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Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Kommunestyret den 11.12.2014.  

 

Arkivsaksnr.: 14/3584   Arkiv: 033  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

1/14 Kommunestyret 11.12.2014 
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Månedsrapport oktober 2014  

 

Arkivsaksnr.: 14/2945   Arkiv: 210  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

196/14 Formannskapet 02.12.2014 

148/14 Kommunestyret 11.12.2014 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Månedsrapport oktober 2014 tas til orientering 

2. Følgende budsjettjusteringer foretas i investeringsbudsjettet: 

a. Omdisponeringer:  

Noen budsjettmidler på prosjekt 0080 Helse- og omsorgsbygg omdisponeres til 

prosjekt 0720 Helseområdene påkostning og utstyr: 

020000.640000.253.0720 debet kr 200 000,- 

023000.656000.261.0080 kredit kr 200 000,- 

 

Resterende budsjettmidler på prosjekt 0719 Persienner Hvelven omsorgssenter 

omdisponeres til prosjekt 0720 Helseområdene påkostning og utstyr: 

020000.640000.253.0720 debet kr 164 512,50 

020000.640000.253.0719 debet kr 164 512,50 

 

Budsjettmidlene på prosjekt 0138 Hønefoss barnehage omdisponeres til prosjekt 0063 

Utvidelse/oppgradering barnehager: 

023000.656000.221.0063 debet kr 382 934,82 

023000.656000.221.0138 kredit kr 382 934,82 

 

Budsjettmidlene på prosjekt 0217 Universell utforming kirkeskolen omdisponeres til 

prosjekt 0040 Oppgradering skoler: 

023000.656000.222.0040 debet kr 582 375,33 

023000.656000.222.0217 kredit kr 582 375,33 

 

Budsjettmidlene på prosjekt 0198 Fellesrådet – muslimsk gravfelt og 0225 Fellesrådet 

– oppgradere varmekilde omdisponeres til prosjekt 0141 Fellesrådet – kirkebygg slik: 

023000.656000.390.0141 debet kr 1 460 653,72 

023000.656000.390.0198 kredit kr 116 470,- 

023000.656000.390.0225 kredit kr 1 344 183,72 

 

Prognostisert merforbruk på prosjekt 0219 Fortau Dronningensgate er på om lag 1,55 

millioner kroner. Merforbruket foreslås finansiert fra Uspesifisert prosjekt 0001 og 

gjenstående midler på prosjekt 0215 Flerbrukshall, prosjekt 0425 Park og idrett og 

prosjekt 0456 Nedbetaling gjeld Hønefoss idrettspark slik: 

023000.657000.332.0219 debet kr 1 550 000,- 

023000.610000.190.0001 kredit kr 758 074,90 

027000.654000.381.0215 kredit kr 481 118,10 

025000.657000.381.0425 kredit kr 273 979,- 
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047000.657000.381.0456 kredit kr 36 828,- 

 

Budsjettmidlene på prosjekt 0156 Ny infiltrasjon Ringmoen omdisponeres til prosjekt 

0364 Hovedplan avløp: 

023000.651000.353.0364 debet kr 746 219,- 

023000.651000.353.0156 kredit kr 746 219,- 

Investeringsutgiftene på Ringmoen dekkes så av Hovedplan avløp. 

 

Budsjettmidlene på prosjekt 0352 Sokna vannverk omdisponeres til prosjekt 0321 

Hovedplan vann: 

023000.651000.340.0321 debet kr 59 794,- 

023000.651000.340.0352 kredit kr 59 794,- 

Investeringsutgiftene på Sokna vannverk dekkes av Hovedplan vann. 

 

b. Avsetninger/ utsettelser:  

Følgende budsjettmidler avsettes til 2015 og medfører redusert bruk av lånemidler i 

2014: 

091000.690000.870.0001 debet kr 29 900 000,- 

023000.651100.350.0153 kredit kr 800 000,- (Monserud sentrifuge og gassmotor) 

023000.657000.130.0197 kredit kr 2 700 000,- (Samlokalisering teknisk) 

023000.651000.345.0199 kredit kr 2 000 000,- (Fellesprosjekter VA Hønefoss) 

023000.651000.345.0224 kredit kr 800 000,- (Nytt SD-system vann) 

023000.651000.353.0229 kredit kr 1 800 000,- (Nytt SD-system avløp) 

027000.651000.353.0338 kredit kr 1 300 000,- (Aksjon Steinsfjorden/KUR) 

023000.651000.353.0345 kredit kr 500 000,- (Sanering Nymoen-Hen) 

027000.651000.350.0347 kredit kr 1 300 000,- (Utvidelse av Monserud renseanlegg) 

023000.651000.350.0351 kredit kr 500 000,- (Renseanlegg Nes i Ådal) 

023000.651000.345.0354 kredit kr 500 000,- (Overbygg rørlager) 

023000.651000.340.0375 kredit kr 1 200 000,- (Vannverk Nes i Ådal) 

023000.651000.345.0321 kredit kr 7 000 000,- (Hovedplan vann) 

023000.651000.353.0364 kredit kr 8 000 000,- (Hovedplan avløp) 

023000.656000.190.0238 kredit kr 500 000,- (Eiendom – energimerking) 

023000.656000.190.0239 kredit kr 1 000 000,- (Eiendom – sentral driftsstyring) 

 

Urealiserte midler som foreløpig er avsatt generelt på prosjekt 0001 foreslås avsatt til 

ubundet investeringsfond: 

054800.690000.880.0677 debet kr 9 000 000,- 

023000.610000.190.0001 kredit kr 9 000 000,- 

 

Sammendrag 
Saken gjelder fremleggelse av månedsrapport basert på regnskapstall pr 31.10.2014. Helårs 

prognose viser er mindreforbruk på 2,3 mill. kroner. Det er økonomiske driftsutfordringer og 

merforbruk spesielt innenfor rammeområdene oppvekst og kultur og helse og omsorg. I 

tillegg vil årets inntektsutgjevning (skatteutgjevning) bli ca 8 mill. kroner lavere enn 

budsjettert på grunn av lav skatteinngang generelt for landet. 

Ekstraordinære inntekter og relativt lave rentekostnader sørger imidlertid for at årets 

driftsresultat blir omtrent som budsjettert basert på den prognosen som nå foreligger. Det 

presiseres at det knyttes noen usikkerhetsmomenter til årsprognosen. 
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Innledning / bakgrunn 
Det rapporteres månedlig til formannskap og kommunestyre om den økonomiske utvikling i 

2014. Månedsrapportene skal gi en kort sammenfatning av status, mens det etter hvert tertial 

skal fremlegges en mer omfattende rapport. Rapporteringsopplegget ble ved vedtatt i KS sak 

19/2014. 

 

Beskrivelse av saken 
Månedsrapport: 

Rapportert årsprognose indikerer at kommunen vil oppnå et regnskapsresultat i 2014 som 

viser et mindreforbruk i forhold til budsjett på 2,3 mill. kroner. Det er en endring på 4,3 mill. 

kroner i forhold til forrige månedsrapport. Endringen skjer hovedsakelig innen oppvekst og 

kultur. 

 
Alle tall i 1000 kr Regnskap Regnskap ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT PROGNOSE Avvik Avvik forrige

Område 2013 (pr okt) hittil 2014 ÅRSAVVIK i % mnd rapport

Samlet resultat -27 556 -23 391 -2 348 0 2 348 -1 985

0 Folkevalgte og revisjon 5 499 4 253 6 487 6 657 169 3 % 200

1 Rådmann og strategiske tiltak 14 732 19 248 22 862 21 597 -1 266 -6 % -1 993

2 Adm støtteenheter og fellesutg 62 913 60 262 69 063 70 170 1 108 2 % 841

3 Oppvekst og kultur 384 385 466 454 553 033 546 266 -6 767 -1 % -10 413

4 Helse og omsorg 577 731 546 239 630 854 613 098 -17 756 -3 % -17 570

5 Tekniske områder 114 279 119 574 176 648 178 548 1 900 1 % 1 988

7 Avsetninger og overføringer -2 227 -11 052 -31 132 -33 132 -2 000 -6 % -2 000

8 Skatt, rammetilskudd mv. -1 218 748 -1 236 758 -1 473 729 -1 478 969 -5 240 0 % -5 240

9 Renter, avdrag mm 33 881 8 389 43 566 75 766 32 200 42 % 32 200  

Det er økonomiske driftsutfordringer spesielt innen oppvekst og kultur, helse og omsorg og 

rådmann og strategiske tiltak. Helse og omsorg har det største avviket i kroner. Tekniske 

områder og administrative støtteenheter melder om mindreforbruk. Det er et merforbruk på 

25 mill. kroner samlet for tjenesteområdene (område 0 til 7). Høye utbytteinntekter og andre 

finansinntekter forbedrer den totale prognosen. 

 

Det forventes nå en skattevekst for landet på 2,4 % i 2014 sammenlignet med 2013. For 

Ringerike betyr dette at inntektsutgjevningen vil bli ca 8 mill. kroner lavere enn budsjettert, 

og noe av dette oppveies ved ekstra tildelte skjønnsmidler og noe høyere statlige tilskudd enn 

budsjettert. 

 

Kommunen har et akkumulert underskudd fra tidligere år på 28 mill. kroner, og budsjett 2014 

legger opp til at 10,2 mill. kroner av disse skal dekkes inn i år. Blir resultatet slik prognosen 

nå indikerer vil inndekning av tidligere års underskudd bli som budsjettert. 

 

Oppvekst og kultur melder om merforbruk knyttet spesielt til tilskudd til ikke- kommunale 

barnehager, tiltak til barn med spesielle behov i barnehage, barnevern og avlastningstjenester 

for barn og unge. Helse og omsorg har høyere aktivitet innenfor hjemmetjenester og flere 

kjøp av eksterne institusjonsplasser enn budsjettet tar høyde for. Det er også noen 

økonomiske utfordringer på område 1, rådmann og strategiske tiltak, som skyldes flere 

barnevernsaker i fylkesnemda enn antatt, rekruttering av nye kommunalsjefer og 

kompetansetiltak for å sikre de tiltak som må gjennomføres av ledere på alle nivå i 

kommunen.  
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Tiltakene som i år gjennomføres for å komme i balanse: 

 Ledere på alle nivå har justert tjenesten/ driften for å sikre budsjettbalanse uten 

tilførsel av midler til lønnsvekst. 

 Kommunalsjefer følger opp prognosen sammen med sine ledere for å finne 

økonomiske løsninger for å komme nærmere budsjettbalanse for driftsområde i løpet 

av året. Dette skjer gjennom bemanningsreduksjon i de ulike tjenestene. Eksempler på 

tiltak som har påvirket bemanningen i 2014 er turnusendringer, nedlegging Stranden 

skole og ikke kompensert lønnsvekst ute i enhetene. Kommunen har et synkende 

antall årsverk gjennom året. Politiske saker legges frem fortløpende ved behov for 

vesentlige endringer i tjenestetilbudet. 

 

Ringeriks-Kraft AS har utdelt utbytte for 2013 på totalt 30 mill. kroner, av dette har 

Ringerike kommune mottatt 21,9 mill. kroner. Det er 13,1 mill. kroner høyere enn budsjettert. 

Salget av 150 RiK-aksjer til KLP tidligere i år gjør at kommunen kan inntektsføre en gevinst 

på 13,9 mill. kroner i tillegg til renteinntekter på 0,8 mill kroner.  

 

Noen budsjetterte inntekter og utgifter i 2014 inneholder større usikkerhet enn andre: 

 Skatteinntekter med inntektsutgjevning: En budsjettjustering i april senket 

kommunens skatteanslag med 26 mill. kroner, noe som er i tråd med anslag fra KS og 

Departementet. Tilflytning til kommunen første halvår og innbyggernes 

lønnsutvikling vil påvirke det endelige resultatet. Mottatt skatt så langt i året antyder 

at budsjettnivået som nå er lagt vil stemme godt. Skatteinngangen for landet for øvrig 

avgjør Ringerikes inntekter fra inntekts-utgjevningen. Endelig svar på 

inntektsutgjevning kommer i januar 2015, men foreløpige landsprognoser antyder en 

skattevekst  for landet på 2,4 % i forhold til 2013, i statsbudsjettet for 2014 er det 

forutsatt en skattevekst på 3 %. 

 Pensjonsutgifter: Kommunen mottar hver høst reguleringspremie fra KLP, og 

størrelsen på denne påvirkes av årets lønnsoppgjør, andre bevegelser i ansattes 

pensjonsgrunnlag og regulering av grunnbeløpet i folketrygden. Regnskapsført 

pensjonskostnad vil ikke være helt kjent før aktuaroppgave med beregnet 

pensjonskostnad for året mottas i midten av januar 2015. Inntil da brukes anslag og 

prognoser fra KLP som grunnlag for årsprognosen som legges frem i denne rapporten. 

 Andre usikkerhetsfaktorer: Regnskapstekniske disposisjoner kan få uforutsette 

resultateffekter både positivt og negativt. Et eksempel kan være tapsføringer. 

 
Budsjettjusteringer: 

Det foreslås budsjettjusteringer i investeringsbudsjettet for 2014. Justeringene er en del av 

forberedelsene til årets regnskapsavslutning. Noen midler foreslås omdisponert fra ett 

prosjekt til et annet for å dekke eventuelt merforbruk med midler fra prosjekter som har 

mindreforbruk. Noen omdisponeringer foretas også for å rydde i prosjektregnskapet og 

klargjøre for 2015. 

Avsetninger foreslås også. Dette er midler som er budsjettert i 2014, men som ikke vil bli 

brukt før i 2015. Det er derfor nødvendig å senke budsjetterte investeringsutgifter og dermed 

også budsjettert bruk av lån. Tidligere i år (KS-sak 82/14) ble det avdekket urealiserte midler 
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som ble samlet i investeringsbudsjettet som uspesifiserte midler, og 9 mill. kroner av disse 

foreslås nå avsatt til ubundet investeringsfond. 

 

Økonomiske forhold 
Månedsrapporten er ikke en sak med økonomiske konsekvenser i seg selv. Rapporten skal gi 

et bilde av den økonomiske situasjonen basert på det vi vet på nåværende tidspunkt av året.  

 

Rådmannens vurdering 
Rådmannen registrerer at det hittil i år har vært utfordrende å drifte innenfor budsjetterte 

rammer for driftsområdene. I all hovedsak driftes det fornuftig og godt ute i enhetene i 

forhold til de rammer som er tilgjengelige. Utfordringene ligger mer på de sentrale 

styringsområdene, og skyldes behov i befolkningen som har vært utfordrende å finne gode 

løsninger på innenfor gitte rammer og tilgjengelige inntekter. Det er imidlertid gledelig at vi 

allikevel ser ut til å komme ut som budsjettert totalt sett for kommunen, men det presiseres at 

dette skjer på grunn av ekstraordinære inntekter som vi ikke kan forvente i neste driftsår. 

Det økonomiske presset opprettholdes på alle driftsområder for å tette avvikene så mye som 

mulig frem mot regnskapsavslutningen. 

Det er så langt i år gjort et godt arbeid i organisasjonen for å jobbe på tvers av sektorer med å 

finne gode løsninger som sikrer best mulig tjenester for kommunens innbyggere. Ansatte og 

ledere på alle nivå samarbeider godt for en best mulig utnyttelse av ressursene. Det legges 

også merke til at det tas nødvendige politiske grep for å skape en best mulig fremtid for 

Ringerikes befolkning. 

Det er godt å registrere at det skjer mye positivt og er høy aktivitet fra mange aktører i 

Ringerike for tiden. Dette legger et godt grunnlag for vekst og positivitet som vil sikre 

kommunens innbyggere gode offentlige tjenester også i årene som kommer. Tjenestenivå og 

tjenestebehov vil være i konstant endring, og det er viktig at kommunen skaffer seg 

nødvendig økonomisk handlingsrom til å håndtere dette videre.  

