DS 36/14
R/TEK/HALA
GNR 1/4
Eli Bråten
Gnr.1/4 - BJØRKEMOEN 3 - Deling og grensepåvisning

14/1186

15.10.2014
DS 37/14
R/TEK/AEMYH
GNR 86/648
Kirsti Ramfjord
Gnr. 86/648 - Hengslevn 65 - Utvidelse av tak over uteplass

14/991

15.10.2014
DS 38/14
R/TEK/HALA
Astrid Karlsen
Gnr. 86/519 - Krokenveien 15 - Deling av eiendom

GNR 86/519

14/957

15.10.2014

GNR 163/10,14,15,22

DS 39/14

R/TEK/KNUKOL

GNR.163/10,14,15,22 - Bergland - Gjenoppbygging etter brann
14/1313

16.10.2014

DS 40/14

R/TEK/AEMYH

GNR 102/71,10

Gnr. 102/71,10 - Borgergata 12 - Riving av bolig
14/1588

16.10.2014

DS 41/14

R/TEK/HALA

GNR 89/13

Gnr 89/13 - Almemoen - Byging av ballbinge - Endring av gitt tillatelse
14/1359

16.10.2014

DS 42/14

R/TEK/N54

GNR 90/1/4

Gnr. 90/1/4 - Hensveien 17 - Rehabilitering av pipe
14/1494

17.10.2014

DS 43/14

R/TEK/MANO

GNR 87/286

Tore Abelvik
Gnr.87/286 - Mosseveien 15 - Bruksendring - Nabovarsel
14/1565

17.10.2014

DS 44/14

R/TEK/HALA

GNR 244/404,417

Gnr. 244/404,417 - Tyristrand - Utvidelse av verksted, lager og vaskehall mm.
14/1431

20.10.2014

DS 46/14

R/TEK/AEMYH

GNR 128/66

Gnr.128/66 - Knestanggt. 136 - Riving av gammel bolig
14/1239

20.10.2014
DS 47/14
R/TEK/HALA
Lafton Eiendom AS
Gnr. 87/491 - Tyrimyrveien 11 - Bruksendring

14/1474

20.10.2014
DS 48/14
R/TEK/AEMYH
GNR 262/129-140
Bernt Pedersen
Gnr. 262/129-140 - Nakkerudgata 37 - Oppføring av ny garasje

14/1706

20.10.2014
DS 49/14
R/TEK/AEMYH
Linn Th Baksvær
Gnr. 274/266 - Knuterudvn 34 - Bygging av tilbygg

GNR 274/266

14/1624

21.10.2014

GNR 87/408

DS 50/14

R/TEK/MANO

GNR 87/491

Gnr. 87/408 - Hovsmarkveien - Vekslerstasjon for fjernvarme til Almemoen
14/1711

22.10.2014

DS 51/14

R/TEK/HALA

GNR 317/306

Gnr. 317/306 - Torvgata 3 - Påbygg
14/73

22.10.2014

DS 52/14

R/TEK/MANO

GNR 317/298

Gnr. 317/298 - Strandgata 1 - Bruksendring
14/1269

23.10.2014
DS 53/14
R/TEK/AEMYH
GNR 55/24
Else Johnsen
Gnr. 55/24 - Veksalveien 12 - Ny garasje m/ veranda - riving av gammel garasje

14/1885

23.10.2014
DS 54/14
R/TEK/KAEH
GNR 92/18
Bildemontering Ringerike AS
Gnr. 92/18 - Hensmoen - Endring/utvidelse av oljeskiller og fast dekke

14/414

24.10.2014

DS 55/14

R/TEK/HALA

GNR 45/38

Gnr. 45/38 - Telegrafalleen 2 - Bruksendring
14/1674

24.10.2014
DS 56/14
R/TEK/AEMYH
Håkon Bergly
Gnr. 128/61 - Knestanggt 97 - Bygging av garasje

GNR 128/61

14/1039

24.10.2014
DS 57/14
R/TEK/HALA
Tove Valset
Gnr.47/7 - Tunga - Deling av eiendom

GNR 47/7

14/1769

24.10.2014

GNR 49/352

DS 58/14

R/TEK/MANO

Gnr. 49/352 - Veienkroken - Oppføring av 2 eneboliger
14/1811

27.10.2014

DS 59/14

R/TEK/AEMYH

GNR 87/1

Gnr.87/1 - Tyrimyra - Tilbygg
14/1867

28.10.2014
DS 60/14
R/TEK/MANO
GNR 45/97
Egil Håvard Lindsjørn
Gnr. 45/97 - Blomsgate 31 - Rive gammelt uthus og bygge ny garasje/uthus

14/1948

28.10.2014

DS 61/14

R/TEK/AEMYH

GNR 50/340

Gnr. 50/340 - Kilemokroken 23 - Oppføring av lagerhall
14/2038

30.10.2014

DS 62/14

R/TEK/MANO

GNR 38/161,181

Gnr.38/161,181 - Hvervenmoveien 25 - Søknad om flytting av lager/lasterampe
14/2097

31.10.2014
DS 63/14
R/TEK/HALA
GNR 250/31
Ståle Trinterud
Gnr 250/31 Vælerenveien 35 Søknad om deling av eiendom

14/1967

03.11.2014
DS 65/14
R/TEK/AEMYH
GNR 92/112
Per Arne Olsen
Gnr.92/112 - Sørflatveien 27 - Fritak for saksbehandling

REFERERES FRA
DOKUMENTJOURNAL
Dato: -

Utvalg: HMA Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning

Saksnr
Løpenr

Regdato
Navn
Innhold

Avd/Sek/Sakb

14/1000-1
366/14

03.10.2014 R/TEK/KAEH
GNR 163/10
Fylkesmannen i Buskerud
Klage over utslippstillatelse for leilighetshotell på Sokna

14/1188-1
608/14

07.10.2014 R/TEK/N54 GNR 318/370
Fylkesmannen i Buskerud
Brev fra Fylkesmannen i Buskerud

14/838-1
169/14

10.10.2014

R/TEK/KNUTHE 033

Møtested og befaring på Nes

Arkivkode