 

Vedlegg 
Månedsrapport oktober 2014 

 
Vedlegg trykkes ikke i papirversjon. De foreligger på Ipad og kommunens internettsider. 

Kontakt servicetorget ved behov for papirutskrift. 

 

 

 Ringerike kommune, 18.11.2014 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

leder: Gyrid Løvli 

saksbehandler: Roger Mathiesen 
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TREKKRETTIGHET FOR 2015 - KOMMUNENS LIKVIDITETSSITUASJON  

 

Arkivsaksnr.: 14/2954   Arkiv: 250  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

200/14 Formannskapet 02.12.2014 

149/14 Kommunestyret 11.12.2014 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Redegjørelsen om kommunens likviditetssituasjon tas til orientering. 

2. Det godkjennes bruk av trekkrettighet med inntil 150 mill. kroner ved eventuelt behov i 

2015. Trekkrettigheten skal benyttes så lite som mulig. 

3. Det søkes Fylkesmannen om godkjenning av slik trekkrettighet. 

 

Sammendrag 
Likviditetsbudsjettet for 2015 viser ingen vesentlig bedring i situasjonen sammenlignet med 

2014, selv om det er tegn til at likviditeten bedrer seg mot slutten av neste år. Det er et behov 

for å ha en trekkrettighet i 2015 tilsvarende den i 2014. På bakgrunn av utarbeidet 

likviditetsbudsjett for 2015 foreslås det å søke om en trekkrettighet på 150 mill. kroner. 

 

Innledning / bakgrunn 
Etter kommunelovens § 52 nr 3 skal kommunen ha midler til å dekke sine 

betalingsforpliktelser ved forfall. Med likvider menes kontanter, bankinnskudd og 

verdipapirer med en gjenstående løpetid på 3 måneder. 

 

Kommunen har i tidligere år brukt mer penger enn den har hatt tilgjengelig og dermed bygget 

opp et vesentlig akkumulert underskudd. Kommunen er derfor i en svak 

likviditetsstilling. 

 

Kommunen har gjennom premieavviksordningen bygget opp et stort positivt premieavvik. 

Premieavviket er pensjonskostnader som kommunen skyver foran seg til senere år. Det vil si 

at kommunen med loven i hånd har kunnet aktivere kostnader som har blåst opp kommunens 

balanseverdier og resultatverdier. Dette er problematisk fordi disse oppblåste verdiene kan gi 

inntrykk av at det står bedre til med økonomien og likviditeten enn hva faktum er. 

 

For å sikre at kommunen til enhver tid i 2015 kan betale sine forpliktelser, er det nødvendig 

med en trekkrettighet, eller kassakreditt. Denne må godkjennes av Fylkesmannen, fordi 

Ringerike kommune er registrert i ROBEK-registeret.  

 

Beskrivelse av saken 
Likviditetssituasjonen i 2014 

Ringerike kommune har en godkjent trekkrettighet på inntil 150 millioner kroner i 2014. 

Trekkrettigheten er ikke benyttet så langt grunnet lavere investeringsfremdrift enn planlagt. 

Det er budsjettert med dårligere likviditet mot slutten av året, og midler på konsernkontoen er 

ikke betryggende store, slik at det fortsatt er uvisst om trekkrettigheten må benyttes 
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inneværende år. Avsetninger av investeringsmidler på tampen av året øker sannsynligheten 

for at trekkrettigheten ikke må benyttes. Men det er helt klart at kommunen pr dags dato ikke 

har alle ubrukte lånemidler i form av likvider. For at kommunen skal befinne seg i en 

situasjon der investeringene er á jour med vedtak samtidig som den har likvide midler på 

konsernkonto og ingen skyldig kassekreditt, må innbetalingene være større enn utbetalingene. 

Kommunen må med andre ord drifte med overskudd som har tilstrekkelig positiv 

likviditetseffekt. Likviditetsmessig er det ingen hjelp i inntektsføring av premieavvik, snarere 

tvert imot. 

 
Likviditetsbudsjett for 2015 

For å sikre at kommunen har midler til å dekke sine betalingsforpliktelser ved forfall, er det 

utarbeidet et likviditetsbudsjett for 2015 som viser ventede inn- og utbetalinger gjennom 

året, gitt forslaget til drifts- og investeringsbudsjett slik det ligger i rådmannens 

grunnlagsdokument. Likviditetsbudsjettet vil danne grunnlaget for styringen av likviditeten i 

2015. 

 

Det er en rekke usikkerhetsfaktorer knyttet til et likviditetsbudsjett, og budsjettet vil måtte 

oppdateres og kvalitetssikres ytterligere parallelt med den videre budsjettprosessen. Viktige 

usikre momenter er tidspunkt for låneopptak til investeringer i 2015 og den løpende 

skatteinngangen for kommunen. I tillegg knytter det seg en viss spenning til inntektsnivået i 

budsjettet for 2015 som påvirker likviditetsbudsjettet direkte. Nivået på lønnsutgiftene vil ha 

stor betydning for hvor mye likviditet som behøves. På tross av usikkerhetsmomentene 

mener rådmannen det er viktig å skissere et bilde av likviditetssituasjonen i 2015, slik den 

nå kan se ut til å bli. 

 
Behov for trekkrettighet i 2015 

Hensikten med en trekkrettighet er å dekke opp tidsforskyvninger mellom innbetalinger og 

utbetalinger, særlig ved svak likviditet. For å finne behovet for trekkrettighet må likviditeten 

innen hver måned også analyseres nærmere. I figuren nedenfor er likviditetsbudsjettet brutt 

ytterligere ned, i et forsøk på å forutsi svingningene innenfor hver måned: 
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Det er særlig i forbindelse med lønnsutbetaling at kommunens likviditet svekkes. 

Lønnsutbetaling (inkludert skattetrekk og arbeidsgiveravgift) er den største 

enkeltbelastningen kommunen har, og det er disse utbetalingene som danner bunnene i 

diagrammet over. Det er viktig å ha en trekkrettighet som sikrer at kommunen kan håndtere 

denne utbetalingen hver måned. 

 

Økonomiske forhold 
Det inngår i kommunens hovedbankavtale at kommunen skal ha en trekkrettighet, uten at det 

påløper ytterligere kostnader i form av etableringsgebyr eller andre gebyrer. Det vil altså ikke 

i seg selv koste noe å ha en trekkrettighet. Etter innføringen av strengere egenkapitalkrav for 

bankene, er det inngått en avtale mellom banken og kommunen om å melde ifra og aktivere 

trekkrettigheten ved behov. Det betyr at kommunen må ha en tett likviditetsoppfølging i 

2015. 

 

Det er den faktiske bruken av trekkrettigheten som har en kostnad for kommunen i form av 

renteutgifter. I rådmannens grunnlagsdokument er det ikke budsjettert med renteutgifter for 

bruk av trekkrettighet i 2015, da målet er å unngå bruk av denne. Men risikoen for bruk er til 

stede, og mangel på likvide midler kan gi store konsekvenser. Det er derfor naturlig for 

kommunen å ha en trekkrettighet som er stor nok til å dekke løpende forpliktelser og som i 

seg selv ikke koster noe å ha. 
  

Rådmannens vurdering 
Basert på likviditetsbudsjettet for 2015 vil rådmannen anbefale at det søkes om en 

trekkrettighet på 150 mill. kroner for 2015. Dette representerer samme nivå som i 2014. 

 

Bakgrunnen for ny søknad om bruk av trekkrettighet er at likviditeten fortsatt ikke er solid 

nok. I den grafiske fremstillingen av likviditetsbudsjettet vises negativ likviditet i de første 
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månedene og i september og november i 2015. Fremstillingen bygger på mange usikre 

verdier, blant annet inngangsverdien i 2015, tidspunkt for låneopptak og fremdriften på 

investeringene i 2015. 

 

Ringerike kommune er en stor og kompleks virksomhet. Ventede driftsutgifter i 2015 er hele 

2 mrd. kroner. Det kan oppstå uforutsette behov for utbetalinger som ikke er fanget opp i 

likviditetsbudsjettet. 

 

I tillegg kommer at Ringerike kommune er registrert i ROBEK-registeret. Det medfører at 

enhver økning utover godkjent trekkramme må få ny godkjenning av Fylkesmannen. 

Behandlingsgangen blir da at det må fattes et gyldig politisk vedtak i kommunen, som så må 

godkjennes av Fylkesmannen, og deretter effektueres i kommunens hovedbank som økt 

trekkrettighet. Dette vil kunne ta tid. Selv om trekkrettigheten helst ikke skal overstige 

akkumulert underskudd, ser kommunen det som mest effektivt og hensiktsmessig å søke om 

en trekkrettighet som er tilstrekkelig til å ta høyde for usikkerhetsmomentene. Det er også nå 

kjent at premieavviksordningen medfører en flytting av akkumulert underskudd til 

premieavvik som ikke har noen likviditetsmessig effekt. Premieavviket må derfor medregnes 

når størrelsen på trekkrettigheten skal besluttes. 

 

Etter rådmannens vurdering er det for risikabelt for en så stor virksomhet ikke å ha en større 

likviditetsbuffer. I tillegg er det ikke forbundet kostnader til størrelsen på trekkrettigheten. 

Derfor foreslås det å søke om en trekkrettighet som er omtrent på størrelse med summen av 

akkumulert underskudd og balanseført premieavvik. 

 

Rådmannen vil understreke at driftskreditten skal benyttes så lite som mulig i 2015, slik det 

også er gjort i årene 2009-2012. I 2013 og så langt i 2014 er den ikke benyttet.  

 

 
 

 

 

 Ringerike kommune, 18.11.2014 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Løvli 

saksbehandler: Anette Skjolden 
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Forvaltningsrevisjonsrapport September 2014 Arkivordningen,- arkivering, 

journalføring og saksbehandling 

 

Arkivsaksnr.: 14/2813   Arkiv: 217  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

199/14 Formannskapet 02.12.2014 

150/14 Kommunestyret 11.12.2014 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Rapporten fra Buskerud Kommunerevisjon IKS, datert 3.9.2014, om Arkivordningen i 

Ringerike kommune til orientering. 

2. Rådmannen rapporterer tilbake til kontrollutvalget om iverksatte tiltak innen utgangen av 

mars måned 2015. 

 

Beskrivelse av saken 

Kontrollutvalget bestilte i møte den 16.11.2013 et forvaltningsrevisjonsprosjekt fra Buskerud 

kommunerevisjon IKS innen arkivordningen i Ringerike kommune. 

Prosjektet er avsluttet og rapportert til kontrollutvalget den 3.9.2014. Vedtaket i 

kontrollutvalget følger som innstilling/forslag til vedtak i denne sak. Likeens rådmannens 

tilsvar til foreløpig rapport av4.7.2014. 

 

Vedlegg 

 Forvaltningsrevisjonsrapport september 2014, - Arkivering, journalføring og 

saksbehandling fra Buskerud Kommunerevisjon IKS av 3.9.2014. 

 Rådmannens tilsvar på foreløpig rapport av 4.7.2014 

 

 

 Ringerike kommune, 14.11.2014 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 
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Etterbruk - Stranden skole  

 

Arkivsaksnr.: 14/2906   Arkiv:   

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

204/14 Formannskapet 02.12.2014 

151/14 Kommunestyret 11.12.2014 

 

Forslag til vedtak: 

 

Stranden skole, gnr/bnr 80/13, legges ut for salg på det åpne markedet 

 

Bakgrunn for saken 
Ringerike kommunestyre fattet i sak 66/14 vedtak om at Stranden skole legges ned fra 

01.08.14. I vedtakets punkt 4 står det: 

 

Rådmannen kommer tilbake med egen sak om etterbruken av Stranden skole. 

 

Saksutredning 
Hva ønsker Ringerike kommune å gjøre med eiendommen og bygningsmassen på Ask, der 

nedlagte Stranden skole ligger. Eiendommen er regulert til offentlig formål. Rådmannen har 

undersøkt om noe av kommunens virksomhet har slike behov at flytting til Ask er aktuelt, 

men noe slikt kommunalt behov har ikke kommet fram. 

 

For eier, Ringerike kommune, vurderes følgende muligheter som aktuelle: 

 Salg av eiendommen til Ask utvikling 

 Salg av eiendommen på det åpne markedet 

 Utleie av eiendom og bygningsmasse  

 Oppdeling av eiendommen, og salg etter oppdeling 

 

På eiendommen står en todelt skolebygning fra 1979, og en eldre tidligere skolebygning med 

antatt byggeår 1865. Tomtearealet er 15 495 m
2
. 

 

Tomtestørrelsen tilsier at eiendommen kan deles og selges til ulike formål.  

For Ringerike kommune vurderes det ikke som hensiktsmessig å påkoste en oppdeling av 

eiendommen, det er også derfor rådmannen foreslår ett salg av eiendommen. 

 

Det er også mulig å leie ut eiendommen til offentlig formål uten omregulering. Siden 

Ringerike kommune ikke kan se at noen kommunal virksomhet har behov for denne 

eiendommen, vurderes salg som mest fornuftig. 

 

Det har meldt seg noen interessenter for eiendommen. Ask utvikling har sendt kommunen et 

skriftlig innspill når det gjelder etterbruk (innspillet følger vedlagt). 
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Ask utvikling har som intensjon å overta Stranden skole og eiendommen ved kjøp eller leie.  

I første omgang sikter de inn på å starte opp en barnehage, og drifte denne etter 

Montessoripedagogikkens ideer.   

 

På sikt skisserer Ask utvikling at målet er å starte opp en privat Montessoriskole og en 

tilhørende skolefritidsordning (SFO) der. 

 

Barnehagedrift 

Barnehageplan for Ringerike kommune 2014 - 2030 ble behandlet og tatt til orientering av 

kommunestyret i sak 33/14. 

I barnehageplanen er det beskrevet ulike tiltak for å dekke behovet for barnehageplasser på 

kort, mellomlag og lang sikt. Ask er ikke konkret nevnt som framtidig sted for å etablere 

barnehage.  

 

I vedtaket om barnehageplan punkt 5 står det: 

 

Ved utbygging av barnehager i Ringerike kommune likestilles kommunale og ikke-

kommunale barnehager. 

 
Tyristrand Landsbyforening uttrykker i brev datert 24.10.14 en støtte til Ask utviklings idé 

om etablering av barnehage i lokalene der Stranden skole hadde tilhold (bevet følger 

vedlagt). 

 
Eiere av private barnehager må søke om godkjenning av virksomheten. Kommunen er 

barnehagemyndighet, og har ansvaret for å behandle slike søknader Godkjenning er en 

forutsetning for å få offentlig støtte. 

 

Forholdet til overordnede planer 
Ringerike kommunestyre vedtok i sak 56/13 at Ask/Tyristrand skal være et av kommunens 

livskraftige lokalsamfunn.   

 

Gjeldende kommuneplan sier i arealdelen om Ask: 

- Det har ikke vært mulig å bygge nye boliger på Ask de siste årene fordi det ikke har 

vært tilfredsstillende avløpsløsninger i området. Ny overføringsledning for avløp til 

renseanlegget på Monserud er satt i drift. Ved vurderingen av behovet for nye 

boligarealer på Ask, legges det til grunn at det skal skje en moderat utbygging som er 

tilpasset lokalsamfunnet og dets infrastruktur.  

 

Kommuneplanen opererer med et potensiale på 49 nye boenheter i området. 

 

Juridiske forhold  
Om eiendommen selges og skal brukes til noe annet enn offentlig formål, krever det 

omregulering.  
De formål Ask utvikling skisserer krever ikke omregulering.  

Rådmannen anbefaler at eiendommen selges uten omregulering, og at kjøper må ta den risiko 

det ligger i eventuell søknad om omregulering. 
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Ringerike kommune har stort behov for barnehageplasser, noe den vedtatte barnehageplanen 

klart viser.  

 

Mulig framtidig privat skoledrift må det søkes om.  Kunnskapsdepartementet avgjør slike 

søknader, og kommunen avgir uttalelse til søknader om å starte private skoler. 

 

Økonomiske forhold; salg og barnehagedrift 
For Ringerike kommune er det viktig at eiendommen blir solgt. Driftsutgiftene løper hele 

tida, selv om driften de er redusert til et minimum. 

 

Det er innhentet en takst på eiendommen. Markedstaksten er kr. 4 500 000,-. Denne følger 

vedlagt. 

 

Økonomi – offentlig tilskudd til private barnehager.  

Forskrift om likebehandling av kommunale og private barnehager følger som vedlegg, men 

følgende utdrag fra § 5 gjengis: 

 

§ 5. Tilskudd til kapitalkostnader  

Kommunen skal gi tilskudd til kapitalkostnader i godkjente ikke-kommunale barnehager per 

heltidsplass. 

Kommunen velger om den vil gi tilskuddet ut i fra gjennomsnittlige kapitalkostnader per 

heltidsplass i egne tilsvarende kommunale barnehager, eller om den vil benytte nasjonale 

gjennomsnittssatser for kapitaltilskudd fastsatt av departementet. 

Kommunen plikter å gi offentlig tilskudd både til drift pr. barnehageplass samt et 

kapitaltilskudd, men det er en forutsetning for å få tilskudd at barnehagemyndigheten 

(kommunen) har godkjent barnehagen. 

 

Rådmannen vurderer at et salg til takst, 4,5 millioner kroner vil gi kjøper, om det skulle bli 

Ask utvikling, en i utgangspunktet rimelig barnehage, selv om det nok må utføres visse 

bygningsmessige endringer før godkjenning kan gis. 

 

Alternative løsninger 
Eiendommen gnr/bnr 80/13 selges for takst til Ask utvikling.   

 

Rådmannens vurdering 
Rådmannen har undersøkt, og funnet at Ringerike kommunes virksomhet ikke trenger 

eiendommen gnr/bnr 80/13 – Stranden skole.  

Videre ser rådmannen det som viktig at kommunen ikke har ansvar for og kostnader med 

eiendommer virksomheten ikke trenger, og mener et salg er det mest fornuftige. 

Ringerike kommune selger ikke eiendommer under takst før det har gått en lang salgsperiode 

(jfr. K-sak 74/14) uten at det foreligger bud som oppfattes som reell markedsverdi. 

Rådmannen ønsker primært at eiendommen legges ut for salg på det åpne markedet. 

Eiendommen omreguleres ikke før salg. Om kjøper har et annet formål enn offentlig 

virksomhet, er utfallet av omregulering kjøpers risiko. 

 

 



  Sak 151/14 

 

 Side 17   

 

 

 

Vedlegg 
 Saksprotokoll sak 66/14 i Ringerike kommunestyre - nedlegging av Stranden skole 

 Saksprotokoll sak 71/14 i Ringerike kommunestyre - eiendomssalg 

 Ask utvikling; innspill til etterbruk av Stranden skole 

 Takstmannen AS; verditakst Stranden barneskole 

 Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd – barnehager 

 Brev fra Tyristrand Landsbyforening – støtte til etablering av barnehage 

 Kartutsnitt Stranden skole 

 

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

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

papirutskrift. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 20.11.2014 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

saksbehandler: Geir Svingheim 
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Vegård skole, fortsatt drift, eller nedleggelse fra 01.08.15  

 

Arkivsaksnr.: 14/3005   Arkiv:   

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

205/14 Formannskapet 02.12.2014 

152/14 Kommunestyret 11.12.2014 

 

Forslag til vedtak: 

 

Rådmannen bes å utrede nedlegging av Vegård skole fra 01.08.15, og legge fram politisk sak 

med sikte på vedtak i løpet av mars 2015 

 

Bakgrunn for saken - saksutredning 
I formannskapets forslag til handlingsprogram 2015 – 2018 står følgende på side 23: 

 

Rammeendringene vil føre til redusert lærertetthet skoleåret 2015-2016. Lærertettheten vil 

da trolig være under gjennomsnittet for sammenlignbare kommuner og være nær en kritisk 

grense. Rådmannen vil derfor også måtte se på strukturelle endringer og vil legge fram en 

sak som beskriver en prosess med sikte på nedlegging av Vegård skole fra høsten 2015. 

 

Dette er bakgrunnen for denne saken. 

 

Utredning av mulig nedleggelse av Vegård skole er beregnet å ta minst ca. to måneder. Om 

vedtak om utredning blir fattet i desember 2014, kan: 

 

 Høringsbrev sendes ut før årsskiftet.  

 Høringsperiode vil da vare fram til månedsskiftet februar/mars. 
 En politisk sak kan være klar medio mars.   

 

Tidligere vedtak 
Kommunestyret fattet i sak 49/14 i år følgende vedtak (utdrag): 

 

Kommunestyrevedtak i sak 135/08, punkt 3, effektueres ved at Eikli skole, Vegård skole, og 

Kirkeskolen legges ned når ny skole med flerbrukshall på Benterud, eller annen eiendom i 

dette området, står klar. 

 

Behov for informasjon og høringer 
 Samarbeidsutvalget, SU, ved Vegård skole og andre nærliggende skoler samt 

Ringerike kommunale foreldreutvalg, RKFU, er høringsparter. 

  Elevene er representert i SU, men elevrådet ved Vegård vil også bli invitert til å 

uttale seg. 

 Høringen vil i tillegg være åpen for alle. 

 Høringsfristen vil bli satt slik at uttalelse må være kommunen i hende innen 01.03.15. 
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Alternative løsninger 
Kommunestyret avviser rådmannens forslag om å utrede nedlegging av Vegård skole fra 

01.08.15.  

 

Rådmannens vurdering 
Bakgrunnen for at rådmannen nå fremmer denne saken er den krevende økonomiske 

situasjonen kommunen er i.  

 

Vedlegg 
 Møteprotokoll fra sak 49/14 i kommunestyret 

 

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

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

papirutskrift. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 20.11.2014 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

saksbehandler: Geir Svingheim 
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Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Ringerike kommune  

 

Arkivsaksnr.: 14/2949   Arkiv: 007  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

206/14 Formannskapet 02.12.2014 

153/14 Kommunestyret 11.12.2014 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Etiske retningslinjer for ansatte i Ringerike kommune revideres. De nye etiske 

retningslinjene skal gjelde både for ansatte og politikere i Ringerike kommune. 

2. Revisjonen foretas av en arbeidsgruppe, med representanter for ansatte og fra 

politiskmiljø. Fra politisk side deltar: 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

 

Innledning / bakgrunn 

Dagens «Etiske retningslinjer for Ringerike kommune» ble vedtatt av formannskapet 

3.7.1995, sak 0146 (vedlagt saken), og har ikke vært revidert. Retningslinjene er kun 

gjeldende for ansatte i kommunen, og med tanke på lovhenvisninger, instrukser og 

samfunnsutvikling de siste 20 år er retningslinjene modne for revidering.   

Kommunestyret hadde etikk som tema på møte i mai 2013, og kommunen meldte seg deretter 

inn i organisasjonen «Transparency Internasjonal»
i
.  

 

Beskrivelse av saken 

Etikk er å forholde seg redelig til et verdigrunnlag, både sitt eget og det verdigrunnlaget som 

gjelder i organisasjonen. For kommunens virksomhet bør det i tillegg til det som følger 

direkte av lover og regler drøftes og nedfelles hva som skal være organisasjonens etiske 

retningslinjer, dvs. en felles plattform for hva som oppfattes som moralsk godt, rett og 

rettferdig. 

Som en åpen organisasjon er kommunens omdømme avhengig av innbyggernes tillit. Denne 

svekkes ved mistanke om for eksempel korrupsjon, lovbrudd, maktmisbruk eller andre 

uetiske handlinger. 

 

Rådmannens vurdering 
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17.9.2013 ba rådmannen i sak 116/13 formannskapet å oppnevne politisk representasjon til et 

utvalg som skulle utarbeide og foreslå nye etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i 

Ringerike kommune (Arkivsaknr.: 13/1176-2). Etter forslag fra Alf meier (Ap) utsatte 

formannskapet enstemmig saken inntil ny rådmann var på plass. Saken fremmes derfor nå på 

nytt. 

 

Vedlegg 

 Etiske retningslinjer for ansatte i Ringerike kommune av 3.7.1995 

 

 

 Ringerike kommune, 18.11.2014 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 
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Nytt sprinkleranlegg Tyribo omsorgssenter  

 

Arkivsaksnr.: 14/2817   Arkiv: 614 M76  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

201/14 Formannskapet 02.12.2014 

154/14 Kommunestyret 11.12.2014 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Sprinkleranlegg installeres i hele Tyribo omsorgssenter så raskt som mulig. 

2. Sprinkleranlegget finansieres ved at prosjekt 0080 Helse- og omsorgsbygg styrkes 

med 2,3 millioner kroner ved overføring fra Uspesifisert prosjekt 001.  

 

Sammendrag 
Ringerike brann og redningstjeneste(RBR) har gjennomført en risiko og sårbarhetsanalyse for 

Ringerike og Hole kommune. I den forbindelse ble det avdekket et stort avvik for 

brannsikkerheten ved Tyribo omsorgssenter. 
 

For å løse dette avviket er det nødvendig å installere sprinkleranlegg på hele Tyribo 

omsorgssenter, så raskt som mulig.  

 

Beskrivelse av saken 
Tyribo omsorgssenter består av en gammel fløy og en nyere fløy. Den gamle fløyen i 2 

etasjer på, med et areal på ca. 300 m2 BTA, har allerede installert sprinkleranlegg. Den 

nyeste fløyen fra 1987, totalt ca. 1910 m2 BTA, har ikke installert sprinkleranlegg. Den nyste 

fløyen har bare en etasje og mulighet for rømning direkte ut på bakkeplan. 

 

I følge dimensjoneringsforskriftens § 4-8 Innsatstid; skal innsatstiden til sykehjem o.l. ikke 

overstige 10 minutter. RBR har lenger innsatstid med dagens organisering enn da siste 

byggetrinn på Tyribo ble gjennomført i 1987, siden det på det tidspunkt var en bibrannstasjon 

på Tyristrand. Bibrannstasjonen på Tyristrand ble avviklet som følge av sparekrav i 

årsbudsjett 2001. 

 

Avviket er derfor ikke fanget opp før brannvesenet nå har vurdert innsatstider i kommunen på 

nytt. 

 

Brannvesenet ser denne saken som det største enkelte risikoelementet i kommunen og ønsker 

at tiltak blir gjennomført raskt. Konsekvensene ved en brann vil høyst sannsynlig være 

katastrofal, spesielt ved en hendelse på natten når det få ansatte tilstede på omsorgssenteret til 

å gjennomføre evakuering av pasienter. 

 

Innsatstiden kan i særskilte tilfeller være lengre dersom det er gjennomført tiltak som 

kompenserer den økte risikoen.  

 

Ved installering av sprinkleranlegg i hele omsorgssenteret vil risikoen ble redusert til et 
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akseptabelt nivå. 

 

Rådmannen er i gang med en anbudsprosess for å få anskaffet og installert sprinkleranlegg på 

hele Tyribo omsorgssenter. På grunn av høy prosjektkostnad må anskaffelsen etter Lov om 

offentlige anskaffelser publiseres på Doffin. Det tar derfor minimum ca. 2-3 måneder før valg 

av leverandør er utført og anslagsvis 3-4 måneder å gjennomføre installasjonen av 

sprinkleranlegget. Det vil derfor ta 6-7 måneder før nytt spinkleranlegg er satt i drift.  

 

Inntil nytt sprinkleranlegg er satt i drift blir risikoen redusert så langt det er mulig gjennom 

organisatoriske tiltak i form av bedre opplæring, øvelser og en økning i bemanningen på 

Tyribo omsorgssenter på natt. Ny brannteknisk vurdering er gjennomført. 

 

Juridiske forhold  
Ringerike kommune er som eier av Tyribo omsorgssenter ansvarlig for at virksomheten på 

stedet drives på forsvarlig måte.   

 

Økonomiske forhold 
Eiendomsdrift har laget en grov budsjettpris basert på m2-priser i Norsk prisbok av 2014. 

Med en usikkerhet knyttet til omfang av følgearbeider er det estimert at en installasjon av 

sprinkleranlegg vil kunne koste 2- 2,3 millioner kroner. Det foreligger pr nå ikke dekning på 

investeringsprosjekt 0080 – Eiendom – Helse og omsorgsbygg til å finansiere 

sprinkleranlegget. Det er imidlertid tidligere i 2014 overført 11 mill kr fra Samlokalisering 

teknisk (ikke-rentabel investering) som er avsatt som generelt på Uspesifisert prosjekt 0001.  
 

Alternative løsninger 
Det er ingen organisatoriske løsninger som i tilstrekkelig grad kan kompensere for 

manglende sprinkleranlegg. Reetablering av bibrannstasjon ville gitt en tilfredsstillende 

innsatstid, men vært kostnadskrevende og har ikke vært vurdert i denne saken. 

 

Prinsipielle avklaringer 
Ingen  

 

Rådmannens vurdering 
Rådmannen følger den faglige anbefalingen fra brann- og redningstjenesten og ønsker derfor 

å installere sprinkleranlegg på Tyribo så raskt som mulig for å redusere risikoen for ansatte 

og beboere til et minimum. 

 
 Ringerike kommune, 14.11.2014 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

leder: Knut E. Helland 

saksbehandler: Roger Sørslett 
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Likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale 

barnehager i Ringerike kommune - Lokale retningslinjer 2014 

 

Arkivsaksnr.: 14/2898   Arkiv: 223 A10 &88  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

202/14 Formannskapet 02.12.2014 

155/14 Kommunestyret 11.12.2014 

 

Forslag til vedtak: 

 

Lokale retningslinjer for praktisering av likeverdig behandling ved tildeling av offentlige 

tilskudd til ikke-kommunale barnehager i Ringerike kommune, vedtatt i KS-sak 29/11-12, 

sak 131/12, oppheves fra 01.01.2015.  

 

Innledning / bakgrunn 
Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale 

barnehager, regulerer Ringerike kommunes plikt til å yte økonomisk drifts- og 

kapitaltilskudd til private barnehager i kommunen. 

Forskriften er fastsatt med hjemmel i Barnehagelovens § 14, med tilhørende rundskriv. 

Vedtak om kommunalt tilskudd er enkeltvedtak etter Forvaltningsloven. 

 

Ringerike kommune utarbeidet høsten 2012 i tillegg egne retningslinjer. Formålet var å skape 

forutsigbarhet for de private barnehagene, i forhold til hvordan kommunen ville praktisere 

ordningen. Det var også nødvendig å ta stilling til hvordan kommunen i praksis ønsket å 

håndtere det handlingsrommet som lå i forskriftens bestemmelser. 

 

Retningslinjene ble vedtatt av kommunestyret og gjort gjeldende fra 1. januar 2013, og er 

siden ikke endret. Retningslinjene må oppdateres eller oppheves fra 01.01.2014. 

 

Juridiske forhold  
Kommunale retningslinjer kan kun endres med virkning fra nytt kalenderår, ved vedtak i 

kommunestyret.  

Kommunale retningslinjer er underordnet lov, forskrift og rundskriv til denne. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 
Gjeldende kommunale retningslinjer ble vedtatt  av kommunestyret 29/11-12, sak 131/12. 

 

Rådmannens vurdering 
Etter at Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-

kommunale barnehager trådte i kraft 1. januar 2011 har Kunnskapsdepartementet vedtatt 

mange endringer.  

Nye bestemmelser og hvordan disse skulle håndheves, er blitt innarbeidet i tilhørende 

rundskriv. Siste er Rundskriv Udir-7-2014 gjeldende fra 1. januar 2015.  
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Stadige endringer i forskrift og/eller rundskriv har gjort at kommunale retningslinjer fort blir 

utdatert. Dette da det f.eks. i 2013 kom endringer i forskrift gjeldende fra 1/8-2013 og 

retningslinjene kan  i h.h.t. forskriften ikke edres midt i året. 

 

Tilskuddsordningen har nå vært etablert noen år og det er gjort tilpasninger og presiseringer i 

rundskrivet som gjør at det ikke lenger er nødvendig med egne kommunale retningslinjer.  

 

 

 

 

Vedlegg 
 

1. Lokale retningslinjer for praktisering av likeverdig behandling ved tildeling av 

offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager i Ringerike kommune 

2. Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-

kommunale barnehager 

3. Rundskriv Udir-7-2014 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 17.11.2014 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Løvli 

saksbehandler: Anne Katrine Korneliussen 
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Avtale mellom Gjøvikregionen Hadeland Ringerike Reiseliv og kommunene  

 

Arkivsaksnr.: 14/3020   Arkiv: U64 &01  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

207/14 Formannskapet 02.12.2014 

156/14 Kommunestyret 11.12.2014 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Ringerike kommunestyre godkjenner forslag til avtale mellom Gjøvikregionen 

Hadeland Ringerike Reiseliv og kommunene Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten, 

Søndre Land, Nordre Land, Gran, Lunner, Jevnaker, Hole og Ringerike (Avtale 

reiseliv – forslag pr. 04.09.14). 

2. Godkjenningen er betinget av at samtlige kommuner gir tilsvarende godkjenning. 

 

Innledning / bakgrunn 
  

Reiselivssamarbeidet i regionen har i noen år foregått i regi av Hadeland Ringerike Reiseliv 

(HRR) hvor store deler av reiselivsbedriftene har vært medlemmer. I 2012 ble det 

gjennomført et profesjonelt utredningsarbeid om den framtidige reiselivsorganiseringen for 

Ringerike og Hadeland. Oppdragsgiver var de to regionrådene. Buskerud og Oppland 

fylkeskommuner bekostet utredningen. HRR deltok aktivt med innspill til utredningen. 

 

Utredningen konkluderte med følgende anbefaling: 

«Hadeland- Ringerike reiseliv bør ta initiativer for å avklare et tettere samarbeid / felles 

organisering med reiselivet i Gjøvik-regionen. Det er store likheter både på produkt- og 

markedssiden, noe som gjør at en i et samarbeid vil kunne løse felles utfordringer langt mer 

effektivt enn i dag. Det vil også være en fordel å være en tyngre organisasjon når arbeidet 

med å etablere en felles organisering med reiselivet på Romerike skal gjennomføres». 

 

Det ble videre understreket at den nye organisasjonen må bidra til at den enkelte bedrift kan 

få økt lønnsomhet og verdiskaping. Dette forutsetter: 

 En spisset forretningsplan som viser hvordan fellesorganisasjonen kan bidra til 

bedriftenes vekst. 

 Rekruttering av kompetanse innen markeds- og produktinnovasjoner. 

 

Et overveldende flertall av medlemsbedriftene sluttet seg til denne anbefalingen. Det ble 

inngått en intensjonsavtale mellom de to reiselivsorganisasjonene om et prosjektsamarbeid 

fra 2013 og med sikte på en fusjon fra 2014. Erfaringene fra prosjektperioden har vært svært 

gode og fusjonsprosessen er nå gjennomført. Det nye destinasjonsselskapet registreres 

formelt under navnet Gjøvikregionen Hadeland Ringerike Reiseliv. Av praktiske grunner vil 

man arbeide for et kortere navn til daglig bruk. 

 

 

Beskrivelse av saken 
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Nasjonal politikk – forventninger 

Regjeringens reiselivsstrategi «Destinasjon Norge» ble utarbeidet av Nærings- og 

handelsdepartementet (NHD) i 2012 og presentert for fylkeskommunene i 2013. Målet er å 

øke verdiskapingen og produktiviteten. Det er beregnet at det er mulig å frigjøre inntil 165 

mill. ved restrukturering av reiselivsarbeidet. Disse midlene ønskes frigjort ved å bruker 

mindre på administrasjon og få overført disse midlene til operativt arbeid. 

Modellen innebærer at man organiserer reiselivet i 6 regionale selskaper med tilhørende 

destinasjonsselskap (DS). Østlandet vil bli delt i to – Fjell-Norge og Øst-Norge. Vår region 

vil bli en naturlig del av sistnevnte. 

I dag er det nesten 400 DS. Dette ønskes redusert til ca. 40. 

For å få dette til har NHD opprette et eget struktureringsprosjekt som skal gjennomføres i 

løpet av 5 år. 

 

Målet er: 

• Tilnærmet lik finansiering over hele landet. 

• Driftsfinansiering av DS vil komme fra staten – egen post på statsbudsjettet. 

• Øvrig behov skal dekkes av næring, fylker og kommuner i felleskap. 

• Tydelig avtale om leveranse mot privat og offentlig sektor. 

 

Statlige prosessmidler 

For å få fram gode eksempler og vinne erfaring med ny modell har NHD avsatt statlige 

prosessmidler. Reiselivssamarbeidet mellom HRR og Gjøvikregionen har søkt om og fått 

slike midler (450.000 kr). Forutsetningen var at den igangsatte fusjonsprosessen videreføres. 

Prosessen i vår region var blant de aller første som fikk slike midler. 

 

Behov for å harmonisere arbeidet 

Reiselivsarbeidet på Hadeland/Ringerike og i Gjøvikregionen har ulik historie og har vært 

drevet og organisert forskjellig. For at fusjonen skulle la seg gjennomføre var en avhengig av 

å harmonisere rammebetingelsen. Dette er spesielt nødvendig for de økonomiske ytelsene 

både fra kommunene og næringsaktørene. 

 

Med dette som bakgrunn ble det gjennomført et møte på Lygnasæter 6. september 2013. Alle 

ordførerne som omfattes av samarbeidet var invitert til møtet. Eigil Rian fra NHD var til 

stede og redegjorde for departementets arbeid. 

 

Her gjengis oppsummeringen fra dette møtet: 

1. Møtedeltakerne ga positiv respons på arbeidet med fusjon mellom HRR og 

Gjøvikregionen Turistkontor 

2. Innlegget fra Eigil Rian, NHD ble av flere kommentert som positivt og på mange 

områder støttende for en fusjon 

3. Prosessmidler kommer fra NHD, men dette er avhengig av at fusjonsprosessen går 

videre. 

4. Tjenestene som et fusjonert selskap skal levere er det enighet om skal være som 

presentert i møtet 

5. Det er forståelse for behovet for langsiktig finansiering av selskapet, min 3 år – 

optimalt 5 år 

6. Spleiselag mellom det offentlige og næringa er en forutsetning og i et fusjonert 

selskap er næringsfinansieringen budsjettert til kr 7,2 mill. 
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7. Den offentlige andelen er budsjettert til kr 3 658 800 hvorav kr 2 058 800 er fra 

Gjøvikregionen og kr 800 000 hver fra Hadeland og Ringerike. Det er aksept for at 

partnerskapsmidler kan være en del av finansieringen fra Hadeland og Ringerike i en 

overgangsperiode. 

8. Adm.ledere av regionrådene utarbeider saksgrunnlag for behandling i kommunene 

høst 2013. 

9. Endelig fusjonsdato tilpasses fremdrift i kommunenes behandling og skal 

gjennomføres innen utgangen av november måned. 

 

På møtet ble følgende forslag til modell for økonomisk bidrag fra kommunene presentert: 

 

Gjøvik   982 860 

Ringerike   582 860 

Østre Toten   297 100 

Gran    297 100 

Vestre Toten   297 100 

Lunner   240 870 

Nordre Land   240 870 

Jevnaker   240 870 

Hole    240 870 

Søndre Land   240 870 

Sum            3 661 370 

 

Modellen innebærer en tilnærmet videreføring av dagens nivå for kommunene i 

Gjøvikregionen. Modellen treffer konklusjonen i pkt. 7 i oppsummeringa fra møtet 6. sept. på 

en god måte. 

Differansen mellom Gjøvik og Ringerike utgjør drift av turistinformasjonskontor. 

 

Rådet for Ringeriksregionen behandlet saken 06.11.2013 og fattet følgende vedtak: 

1. Rådet for Ringeriksregionen støtter arbeidet som er satt i gang for å etablert ny 

reiselivsdestinasjon gjennom fusjon av Hadeland-Ringerike reiseliv og 

Gjøvikregionen Turistkontor. 

2. På bakgrunn av arbeid som er igangsatt med å utarbeide nasjonal reiselivsstruktur 

anbefales det å inngå 3-årig avtale med kommunene. 

3. Vurderinger som framkommer i dette saksframlegget må tas hensyn til ved 

utarbeidelse av forslag til avtale med kommunene. 

4. Regionrådet anbefaler følgende finansieringsmodell lagt til grunn for kommunene på 

Ringerike: 

a. For 2014 og 2015 bidrar Rådet for Ringeriksregionen og Buskerud 

fylkeskommune med støtte i form av utviklingsmidler med samme sum pr år 

som i 2013. 

b. Fra 2016 overtar kommunene ansvaret for å bidra med støtte til 

reiselivssamarbeidet i samsvar med forslag til modell framlagt i møtet på 

Lygnasæter 6. september. 

c. Jevnaker oppfattes i reiselivssammenheng som en Opplandskommune og yter 

bidrag til framtidig reiselivsorganisering i henhold til dette. Det må avklares 

hvordan de 50.000 som i dag betales fra Jevnaker via Ringeriksregionen skal 

dekkes inn. 
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Avtale mellom destinasjonsselskapet og kommunene 

Representanter for de berørte regionene har i samarbeid med destinasjonsselskapet utarbeidet 

et forslag til avtale mellom Gjøvikregionen Hadeland Ringerike Reiseliv og kommunene. 

Avtalen beskriver i korte trekk formålet med reiselivssamarbeidet, hvilke tjenester 

reiselivsselskapet skal levere og størrelsen på økonomisk støtte fra kommunene. Summene i 

avtalen er de samme som ble presentert som et utgangspunkt på møtet mellom 

destinasjonsselskapet og ordførerne 6. september 2013. Det er imidlertid noe ulik 

finansiering i de tre regionene: 

 I Gjøvikregionen betales alt direkte fra kommunene. 

 I Hadelandsregionen (inkl. Jevnaker) er det lagt opp til en blanding av midler 

fra kommunene og partnerskapsmidler. 

 I Ringeriksregionen (Hole og Ringerike) er det lagt opp til bruk av 

partnerskapsmidler fra Buskerud fylkeskommune og Rådet for 

Ringeriksregionen de to første årene (2015 og 2016), og betaling direkte fra 

kommunene i 2017. 

 

Avtalen vil etter at den er vedtatt gjelde fram til 31. desember 2017. I god tid før utløpsdato 

vil avtalen bli evaluert og eventuelt videre samarbeid må drøftes mellom partene. Dersom det 

blir aktuelt å reforhandle eller forlenge avtalen, vil dette måtte behandles på nytt i 

kommunestyrene. 

 

Rådet for Ringeriksregionen behandlet avtaleforslaget i sitt møte 14. mai i år og vedtok 

følgende anbefaling til de tre kommunene: 

 

Rådet for Ringeriksregionen anbefaler at kommunene: 

a. godkjenner avtaleforslaget 

b.  innarbeider beløpene i økonomiplanene 

 

Avtaleforslaget er etter dette oppdatert med det nye navnet på destinasjonsselskapet: 

Gjøvikregionen Hadeland Ringerike Reiseliv, og er nå klart til behandling i kommunene. 

 

 

Økonomiske forhold 
 

Avtalen forplikter de tre ordførerne til å prioritere tildeling av partnerskapsmidler gjennom 

Rådet for Ringeriksregionen med de summer som er angitt i avtalen. 

 

Ringerike kommune må i tillegg budsjettere med 582.860 kr 2017. 
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Rådmannens vurdering 
 

Rådmannen viser til den omfattende og grundige prosessen som ligger til grunn for 

fusjonsprosessen og etableringen av Gjøvikregionen Hadeland Ringerike Reiseliv, og til de 

sterke nasjonale føringene om etablering av færre og større destinasjonsselskaper. 

 

Rådmannen anbefaler at den foreliggende avtalen godkjennes og legger i den forbindelse stor 

vekt på at reiselivsbedriftene i regionen synes å være svært fornøyde med den nye 

organisasjonen. 

 

Vedlegg 
 

Trykt vedlegg: 

 

Avtale mellom Gjøvikregionen Hadeland Ringerike Reiseliv og kommunene Gjøvik, Østre 

Toten, Vestre Toten, Søndre Land, Nordre Land, Gran, Lunner, Jevnaker, Hole og Ringerike 

(Avtale reiseliv – forslag pr. 04.09.14). 

 

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, 19.11.2014 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

saksbehandler: Lars Olsen 
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FASTSETTING AV VALGDAG. KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET 

2015.  

 

Arkivsaksnr.: 14/2025   Arkiv: 014  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

2/14 Valgstyret 27.11.2014 

157/14 Kommunestyret 11.12.2014 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 avholdes i Ringerike kommune mandag 14. 

september 2015. 

 

Beskrivelse av saken 
Stortinget har fastsatt at valgdagen blir mandag 14. september, og eventuelt søndag 13. 

september 2015. 

Stortingsvalget 2013 ble avviklet over to dager. 

Utfordringene i forhold til det kommende valget er at listekandidater ikke lenger kan velges 

som stemmestyremedlemmer eller inneha andre oppgaver i valglokalet.  

Det ble byttet ut en del personer ved forrige valg, men det vil ved det kommende valget være 

behov for å bytte ut mange. Dette fordi det er mange flere som står på lokal liste, enn liste til 

stortingsvalget. 

 

Vi har behov for 120 personer i valglokalene, dersom man velger å opprettholde samtlige 

valglokaler. 

Merkantile ansatte i kommunen er langt færre enn dette. Det må derfor rekrutteres personer 

utover egne ansatte. Alle personene trenger omfattende opplæring, da valgarbeidet vil være 

ukjent for de aller fleste.  

Kommunen er pålagt av kommunal- og moderniseringsdepartementet å drive opplæringen av 

valgmedarbeiderne selv. 

Det vil koster penger og menneskelige ressurser for å drive opplæring.  

Med bakgrunn i dette er det viktig at de som rekrutteres fortsetter som valgmedarbeidere også 

ved valgene etter 2015. 

 

Med bakgrunn i dette vil et to-dagers valg i 2015, koste ca. 900 tusen kroner mer enn det 

stortingsvalget 2013 kostet. 

 

Juridiske forhold  
Valgdagen er fastsatt til mandag 14. september 2015.  

I tillegg kan kommunen velge å avholde valgting også søndag 13. september 2015. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

  

I 2013 var det første gang på mange år at man avviklet valget over to dager. Valglokalet holdt 

åpent fra klokken 15:00 til 19:00 på søndag, og fra klokken 10:00 til 20:00 på mandag. 
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Det var 3 674 kryss i manntallet søndag, og 8 793 kryss i manntallet mandag.  

Totalt 12 672 stemmer. 

I tillegg ble det avlagt 4 358 forhåndsstemmer. 

 

Statistikken viser følgende valgdeltakelse ved kommunestyre- og fylkestingsvalg: 

 

ÅRSTALL RINGERIKE KOMMUNE LANDSBASIS 

1999 58,2 % 60,4 % 

2003 55,1 % 59,0 % 

2007 53,0 % 57,5 % 

2011 59,2 % 64,2 % 
 

Statistikken viser følgende valgdeltakelse for stortingsvalg: 

 

ÅRSTALL RINGERIKE 
KOMMUNE 

BUSKERUD FYLKE LANDSBASIS 

2001 74,0 % 75,2 % 75,5 % 

2005 76,1 % 77,3 % 77,4 % 

2009 74,1 % 76,0 % 76,4 % 

2013 76,3 % 77,8 % 78,2 % 
 

Som vi ser at oversikten har Ringerike kommune alltid ligget under gjennomsnittet når det 

gjelder valgdeltakelse, både når vi sammenligner med Buskerud fylke og landet. 

 

Når det gjelder avlagte forhåndsstemmer har antallet steget betraktelig siden 2005. På 

fylkesnivå og landsbasis har antallet nesten doblet seg. 

(SSB mangler statistikk for valgt 2011). 

 

ÅRSTALL RINGERIKE 
KOMMUNE 

BUSKERUD FYLKE  LANDSBASIS 

2005 3 337 22 331 474 905 

2009 4 158 32 241 656 892 

2013 4 358 41 630 859 047 
 

Valgdeltakelsen økte med 1,9 prosentpoeng blant de stemmeberettigede fra 2009 til 2013. 

Denne endringen er ikke likt fordelt mellom aldersgruppene. Det er først og fremst blant unge 

velgere at veldeltakelsen har økt. Det er en markant økning blant førstegangsvelgerne (18-21 

år). Økningen er på 10 prosentpoeng. Også blant dem vi kan kalle «andregangsvelgere», 

(aldersgruppen 22-25), økte deltakingen betraktelig. 

 

Dette kan ha sammenheng med den betydelige økningen av avlagte forhåndsstemmer.  

 

Økonomiske forhold 
Dersom man velger å opprettholde alle stemmekretsene, vil et to-dagers valg øke utgiftene 

med ca. 900 tusen kroner. 

 

Dette fordi man må doble lønnsutgiftene, reiseutgiftene og serveringsutgiftene. 
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Det vil være en rimeligere løsning å satse på økning av antall forhåndsstemmer, enn å 

avholde 2-dagers valg.  

Det er viktig å få opp valgdeltakelsen, spesielt blant de unge. De yngre benytter seg ofte av 

muligheten til å forhåndsstemme, i stede for å avlegge stemme på valgtinget. 

En mulighet som tidligere har vært drøftet, er å satse på å ha forhåndsstemmested på Kuben.  

Dette vil føre til økte utgifter i form av lønn, men mulighetene for å nå flere potensielle 

velgere er stort. 

Det er i snitt 5 000 mennesker som besøker Kuben hver dag. 

Det påløper ikke utgifter til leie av arealer ved Kuben. 

 

Dersom man velger å avvikle valget over to dager antas valget 2015 å koste ca. 2,4 millioner 

kroner.  

 

Rådmannens vurdering  
Høy valgdeltakelse er essensielt for demokratiet, og en god valggjennomføring er en 

forutsetning for et korrekt resultat.  

Lovendringene som er pekt på skaper utfordringer på flere måter. Man skal sørge for at 

stemmestedene bemannes med nok, kvalifiserte valgmedarbeidere.  

Kostnadene til lønn for disse personene er vesentlig høyere enn ved tidligere valg. 

Dette fordi man før kunne utbetale en møtegodtgjørelse,(til de aller fleste), mens man nå må 

dekke lønnsutgifter. Ved lønnsutbetaling får man et tillegg på 33 prosent sosiale kostnader. 

 

Kommunestyrets føringer i Handlingsplan 2014 – 2017 er at kommunen skal ut av ROBEK i 

2015 og at virksomheten skal gå med et overskudd på 30 millioner kroner i 2015.  

Skal vi ha mulighet til å klare det målet, må det spares midler der det er mulig.  

 

Dersom man avvikler valget over en dag vil det være mulig å redusere utgiftene vesentlig. 

 

Videre anbefaler rådmannen at man bruker noen resurser for å øke tilgjengeligheten for 

velgerne til å kunne avlegge forhåndsstemme. 

 

Etter en totalvurdering av de momenter som er nevnt, med spesiell vekt på Ringerike 

kommune sin økonomiske situasjon, finner rådmannen å anbefale at det avholde en-dags valg 

i Ringerike kommune i 2015. 
 

 

 

 

 Ringerike kommune, 17.11.2014 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

saksbehandler: Kari Véien Denné 
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Høringsuttalelse til endring av konsesjon for å drive og inneha Hønefoss flyplass, 

Eggemoen  

 

Arkivsaksnr.: 14/2837   Arkiv: N42 &18  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

213/14 Formannskapet 02.12.2014 

158/14 Kommunestyret 11.12.2014 

 

Forslag til vedtak: 

 

Ringerike kommune stiller seg positive til omsøkt endring av konsesjon for Eggemoen 

Flyplass. 

 

Endringen ansees som så liten at det ikke gjennomføres offentlig ettersyn av forslag til 

endring. 

 

Sammendrag 
Ringerike kommune er bedt om uttalelse i sak om endring av konsesjon for Eggemoen 

Flyplass. Frist for uttalelse i saken er satt til 23. desember 2014. 

 

Beskrivelse av saken 
Endringen består i at rullebanen merkes opp og tillates tatt i bruk i full lengde (1764,82m) i 

motsetning til dagens situasjon der kun ca. 800 meter tillates benyttet. Det søkes samtidig om 

tillatelse til etablering av lysanlegg for å bedre landingsforholdene og legge til rette for mørke 

og instrumentflygning. 

 

Konsesjonsendringen innebærer ingen endring i antall tillatte flybevegelser, tillatt flytyper 

eller tillatt åpningstid for flyplassen. Konsesjonsendringen tillater likevel en reell utvidelse av 

åpningstiden i den mørke årstiden da fravær av dagslys begrenser åpningstiden utover tillatt 

åpningstid. Konsesjonen vil også være en godkjenning av drift de nærmeste 10 årene. 

 

Belysning av flyplassen vil skje gjennom at det etableres innflyvingslys (lys i forkant av 

rullebanen) samt markeringslys langs rullebane og evt. taksebane. Det vil også være naturlig 

at det etableres lys i forbindelse med anlegg for lossing/håndtering av fraktgods og fly. Dette 

er imidlertid ikke direkte bundet til konsesjonen. Markeringslysene ligger nær bakken og vil 

ha liten synlighet for omgivelsene. Innflyvningslys vil ha bedre synlighet men det vurderes at 

gatebelysning og belysning i bygninger på Eggemoen vil være så dominerende at 

tilleggseffekten av landingslys blir lite merkbar. Det er normalt at landingslys (-og 

markeringslys) slukkes utenfor åpningstid og i tiden mellom landinger i perioder med liten 

trafikk. Luftfartstilsynet er ikke kjent med at det har vært reagert på lysanlegg i forbindelse 

med flyplasser andre steder i landet. 

 

Det ser ut til at endring av tillatt benyttet rullebane vil ha en gunstig effekt, særlig for 

Jevnaker med tanke på støy. Dette kommer av at flyene kan bruke lenger tid på å komme opp 

i fart (mindre gasspådrag) samt at de kan svinge av tidligere og dermed får større avstand til 

tett bebygde områder. 
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Tidligere behandlinger 
Rådmannen viser til kommunestyrets sak 69/14 den 22.05.2014 (vedlagt sammen med 

saksfremlegg): 

 

Ringerike kommune stiller seg positive til forlengelse av eksisterende konsesjon for drift av 

Eggemoen Flyplass. 

 

Ved søknad om endring/utvidelse av gjeldende konsesjonen forutsettes offentlig ettersyn av 

forslag om dette. Administrasjonen gis i oppgave å gjennomføre ettersynet, samle inn innspill 

og fremme sak for politisk vedtak. 

 

 

Alternativt forslag til vedtak 
Dersom kommunestyret mener at endringen er såpass stor at det bør gjennomføres offentlig 

ettersyn av forslaget, er alternativ forslag til vedtak; 

 

Ringerike kommune stiller seg positive til omsøkt endring av konsesjon for Eggemoen 

Flyplass. 

 

Luftfartstilsynet bes om forlenget frist for høringsuttalelse for gjennomføring av offentlig 

ettersyn med påfølgende politisk vedtak. 

 

Rådmannen gjør oppmerksom på at offentlig ettersyn med nødvendig for- og etterarbeid vil 

kreve ca 1,5 måned. Søker ønsker å merke banen i mai og er derfor på grunn av 

bestillingstider avhengig av at selve konsesjonen er ferdigbehandlet hos Luftfartstilsynet i 

mars 2015. 

 

Rådmannens vurdering 
Rådmannen anser at endringen som foreslås i forslaget til ny konsesjon er så begrenset at det 

ikke er nødvendig å gjennomføre en høringsprosess i kommunen. Endring av tillatt benyttet 

rullebane omsøkes nå fordi rullebanen må merkes opp og konsesjonshaver ønsker da å merke 

hele fremfor å merke etter dagens konsesjon ca. 800m. Dette anses å være hensiktsmessig ut i 

fra støy og miljøhensyn. 

 

I tidligere vurdering av fornyelse av konsesjon ble det konkludert med at kommunen kunne 

gi sin tilslutning til videreføring av konsesjon men at endring av konsesjon, dersom dette ble 

aktuelt skulle legges ut til høring. Rådmannen anser at foreslått endring har så små 

konsekvenser at en høring mest sannsynlig vil dreie mer av en debatt for eller i mot flyplass. 

Høringsfristen er også såpass kort at det ikke er mulig med offentlig ettersyn innenfor den 

fristen som Luftfartstilsynet har gitt. 

 

Dersom Jevnaker kommune avgir sin høringsuttalelse før kommunestyret i Ringerike 

behandler saken, vil rådmannen sørge for å ettersende denne til kommunestyrets behandling. 
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Vedlegg 
 

 Høringsbrev fra Luftfartstilsynet 

 Konsesjonssøknad med vedlegg 

 Vedtak kommunestyret sak 69/14 22.05.2014 

 Saksframlegg ifm. forlengelse av konsesjon 22.04.2014 

 Sak fra Jevnaker ifm. Forlengelse av konsesjon 23.05.2014 

 
 

 

 

 Ringerike kommune, 21.11.2014 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Grethe Tollefsen 

saksbehandler: Lars Lindstøl 
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Forslag til høringsinnspill - Oppheve konsesjonsloven og boplikten  

 

Arkivsaksnr.: 14/1845   Arkiv: V6 &57  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

128/14 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 01.12.2014 

211/14 Formannskapet 02.12.2014 

159/14 Kommunestyret 11.12.2014 

 

Forslag til vedtak: 

 

Ringerike kommune mener at en fjerning av konsesjonsloven og boplikten ikke alene vil føre 

til økt omsetning av landbrukseiendommer, og heller ikke vil styrke landbruket og 

lokalsamfunnet i kommunen. Ringerike kommune anbefaler derfor at konsesjonsloven og 

boplikten opprettholdes som i dag, men at det vurderes andre tiltak for å øke omsetningen av 

landbrukseiendommer. Eventuelle endringer i konsesjonslovgivningen bør ses i sammenheng 

med en eventuell endring av andre lover og rammevilkår. 

 

Sammendrag 
Landbruks- og matdepartementet foreslår å fjerne konsesjonsloven og boplikten. Med andre 

ord skal ikke kommunen lenger kontrollere erverv av landbrukseiendommer, og det vil ikke 

lenger være nødvendig for kjøper å bosette seg på eiendommen. Hovedmålsettingene med 

forslaget er å styrke den private eiendomsretten, øke omsetningen av landbrukseiendommer 

og øke rekrutteringa til landbruksnæringen. Rådmannen kan ikke se at disse målsetningene 

blir oppfylt ved departementets forslag, ei heller vil den være positiv for kommunen med 

tanke på bosetting og strukturen i landbruket. Rådmannen anbefaler at konsesjonsloven og 

boplikten består som i dag. 

 

Innledning og tidligere behandling 
Landbruks- og matdepartementet har sendt på høring forslag om å oppheve konsesjonsloven 

og boplikten. Høringsfristen er satt til 15. januar 2015.  

 

Det vises også til Formannskapets vedtak i sak 66/14 den 8.april 2014, forslag til 

høringsinnspill - endring i konsesjonsloven – priskontroll, hvor det ble fattet følgende vedtak: 

 

Ringerike kommune viser til høringsnotat fra Landbruks- og matdepartementet, 04. desember 

2013, vedrørende opphevelse av konsesjonsloven § 9, første ledd – priskontroll. Ringerike 

kommune støtter departementets forslag om at priskontrollen vedrørende omsetning av 

konsesjonspliktige jordbrukseiendommer oppheves. Det bør videre vurderes ytterligere tiltak 

for å øke omsetningen av landbrukseiendommer. Endringer i konsesjonslovgivningen bør ses 

i sammenheng med en eventuell endring av andre lovverk. 

 

Rådmannen hadde i denne saken anbefalt at priskontrollen ble opprettholdt. En del momenter 

fra saksfremlegget i ovennevnte sak er gjengitt også i denne saken, da en opphevelse av 

konsesjonsloven også vil fjerne priskontrollen på landbrukseiendommer som i dag er 

konsesjonspliktige. 
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Rådmannens vurdering 
I høringsdokumentene fremgår det at konsesjonsloven og boplikten kan ha uheldige 

virkninger for landbruket, bl.a. ved dempet investeringslyst hos eierne, lav omsetning av 

landbrukseiendommer og svekket rekruttering til næringen.  

 

Det er enighet om at eiendomsstrukturen i Norge ikke gagner rasjonell drift hverken i 

jordbruket eller i skogbruket. Hensikten med å fjerne konsesjonsloven og boplikten er å få 

flere landbrukseiendommer på salg og derigjennom få en bruksrasjonalisering. Hensikten er å 

lage et mer robust landbruk som skal være en sikrere mat- og råstoffleverandør til industrien.  

 

I det følgende vil rådmannen komme med noen betraktninger omkring momentene som 

trekkes frem i høringsnotatet. 

 

Først og fremst vil rådmannen påpeke at forslaget fra Landbruks- og matdepartementet ikke 

er konsekvensutredet. Å fjerne konsesjonsloven og boplikten uten å erstatte med nytt lovverk 

er et stort skritt, og konsekvensene av et slikt forslag høyest uviss. Ikke minst er det viktig at 

eventuelle konsekvenser for matproduksjonen blir godt belyst. 

 

Erfaringer fra land som Sverige, som delvis har avviklet konsesjonsloven og boplikten, viser 

at salget av landbrukseiendommer økt noe. Lav avkastning i skogbruket og svært strenge 

finansielle krav for lån har ført til at omsetningen av landbrukseiendom ikke har økt 

vesentlig. Prisen på jordbrukseiendommene har imidlertid økt, blant annet som følge av EU-

tilskudd. Sverige har fortsatt et lovverk som begrenser større selskaper og juridiske personer 

å kjøpe landbrukseiendom. Det er også et års boplikt i glisgrente strøk av Sverige. I 

Danmark, hvor det ikke finnes regulering på dette området, har lav inntjening i jordbruket 

ført til at mange av dagens eiere har blitt tvunget til å selge gårdene. Multinasjonale selskaper 

kjøper nå opp landbrukseiendom og tidligere eier kan leie tilbake. 

 

Ungarn har også opphevet alle reguleringer på kjøp av landbrukseiendom, men er nå i ferd 

med å revurdere og gjeninnføre noe regulering. 

 

Omsetningen av landbrukseiendommer 

Det er en generell oppfatning om at prisene på landbrukseiendommer vil øke som følge av 

forslaget. Spesielt gjelder dette eiendommer som ligger sentralt. Ringerike kommune ligger 

på det sentrale Østlandet, og eiendommer i visse deler av kommunen kan forventes å øke 

ganske mye.  

 

Å oppheve konsesjonsloven vil etter rådmannens erfaringer neppe bidra til at utbudet av 

landbrukseiendommer vil øke vesentlig. Tall viser at det er 3 % av alle konsesjonssøknader 

som blir avslått på landsbasis. Ringerike ligger omtrent på samme nivå. Dette indikerer at 

denne loven ikke alene er hemmende for eiendomsomsetningen. Nå kan det være at dette 

viser en tilpassing til dagens regler. Det er likevel slik at eiendommer overdras til neste 

generasjon fremfor å selges på det åpne marked. For en del eiere kan fjerningen av 

priskontrollen føre til at eiendommene blir lagt ut for salg, da en mener de får tilstrekkelig 

betalt for den.  

 

Slik lovverket er i dag er det eiendommer som ikke krever konsesjon og er underlagt 

priskontroll. Eiendommer under 100 dekar, hvor det er mindre en 25 dekar dyrket mark er 
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unntatt i sin helhet. Det finnes også andre unntak i regelverket, men det er denne kategorien 

den kommer mest til anvendelse for.  

 

Vil en fjerning av konsesjonsloven kunne bidra til mer salg av jord som tilleggsareal til annen 

landbrukseiendom? Nei, ikke slik rådmannen oppfatter refleksjonene som gjøres av selger 

ved «oppstykking» av landbrukseiendommer. Her spiller også eiers følelser og tilknytning til 

landbrukseiendommen en vesentlig større rolle enn de faktiske inntektene et salg vil medføre. 

Rådmannen opplever at det for svært mange ikke er ønskelig å selge fra landbruksarealet - 

nesten uavhengig av hvilken pris man får for arealet. Prisen på tilleggsjord ligger allerede i 

dag svært høyt, da det er anledning til et tillegg på 50 % i forhold til vanlig konsesjonspris. 

 

En svensk undersøkelse viser at det samme er tilfelle for skogeiendommer. Undersøkelsen 

viser at 35 % av dagens eiere oppgir «følelsen av å eie skog» som grunn for å beholde 

eiendommen, 15 % ønsker å eie skog til rekreasjonsformål, 34 % ser på det å eie skog som en 

langtidsinvestering og kun 13 % eier skog på grunn av ønske om god avkastning. Disse tallen 

vil nok ikke være vesentlig andreledes her. Det antyder at reguleringene ikke er det store 

hinderet for utbudet av landbrukseiendom. 

 

Øke investeringslysten 

Investeringer som foretas i en landbrukseiendom vil normalt gjenspeiles i salgsprisen. Gjøres 

det investeringer i våningshus eller driftsbygninger vil dette bli grunnlaget for 

verdifastsettelsen av bygningene. I skogbruket vil større investeringer, som f.eks. i 

veibygging gjenspeile seg i høyere rånetto på tømmer og dermed høyre pris på skogen. 

Investeringer i skogkultur vil også gjenspeile seg i økt nyttbar tilvekst, lavere driftskostnader 

og med en høyere rånetto.  Gjennom skogfond- og tilskuddsordningene bidrar samfunnet til å 

redusere kostnadseffekten noe. For mindre, bebygde eiendommer, der kjøpesummen er 

mindre enn 2,5 millioner kroner, skal ikke kommunen vurdere prisen.  

 

Boplikten i seg selv pekes på som en grunn til svekket investeringslyst, blant annet ved at 

boplikten kan virke prisdempende på eiendommen. Undersøkelser gjengitt i høringsnotatet 

viser derimot at lysten til å bygge og vedlikeholde våningshus er størst der eier bor på gården. 

Ved utleie av boligen er investeringslysten mindre. 

 

Rekruttering 

En fjerning av konsesjonsloven, og dermed også priskontrollen, vil komme selger til gode. 

For de som ønsker seg ut av næringen vil forslaget dermed være positivt. For de som ønsker å 

erverve landbrukseiendommer stiller det seg ganske motsatt. Det vil bli vanskeligere, spesielt 

for førstegangsetablerere – gjerne unge mennesker, å skaffe den nødvendige kapitalen for et 

slikt erverv. Nå skal det sies at kjøp av landbrukseiendom allerede i dag er kapitalkrevende. 

Unge nyetablerere som kommer utenfra næringen er tradisjonelt vært lavt.  

Det skyldes ikke mangel på interesse, men kan nok i stor grad tilskrives at det i mange 

tilfeller er dyrt å kjøpe en landbrukseiendom på et åpent marked. 

 

I høringsnotatet pekes det blant annet på at det er en høy gjennomsnittsalder i landbruket. 

Økte priser vil favorisere de med stor kjøpekraft, og vil i de fleste tilfeller ikke gagne unge, 

private kjøpere.  

 

Det er i dag lite utbud av landbrukseiendommer på det frie markedet i Ringeriksregionen, og 

det er stor interesse for de eiendommene som legges ut for salg.  Dersom konsesjonsloven 
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med boplikt og priskontroll fjernes, vil det derfor være en reel mulighet for at mange av disse 

eiendommene kjøpes opp med tanke på andre formål, eksempelvis jakt og rekreasjon.    

 

Strukturrasjonalisering 

Formålet med å fjerne lovverket er blant annet å få en strukturrasjonalisering i landbruket. 

Fjerning av lovverket vil nødvendigvis ikke gi det ønskede resultatet. Intensjonen er at andel 

leiejord skal gå ned ved at de som driver jorda får kjøpe den. Det er et åpent spørsmål om 

dette vil bli effekten.  

 

En fjerning av konsesjonsloven åpner for en annen eierstruktur i landbruket enn tidligere, 

blant annet kan jordeier være et AS. Disse vil i mange tilfeller være svært kjøpesterke, og 

være med på å utkonkurrere de som faktisk ønsker å bosette seg og drive 

landbrukseiendommene. All erfaring tilsier at sameier blir drevet mindre aktivt enn de som 

eies av enkeltpersoner. I nåværende situasjon skal en være forsiktig med å overdrive effekten 

av oppkjøp fra større selskaper, da fortjenesten i næringen lav i dag. På sikt kan dette endre 

seg. Fast eiendom ses på som en sikker investering, og er derfor attraktiv på sikt.  

 

Det er viktig å huske på at landbrukseiendommer er næringseiendommer. Økt pris kan føre til 

at investeringene ikke er i samsvar med avkastningen. Økt matproduksjon er et overordnet 

mål for landbruket i Norge, og alle tiltak bør ta høyde for å oppnå dette. 

 

På den annen side kan det være positivt for næringen å få inn kapital utenfra. Med den 

kapitalen kan det komme inn ny giv og nye ideer for driften av en del landbrukseiendommer.  

 

For å endre eiendomsstrukturen i Norge kan fjerning av konsesjonsloven og boplikten ha en 

viss effekt, men andre tiltak må komme i tillegg. Det skattemessige aspektet ved salg av 

eiendom ut av familien er i dag sterk konserverende. Det må også ses på Odelsloven, om den 

fremmer en robust og god struktur tilpasset dagens behov for landbruksnæringen. Den lave 

lønnsomheten fremmer heller ikke aktivitet i næringen. «Kostnadene» med å sitte passiv på 

en landbrukseiendom er ubetydelige. Følelsene til stedet og det å eie er sterkere enn 

motivasjonen til å drifte eiendommene i et næringsmessig perspektiv.  

 

Ved en eventuell oppheving av konsesjonsloven og boplikten må det til et strengere regime 

for drift av eiendommene, hvis ikke faller hensikten bort. I dag er det driveplikt i jordbruket, 

men den samme plikten finnes ikke i skogbruket. Skogens økonomisk- og miljømessige 

betydning vil bli sterkere med tiden. Det er en fornybar ressurs som skal fylle noe av plassen 

etter oljen, samtidig som skogen er den største muligheten vi har til CO
2
 fangst. 

Samfunnseffekten av et godt drevet skogbruk er betydelig. Det er derfor viktig at det 

tilrettelegges for et aktivt skogbruk. Eiendommer ervervet til andre formål vil være svært 

uheldig. 

   

En fjerning av konsesjonsloven åpner for at hvem som helst kan kjøpe eiendom hvor som 

helst. Resultatet kan bli urasjonelle driftsløsninger ved at man kan eie jordbruksarealer i stor 

avstand fra hverandre. Med dagens lovverk er driftsmessige løsninger ett av momentene som 

skal vektlegges i konsesjonssøknader, og kommunen kan i stor grad hindre urasjonelle 

løsninger. I lys av dette må lovverket rundt deling av landbrukseiendommer ses på for å 

redusere eventuell ikke tiltenkt effekt. 
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Spørsmålet en kan stille seg er hvorvidt denne lovendringen i seg selv vil føre til en bedre 

strukturrasjonalisering i jordbruket. 

 

Dersom departementet ønsker å legge til rette for at en større del av jordbruksarealet faktisk 

eies av de som driver det, bør man se på eiendomsstrukturen og iverksette ordninger som 

gjør at jordbruksarealer på mindre eiendommer kan overtas av de som har yrket sitt i 

landbruket. Et alternativt kan være å vurdere skattelette ved salg av landbrukseiendom.  

 

Bosetting 

Det har blitt uttalt av landbruksminister Sylvi Listhaug at boplikt ikke skaper bolyst. 

Rådmannen kan på mange måter si seg enig i dette, men er av den oppfatning av at boplikt 

har spilt en viss rolle når det gjelder spørsmålet om å overta en eiendom eller ikke. 

 

I dag er det slik at man må bosette seg på eiendommen innen 1 år fra overdragelsen og bo der 

sammenhengende i 5 år for å oppfylle boplikten. Det viser seg at mange blir boende også 

etter at plikten er oppfylt. Boplikten skaper med andre ord en tilhørighet til eiendommen og 

lokalsamfunnet som man ellers ikke ville oppnådd.  

 

En fjerning av konsesjonslov og boplikt kan føre til at attraktive landbrukseiendommer med 

en kort reisetid fra hovedstaden kjøpes for å brukes som fritidsboliger. Kapitalsterke 

hyttekjøpere kan derfor utkonkurrere kjøpere som faktisk ønsker å bosette seg i 

lokalsamfunnene i kommunen. 

 

Sett fra en kommunes ståsted må det være interessant om eier av landbrukseiendom bor og 

skatter til kommunen eller ikke. I dag er boplikten knyttet direkte til landbrukseiendommen. 

Alternativ kan boplikt knyttes til kommunen. Dette vil gi en større fleksibilitet for eier og 

skatteinntekter for kommunen. Spørsmålet er hvordan de sosiale og faglige miljøene vil 

utvikle seg ved en slik løsning.  

 

 

Alternativt vedtak 

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning mener at oppheving av konsesjonsloven og 

boplikt vil føre til at flere landbrukseiendommer blir omsatt, og at forslaget generelt vil være 

positivt for landbruket i kommunen. Ringerike kommune slutter seg til Landbruks- og 

matdepartementets forslag om å oppheve konsesjonsloven og boplikten.  

 

Vedlegg 
 

1. Høringsnotat – Forslag om å oppheve konsesjonsloven og boplikten 

 

Lenker 

 
2. Gjeldende rundskriv om konsesjon: Konsesjon og boplikt (M-2/2009) 

3. For å lese høringsbrev, høringsnotat, høringsuttalelser mm. på Landbruks- og 

matdepartementet: Saker på høring  
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 Ringerike kommune, 14.11.2014 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Heidi Skagnæs 

saksbehandler: Lisa Grenlund Helgesson 
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Regional Forvaltningsplan for Vannregion Vest-Viken - Høring  

 

Arkivsaksnr.: 14/2886   Arkiv: K54 &13  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

134/14 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 01.12.2014 

215/14 Formannskapet 02.12.2014 

160/14 Kommunestyret 11.12.2014 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Steinsfjordutvalges anbefaling til høringsuttalelse godkjennes og sendes til  

vannregionmyndigheten i Vest-Viken ved Buskerud Fylkeskommune 

 

Sammendrag 
Vannregionmyndigheten for Vannregionen Vest-Viken har sendt forslag til regional 

forvaltningsplan og tiltaksanalyse på høring med frist 31.12.2014.  

Ringerike og Hole kommuner har jobbet sammen med høringsuttalelsen gjennom behandling 

i Steinsfjordutvalget som består av folkevalgte representanter fra begge kommuner. 

Rådmannen anbefaler å vedta Steinsfjordutvalgets anbefaling til høringsuttalelse (se vedlegg 

1). 

 

Bakgrunn 
Ringerike og Hole kommuner har jobbet sammen med høringsuttalelsen gjennom behandling 

i Steinsfjordutvalget som består av folkevalgte representanter fra begge kommuner.   

 

Folkevalgte representanter i Steinsfjordutvalget: 

Kjell B. Hansen, AP Ringerike 

Ole Johan Andersen, H Ringerike 

Arne Broberg, H Ringerike 

Per R. Berger, H Hole 

Jørn Øverby, Frp Hole  

Kari Strande, SV Hole 
 

 Beskrivelse av saken 

Rammedirektivet for vann (Vanndirektivet) som ble vedtatt i 2000 er et av de viktigste 

miljødirektivene til EU. Den regionale vannforvaltningsplanen for vannforvaltning er utløst 

av forpliktelsen etter EØS‐avtalen og Norges innlemmelse av EUs vanndirektiv gjennom 

vannforskriften. Vannforskriften er hjemlet i forurensningsloven, plan‐ og bygningsloven og 

vannressursloven.   

 

Hovedmålet i direktivet er å sikre god miljøtilstand (tilnærma naturtilstand) i vann, både 

vassdrag, grunnvann og kystvann. Miljømåla skal være konkrete og målbare. Forvaltninga av 

vann skal være helhetlig fra fjord til fjell, samordna på tvers av sektorer, systematisk og 

kunnskapsbasert. Det skal legges til rette for bred medvirkning. For å nå dette målet er landet 

delt inn i vannregioner etter hovedvassdragene. Ringerike har hovedsakelig arealer i 
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Vannområde Valdres og Tyrifjorden, i tillegg til mindre arealer i Indre Oslofjord Vest, 

Bekkelagsbassenget og Randsfjorden.  Hole kommune har hovedsakelig arealer i 

Vannområde Tyrifjorden, i tillegg til Bekkelagsbassenget og Indre Oslofjord Vest.  

Vannområdene har lagd lokale tiltaksanalyser for vannet i området, noe som er 

grunnlagsdokument til det nå foreliggende forslag til regional forvaltningsplan og 

tiltaksanalyse.  

 

Styrings,- arbeids,- og referansegruppa, samt adminstrasjonen i Ringerike og Hole kommuner 

har deltatt i utarbeidingen av regional plan for vannforvaltning i vannregion Vest- Viken. 

Dette er gjort ved arbeid med lokale tiltaksanalyser inndelt i vannområder. Hole og Ringerike 

kommuner er en del av Tyrifjorden vannområde og har bistått i kartleggingarbeidet av de 

lokale vannforekomstene i vannområdet. 

Fylkesutvalgene i Telemark, Vestfold, Buskerud, Oppland, Aust-Agder, Hordaland og 

Akershus fylkeskommuner, samt fylkesrådmannen i Sogn og Fjordane fylkeskommune, har 

vedtatt å legge forslag til Regional plan for vannforvaltning i vannregion Vest-Viken 2016-

2021 ut til høring og offentlig ettersyn. Regional vannforvaltningsplan vedtas som en 

regional plan etter plan‐ og bygningsloven § 8‐4 med de særregler som følger av 

vannforskriften. 

 

Høring og offentlig ettersyn er f.o.m. 1. juli t.o.m. 31. desember 2014. 

 

Beskrivelse av høringsdokumentene 

 

Vår vassdrags- og kystnatur er en ressurs av stor betydning for verdiskaping, 

næringsutvikling, folkehelse, rekreasjon og naturmangfoldet. Planforslaget tar for seg 

hvordan vannregionen mener målet om en bærekraftig forvaltning av vannressurser bør løses. 

 

Plandokumentene foreslår miljømål for elver, bekker, innsjøer, kystvann og grunnvann og 

legger føringer for når miljømålene skal nås, henholdsvis innenfor planperioden 2016-2021, 

eller utsettes til senere planperioder (2022-2027 eller 2028-2033). For å nå miljømålene 

forslås tiltak for å forebygge, forbedre og/ eller gjenopprette miljøtilstanden der det er 

nødvendig. Tiltakene skal være operative innen utgangen av 2018 og iverksettes av ansvarlig 

sektormyndighet. Det foreslås overvåking som må iverksettes for ytterligere å kartlegge 

miljøtilstand, samt overvåke effekten av tiltak. Den regionale planen skal følges opp gjennom 

årlige handlingsprogrammer. 

 

Planen gir regionale og statlige føringer til kommunene, regionale og statlige organer og skal 

bidra til å samordne og gi retningslinjer for arealbruken på tvers av kommune- og 

fylkesgrensene. Dersom retningslinjene fravikes, gir dette grunnlag for å fremme innsigelse 

etter plan- og bygningsloven. 

 

Siden både Hole og Ringerike kommune har hovedarealet sitt innenfor Vannregionen Vest-

Viken begrenser saksfremlegget seg til forslag til plan for denne vannregionen. Dokumentene 

til vannregionen Glomma  er bygd opp på samme måte. Utfordringer i områder under 

Vannregionen Glomma er små for begge kommuner i.o.m at det meste av arealet er 

hytteområder med lav standard (Marka). 

 

Høringsdokumentene består av fire deler: 
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 Regional plan (del I: planbeskrivele og planrapport, del II: Vannområdene i 

vannregionen) 

 Regional tiltaksplan 

 Regionalt overvåkningsprogram 

 Handlingsprogram 

 De ulike dokumentene omtales kort under: 

 

1. Forslag til regional plan for vannforvaltning i vannregion Vest- Viken 2016-2021 

Hensikten med planen er å gi en framstilling av hvordan vannmiljøet og vannressursene skal 

forvaltes i et langsiktig perspektiv. Planen gir regionale og statlige føringer til kommunene, 

regionale og statlige organer. Dersom retningslinjene fravikes, gir dette grunnlag for å 

fremme innsigelser etter plan- og bygningsloven.  

 

2. Forslag til regionalt tiltaksprogram 

Regionalt tiltaksprogram gir en overordnet oversikt over alle foreslåtte tiltak som må 

gjennomføres for å oppnå god tilstand i vannforekomstene innen 2021. Tiltakene beskrevet i 

tiltaksprogrammet skal være operative senest 3 år etter at tiltaksprogrammet er vedtatt, og 

miljømålet for vannforekomsten skal være oppnådd innen 6 år etter at forvaltningsplanene 

trer i kraft. 

 

3. Forslag til regionalt overvåkningsprogram i vannregion Vest- Viken 2016-2021 

Overvåkningsprogrammet skal danne grunnlaget for overvåkning av tiltak som skal 

gjennomføres i vannregionen i perioden 2016-2021. 

Programmet peker på vannforekomster hvor en må undersøke miljøtilstanden nærmere for å 

avklare behov for tiltak. Programmet omhandler også basisovervåkning, samt overvåkning 

påleagt gjennom tillatelser og konsesjoner. 

 

4. Forslag til handlingsprogram Vest- Viken 2016 

Handlingsprogrammet gir en vurdering av hva for oppfølging planen krever. 

Handlingsprogrammet anslår ressursbehovet og utpeker ansvarlig organ og 

samarbeidspartnere for gjennomføring av planen. Det er Fylkestinger som vedtar 

handlingsprogrammet og har ansvar for årlig rullering. 

 

Om tiltakene 

 

I vannregionen er 1544 vannforekomster i risiko for ikke å ha god miljøtilstand i 2021. 

Regional plan legger til grunn at miljømålet god økologisk tilstand nås i 1086 

vannforekomster og godt økologisk potensiale (best mulig tilstand i vannforekomster med 

meget store fysiske endringer på grunn av samfunnsnyttige formål) nås i 320 modifiserte 

vannforekomster innen utgangen av 2021.  

 

Regionalt tiltaksprogram gir en overordnet oversikt over alle foreslåtte tiltak som må 

gjennomføres for å oppnå god tilstand i vannforekomstene innen 2021.  

Tiltakene beskrevet i tiltaksprogrammet skal være operative senest 3 år etter at 

tiltaksprogrammet er vedtatt, og miljømålet for vannforekomstene skal være oppnådd innen 6 
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år etter at forvaltningsplanen trer i kraft. Tiltakene skal følges opp sektorvis av den enkelte 

sektormyndighet. Tiltaksprogrammet gir en overordnet prioritering som kan danne grunnlag 

for mer detaljert planlegging fra de enkelte tiltaksansvarlige. Detaljnivået i tiltaksprogrammet 

foregriper ikke saksbehandlingen. Videre saksbehandling skal foreta avklaringer og konkrete 

vurderinger av fordeler og ulemper ved de enkelte tiltak før endelig beslutning om 

tiltaksgjennomføring tas. 

 

Tiltaksprogrammet er basert på de lokale tiltaksanalysene i vannområdene. 

Sektormyndigheter, fylkeskommuner og kommuner har utredet forslag til tiltak innenfor sine 

ansvarsområder, samt utredet premissene for fastsettelse av miljømål. De lokale 

tiltaksanalysene utgjør hovedgrunnlaget for regional plan slik det er forutsatt i fastsatt 

planprogram.  

 

Vurderingen av tiltakene er delvis på et så overordnet nivå at vurdering av kostandene blir 

svært usikre. Alle foreslåtte tiltak i regionalt tiltaksprogram skal følges opp av den enkelte 

sektormyndighet. Nærmere vurdering av tiltakene, vedtak om gjennomføring innen 

kommunal sektor og hos sektormyndighetene for øvrig, vil avklare kostnadene. I mangel av 

gode kost-nytte vurderinger knyttet til de fleste foreslåtte tiltak, er det viktig å få frem en 

kvalitativ vurdering av hva som er nytten ved gjennomføring av tiltakene som er foreslått i 

tiltaksprogrammet. 

  

De viktigste tiltaksgruppene for vannregionen er; 

- Problemkartlegging og overvåking 

- Tiltak som reduserer forurensningsbelastning 

- Habitatforbedrende tiltak 

 

Problemkartlegging er et viktig tiltak for å avgjøre den økologiske tilstanden i en 

vannforekomst der den er usikker. Problemkartleggingen kan bidra til å redusere behov for 

miljøforbedrende tiltak. Det foreslås problemkartlegging i 13 % av vannforekomstene i 

vannregionen. 

 

Tiltak som reduserer forurensningsbelastningen til vassdragene og kystvannet er de mest 

omfattende tiltakene som foreslås i tiltaksprogrammet. Disse tiltakene bidrar spesielt til å 

forbedre bruksverdien av vann for oss mennesker, slik som: 

- Mer fornøyde beboere og trygge oppvekstsvilkår for barns lek  

- Økt verdi for friluftslivet og bruk av vann til rekreasjonsformål (bading, fritidsbåt) 

-  Økt verdi for reiselivet 

-  Økt biologisk mangfold 

- Tryggere bruk av vann til formål som næringsmiddel, drikkevann og vanningsvann  

- Fisk og sjømat kan spises uten fare for inntak av miljøgifter 

 

Tiltak som forbedrer de fysiske og biologiske forholdene for vannlevende arter i vassdrag og 

fjordene bidrar primært til å forbedre gyte- og oppvekstområder for disse artene. Behov for 

habitatforbedrende tiltak er i hovedsak foreslått i vassdrag med fysiske inngrep, men også 

skjøtselstiltak langs vassdragene er viktige for å bedre leveområdene. Nytten av disse kan 

være: 

- Mer fisk i vassdragene 

- Økt biologisk mangfold 

- Økt fritidsfiske og friluftsliv i og langs vassdragene 



  Sak 160/14 

 

 Side 47   

 

- Opplevelser for reiselivet 

 

Tiltaksrettet overvåkning settes inn for å dokumentere effekten av tiltakene. Det foreslås 

tiltaksrettet overvåkning i 1010 vannforekomster til en foreløpig beregnet årlig kostnad på 22 

824 034 millioner kroner. 

 

Det foreslås nærmere 4000 tiltak i tiltaksprogrammet. Basert på antall foreslåtte tiltak berører 

disse i all hovedsak kommunene som sektormyndighet. Antall foreslåtte tiltak fordelt på 

sektormyndighetene i vannregionen er (flere sektormyndigheter kan være ansvarlige for et 

tiltak): 

- Kommunene: 2.446 

- Fylkesmennene: 1.222 

- NVE: 336 

- Fylkeskommunene : 215 

- Statens landbruksforvaltning: 137 

- Miljødirektoratet: 50 

- Vegdirektoratet: 49 

- Kystverket: 7 

 

Regionalt tiltaksprogram setter ikke direkte krav om rekkefølge av tiltak. I mange 

vannforekomster er det nødvendig å vurdere rekkefølgen av tiltakene for ikke å risikere å 

sette i gang tiltak som ikke er nødvendige eller ikke har tilstrekkelig nytteverdi for 

samfunnet. 

 

I vassdrag som brukes som resipient for avløpsanlegg eller som har stor næringsbelastning og 

større fysiske inngrep, må tiltakene ses i sammenheng. Spesielt i vassdrag uten 

minstevannføring og med behov for tiltak som reduserer forurensningsbelastningen fra 

eksisterende restutslipp fra avløpsrenseanlegg, må tiltak for økt minstevannføring vurderes 

samtidig med at vassdragets nødvendige resipientkapasitet er avklart for å definere krav til 

rensegrad.  

 

For enkelte sektorer vil det viktigste grepet være å ta i bruk de virkemidlene som allerede 

finnes. Mange av tiltakene som presenteres i tiltaksprogrammet kan gjennomføres med 

eksisterendevirkemidler gjennom f.eks. forurensingsloven, naturmangfoldloven, 

vannressursloven og plan- og bygningsloven, samt tilhørende forskrifter. Det er behov for 

nye eller bedre virkemidler på flere områder dersom vi skal nå miljømålet innen 2021. Det vil 

være opp til sektormyndighetene å fatte vedtak innenfor eget regelverk og utarbeide nye 

virkemidler for sitt sektorområde. Vannregionen foreslår behov for nye virkemidler eller 

forbedring av virkemidlene på områdene innen: 

- Kunnskap og samarbeid 

- Saksbehandling av ny aktivitet og nye inngrep 

- Vassdrag regulert til vannkraftformål 

- Jordbruket 

- Avløp og overvann 

- Opprydding i forurensede sedimenter 

- Naturmangfold 
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Vi er allerede i gang med tiltakene: 

 

Begge kommunene er allerede godt i gang med flere tiltak som er nevnt i regional 

planprogram: 

 

Ringerike: 

- Strategisk tilsyn og opprydding i spredte avløp (pr dags dato gjennomført på ca 150   

eiendommer) 

- Avkloakkering av Steinsfjordens nedbørsfelt (Åsa mm) er under prosjektering. 

- Anleggsoppstart forventes i løpet av 2015 

- Rehabilitering av Ringmoen rensenalegg gjennomført i 2014 

- Avkloakkering og rehabilitering av renseanlegget i Nes i Ådal¨' 

- Oppfølging og drift av fangdammer 

- Kontinuerlig overvåkning av vannkvalitet 

 

Hole: 

- Avkloakkering av Steinsfjordens nedbørsfelt er under prosjektering. Anleggsoppstart 

forventes i løpet av 2015. 

- Overvåking og kontroll av utslipp fra grønnsaksproduksjon i regi av Fylkesmanenn i 

Buskerud som forurensningsmyndighet.  

- Oppfølging og drift av fangdammer 

- Kontinuerlig overvåkning av vannkvalitet 

  

 

Økonomiske forhold 
Regional plan for vannforvaltning vil ikke ha innvirkning på budsjett 2015. Men arbeidet 

med vannforskriften skal gjennomsyre alle vedtak kommunen gjør og vil dermed ha 

innvirkninger på tiltak og vedtak, spesielt når det gjelder teknisk sektor.   

 

Alternative løsninger 
Siden forslag til høringsuttalelse er et resultat av politisk arbeid i Steinsfjordutvalget har ikke 

rådmannen utarbeidet noe alternativt vedtak.    

 

Rådmannens vurdering 
Vedlagt høringsuttalelse, til Regional plan for vannforvalting vedtas, og sendes 

vannregionmyndigheten i vannregion Vest-Viken v/Buskerud fylkeskommune.  

 

 

Vedlegg 
1. Høringsuttalelse til Regional plan for vannforvaltning, vannregion Vest - Viken, fra 

Ringerike og Hole kommuner 

2. Vannforekomst med ønske om utsatt frist 

3. Kart vannområde Tyrifjorden 
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Lenker 
Lenke til høringsdokumentene:  

http://www.vannportalen.no/hoved.aspx?m=36293&amid=3650524&fm_site=31134 

 

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, 17.11.2014 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Heidi Skagnæs 

saksbehandler: Astrid Ehrlinger 
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Forlengelse av Harald Harådesgate ned til Benterud  

 

Arkivsaksnr.: 14/1705   Arkiv: Q14  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

216/14 Formannskapet 02.12.2014 

161/14 Kommunestyret 11.12.2014 

 

Forslag til vedtak: 

 

Benterud utbygging gis kommunestyrets fullmakt til å gjennomføre ekspropriasjon av 

nødvendig grunnarealer til etablering av veier i henhold til reguleringsplan nr. 311 

«Boligområde på Benterud» på vegne av Ringerike kommune. Fullmakt til ekspropriasjon gis 

med hjemmel i plan- og bygningslovens § 16-5. 

 

Innledning / bakgrunn 
Reguleringsplan nr. 311 «boligområde på Benterud» ble vedtatt av kommunestyret i sak 

50/06, 4. mai 2006. 

 

Det foreligger en egen utbyggingsavtale mellom Ringerike kommune og Benterud utbygging 

for utbyggingen av infrastruktur i reguleringsplanområdet, signert 4. september 2013. 

Utvikler av området, Benterud utbygging, er ansvarlig for å gjennomføre grunnerverv og 

utviklingen av infrastruktur følge punkt 4 i utbyggingsavtalen. 

 

Benterud utbygging AS hevder at de gjennom gjentatte møter og dialog med Eikli borettslag 

og Studentsamskipnaden i Buskerud (SIBU) har forsøkt å komme til enighet om vilkår for 

avståelse av grunn. Benterud utbygging hevder de har strekt seg så langt de har kunnet, uten å 

oppnå enighet og at grunnavståelsen må skje gjennom ekspropriasjon.  

 

Benterud utbygging har derfor henvendt seg til kommunen med anmodning om at kommunen 

må gjennomføre ekspropriasjon av nødvendig veigrunn. 

 

Eikli borettslag og SIBU har i møter med kommunen utrykt at de har akseptert at veien blir 

etablert, men at de er uenig med utbygger om vilkår for overdragelsen. 

Eikli borettslag hevder at de hadde en avtale med Benterud utbygging om vilkår for 

overdragelse av grunn og at Benterud utbygging senere har trukket seg fra avtalen. Partene er 

i hovedsak uenig i eksisterende veigrunn i Harald Hardrådesgate, eid av Eikli borettslag, 

inngår i det arealet som Benterud utbygging må erverve for å forlenge Harald Hardrådesgate 

inn til Benterud. Dette arealet som konflikten i hovedsak omfatter utgjør ca. 625 m2 og vil, 

avhengig av prisfastsettelse, kunne utgjøre et beløp mellom 500.000 – 1 million kroner. 

Eikli borettslag har på bakgrunn av dette stevnet Benterud utbygging for retten, i stevning 

datert 11.september 2014. 

 

SIBU har ikke kommet til enighet med utbygger om vilkår for avståelse av grunn.  
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Beskrivelse av saken 
Ringerike kommune har gjennomført flere møter med partene i saken og har oppfordret 

partene til å komme til enighet. Blant annet ble det gjennomført møter med Benterud 

utbygging 18. juni 2014 og Eikli borettslag 4. juli 2014.  

 

Med bakgrunn i forespørselen om ekspropriasjon gjennomførte Ringerike kommune nye 

møter med Benterud utbygging og Studentsamskipnaden i Buskerud (SIBU) 9.september 

2014 og Eikli borettslag 17.september 2014. 

Hensikten med disse møtene var å opplyse saken i forhold til; 

-Partenes syn på status i forhandlingene om avståelse av grunn. 

-Administrativ og politisk saksgang forbundet ved en ekspropriasjonssak. 

-Gi partene mulighet til å uttale seg i forhold til en ekspropriasjonssak, jfr forvaltningsloven § 

16.  

 

Ringerike kommune oppsummerte innholdet i møtene i brev av 25.september 2014. I samme 

brev ble partene gitt en frist frem til 17.oktober 2014 for å kunne komme med ytterligere 

suppleringer/opplysninger.  

 

Ved fristens utløp hadde både Eikli borettslag og SIBU innsendt egne brev med 

suppleringer/opplysninger gjennom sine respektive advokater. Kopi av brevene følger som 

vedlegg til saken. Den økonomiske avstanden mellom partene er betydelig, avhengig av 

spørsmålet om det foreligger en bindende avtale mellom partene eller ikke.  

Eikli borettslag, har gjennom Advokat Thor Einar Kristiansen i Svensson og Nøkleby 

advokatfirma ANS, hevdet at vilkårene for ekspropriasjon ikke er tilstede og har derfor 

anmodet kommunen om at ekspropriasjonstillatelse ikke gis. Eikli borettslag har gjennom sin 

advokat bekreftet at de er villig til å la Benterud utbygging få tiltre nødvendige arealer til 

infrastruktur ifølge reguleringsplan nr.311 nå og avklare vederlaget i etterkant. Kopi av 

epostutveksling med Eikli borettslags advokat om dette følger vedlagt. 

 

Det skiller ifølge SIBU bare kr 20.000,-  mellom tilbud fra Benterud utbygging og SIBUs 

prisforlangende. SIBU utrykker det som ytterst lite hensiktsmessig å måtte gå veien om 

ekspropriasjon, siden utgiftene til advokater og skjønnsmenn langt vil overstige den 

økonomiske avstanden mellom partene. Partene forhandler fortsatt om en minnelig løsning i 

saken. Kopi av epostutveksling med SIBUs advokat om dette følger vedlagt. 

 

For ikke å forsinke etablering av veier i henhold til reguleringsplan nr. 311 «Boligområde på 

Benterud» ytterligere, anser rådmannen det som nødvendig å etterkomme anmodningen fra 

Benterud utbygging og gjennomføre ekspropriasjonssak nå.  

 

Forholdet til overordnede planer 
Reguleringsplan for boligområde på Benterud ble vedtatt av kommunestyret i sak 50/06.  

Formålet med reguleringsplanen var å legge til rette for nye boliger. Kommunen hadde på det 

tidspunktet reguleringsplanen ble vedtatt ingen egeninteresser i området. 

 

Kommunestyret gjorde i sak 119/14 vedtak om å kjøpe grunn på Benterud til etablering av ny 

barneskole og flerbrukshall. Nødvendig infrastruktur inn til ny skoletomt må være på plass 

før ny skoletomt kan opparbeides. Rådmannen har i handlingsprogram 2015 – 2018, foreslått 
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å sette av 50 millioner kroner i 2015 til å gjennomføre kjøp av ny skoletomt og starte 

prosjektering. I tillegg er det foreslått avsatt 280 millioner kroner til bygging i årene 2016-

2018. Ferdigstilling av skolen er planlagt til skoleåret 2018/2019. 

Ringerike kommune har sterke egeninteresser for å gjennomføre ekspropriasjonssak nå, slik 

at fremdriften i prosjektet opprettholdes.  

Et etablering av ny barneskole og flerbrukshall på Benterud vil antakeligvis ikke medføre 

endringer på adkomstveien inn i området. 

 

Juridiske forhold  
Kommunestyret kan etter Plan- og bygningsloven §16-2 foreta ekspropriasjon til 

gjennomføring av reguleringsplan.  Kommunestyrets adgang til å foreta ekspropriasjon i 

henhold til reguleringsplan bortfaller dersom ikke kommunestyrets vedtak om ekspropriasjon 

er gjort innen 10 år etter at planen er kunngjort etter § 12-12 fjerde og femte ledd.  

Reguleringsplan nr. 311 «Boligområde på Benterud» ble vedtatt av kommunestyret i sak 

50/06, 4.mai.2006. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 

Økonomiske forhold 
Det er i utbyggingsavtalen avtalt at utbygger, Benterud utbygging, skal gjennomføre og 

bekoste grunnerverv for å etablere infrastruktur i henhold til reguleringsplan.  

 

Behov for informasjon og høringer 
Ringerike kommune har gjennom de overnevnte møtene gitt partene anledning med å fremme 

sine synspunkter etter forvaltningslovens § 16. 

 

Alternative løsninger 
Benterud utbygging er gitt rett til å tiltre nødvendige arealer, eid av Eikli borettslag og SIBU, 

til infrastruktur i henhold til reguleringsplan nr. 311 nå. Vilkår for overdragelsen forutsettes 

løst mellom partene ved forhandling eller avtaleskjønn. 

Tiltredelsen av grunn vil sikre en god fremdrift i utviklingen av infrastruktur i henhold til 

reguleringsplan nr. 311 «boligområde på Benterud».  

 

Prinsipielle avklaringer 
  

Rådmannens vurdering 
Rådmannen er kjent med at det fortsatt foregår forhandlinger mellom partene i saken, men 

velger uansett å fremme saken nå for å opprettholde fremdriften.  

SIBU og Benterud utbygging virker å være nær en løsning. Dersom enighet mellom partene 

oppnås vil ikke ekspropriasjon bli aktuelt. Eikli borettslag har signalisert at de er villig til å la 

Benterud utbygging tiltre arealer til etablering av infrastruktur nå. Rådmannen har rettet en 

henvendelse til Benterud utbygging for å få svar på om det fortsatt er aktuelt å gjennomføre 

ekspropriasjon og bedt om en redegjørelse for dette. Saken vil bli trukket dersom Benterud 

utbygging ikke lenger anser ekspropriasjon som nødvendig.  

Rådmannen har vurdert to alternative måter for å gjennomføre en eventuell ekspropriasjon. 

1) Kommunen eksproprierer. 

2) Kommunen gir utbygger mandat til å gjennomføre ekspropriasjon på vegne av kommunen. 
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Rådmannen anser alternativ 2 som mest nærliggende, dersom ekspropriasjon skal 

gjennomføres. 

 

Vedlegg 
Brev fra Ringerike kommune til partene, datert 10.juli 2014.11.17 

Brev fra Buttingrud & CO. DA av 3.juli 2014. 

Brev fra Ringerike kommune til partene, datert 25.september 2014. 

Brev fra Advokatfirmaet Schjødt AS, datert 17. oktober 2014.  

Brev fra Svensson Nøkleby Advokatfirma ANS, datert 16. oktober 2014. 

Reguleringsplan nr. 311 «Boligområde på Benterud», bestående av reguleringsplankart, 

vedtak i KS, planbeskrivelse og reguleringsplanbestemmelser 

Epostutveksling med SIBUs advokat om muligheten for å tiltre grunn til infrastruktur. 

Epostutveksling med Eikli borettslags advokat om muligheten for å tiltre grunn til 

infrastruktur. 

 

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, 17.11.2014 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Knut E. Helland 

saksbehandler: Roger Sørslett 
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EVENTUELL ENDRING AV ANTALL KOMMUNESTYREREPRESENTANTER  

 

Arkivsaksnr.: 14/3433   Arkiv: 033  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

162/14 Kommunestyret 11.12.2014 

 

Forslag til vedtak: 

 

Åpent – Fremlegges uten tilrådning.  

 

Innledning / bakgrunn 
  

Kommunestyret vedtok den 28. august 2014 å nedsette et tverrpolitisk utvalg (heretter 

Strukturutvalget) som blant annet skulle vurdere de folkevalgte organer i Ringerike kommune 

herunder deres størrelse, arbeidsfordeling og arbeidsform.  

Ett av de spørsmål som strukturutvalgets mandat har gitt grunn til å belyse er om antallet 

kommunestyrerepresentanter bør endres.    

Det følger av kommuneloven at hvis antall kommunestyrerepresentanter skal reduseres med 

virkning for neste kommunestyre så må forslaget være behandlet av nåværende 

kommunestyre innen 31. desember i år. Det følger av kommuneloven § 7 nr. 3 som lyder: 

«Endring av medlemstallet vedtas av kommunestyret eller fylkestinget selv senest 31. 

desember i nest siste år av valgperioden, med virkning for kommende valgperiode.» 

Strukturutvalgets rapport skal imidlertid først avgis i januar 2015, så hvis man avventer 

rapporten blir det for sent til å kunne vedta endringer med virkning for neste 

kommunestyreperiode.  

Etter ønske fra ordfører legger derfor rådmannen spørsmålet frem for kommunestyret til 

vurdering og votering nå før årsskiftet. 

Strukturutvalgets vurdering av om antallet representanter i 

kommunestyret bør endres.  

I Strukturutvalgets mandat inngår å vurdere størrelsen på de folkevalgte organer i Ringerike 

kommune. Det innebærer at også antall representanter i kommunestyret er et tema. Ringerike 

kommunestyre har som kjent 43 representanter. Kommuneloven § 7 fastsetter i punkt 2 

følgende om kommunestyrets sammensetning:  

«Kommunestyrets medlemstall skal være et ulike tall, som fastsettes slik for kommuner med: 

a. ikke over 5 000 innbyggere, minst 11 

b. over 5 000, men ikke over 10 000 innbyggere, minst 19 

c. over 10 000, men ikke over 50 000 innbyggere, minst 27 

d. over 50 000, men ikke over 100 000 innbyggere, minst 35 

e. over 100 000 innbyggere, minst 43.» 
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Det betyr at Ringerike kommune med 30.000 innbyggere har flere representanter i 

kommunestyret enn det minstetall på 27 som loven fastsetter.  

Strukturutvalget har i sin rapport foretatt en enkel sammenlikning av antallet medlemmer i 

Ringerike kommunestyre (og andre folkevalgte organer i Ringerike) med antallet i 4 andre 

bykommuner av samme størrelse, nærmere bestemt Hamar, Gjøvik, Kongsberg og Moss.  

Tabellen gjengis nedenfor.   

 Ringerike Hamar Gjøvik Kongsberg Moss 

Areal i kvadratkm.  1.553 351 672 792 63 

Antall innbyggere 29.400 29.520 29.668 25.800 > 30.000 

Kommunestyrerep. 43 37 47 35 39 

Formannskapsmedl. 13 11 11 11 9 

Hovedkomiteer/utval
g 

3 3 4 3 2-3 

Kommunestyremøter  11 11 10 9 

Formannskapsmøter  23 20 22 8 
 

Tabellen viser at i dette utvalget kommuner så varierer antall kommunestyremedlemmer 

mellom 35 og 47, noe som utgjør en forskjell på 12 representanter.  

 

Oversikten viser at tre av kommunene har funnet det mulig å ha færre antall representanter 

enn Ringerike, mens Gjøvik derimot har flere. I hvilken grad innbyggerne vil oppleve 

henholdsvis redusert eller økt innflytelse dersom det blir færre eller flere representanter i 

kommunestyret er vanskelig å si. 

 

Nedenfor følger oversikt over de momentene som strukturutvalget har drøftet: 

 

 I strukturutvalgets diskusjon er det pekt på at de andre bykommunene i utvalget er 

betydelig mindre i utstrekning enn Ringerike. Følgelig er det i de øvrige kommunene 

enklere å oppnå et representativt lokaldemokrati enn i Ringerike. Det er i drøftelsene 

blitt påpekt at dersom det skal sikres at de ulike lokalsamfunn i Ringerike (Tyristrand, 

Sokna og Nes i Ådal m. fl.) blir representert, er det nødvendig med en viss størrelse 

på kommunestyret.  

 

 Det er i strukturutvalgets diskusjoner også påpekt at ved en reduksjon av antallet 

representanter så risikerer man en profesjonalisering bort fra folkestyret.    

 

 Enkeltmedlemmer i utvalget har tatt til orde for at det må være avgjørende hva man 

finner hensiktsmessig for Ringerike. 
 

Strukturutvalgets konklusjon er at antallet representanter bør opprettholdes uendret.  



  Sak 162/14 

 

 Side 56   

 

 

 

Økonomiske forhold 

Å ha et reelt lokaldemokrati og folkestyre er en verdi som ikke lar seg tallfeste. Økonomi kan 

derfor ikke tillegges hovedvekten ved avgjørelsen, men det må likevel nevnes at det koster 

mer å ha flere enn færre kommunestyrerepresentanter. Kostnadene knytter seg til 

møtegodtgjørelser, kompensasjon for tapt arbeidstid mv.  

 

I 2013 ble det totalt regnskapsført en kostnad på i underkant av 700.000 for kommunestyret. I 

2014 ser beløpet ut til å bli i underkant av 900.000. Basert på disse tallene vil 

kostnadsforskjellen ved å ha noen flere eller færre representanter være begrensede.    

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen ser det ikke riktig å fremlegge argumentasjon utover den Strukturutvalget står 

for. Kommunestyret må selv på fritt grunnlag vurdere hva som anses som et hensiktsmessig 

antall kommunestyrerepresentanter i Ringerike kommune.   

 

 

 Ringerike kommune, 01.12.2014 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

saksbehandler:  

Dag Erlend Reite 
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Parlamentarisme  

 

Arkivsaksnr.: 14/3439   Arkiv: 033  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

163/14 Kommunestyret 11.12.2014 

 

Forslag til vedtak: 

 

Åpent – Fremlegges uten tilråding 

 

1. Innledning / bakgrunn 

Kommunestyret vedtok den 28. august 2014 å nedsette et tverrpolitisk utvalg (heretter 

Strukturutvalget) som blant annet skulle vurdere de folkevalgte organer i Ringerike kommune 

sin størrelse, arbeidsfordeling og arbeidsform. Ett av de spørsmål som mandatet har gitt 

grunn til å belyse er om det bør innføres parlamentarisme i Ringerike kommune. 

Det følger av kommuneloven at hvis det nye kommunestyret som velges i 2015 skal kunne 

vedta parlamentarisme i neste periode, så må forslaget være behandlet av nåværende 

kommunestyre innen 31. desember i år. Dette følger av kommuneloven § 18 nr. 2 som lyder: 

 

«Forslag om innføring av parlamentarisk styringsform må være fremmet og votert 

over i kommunestyret eller fylkestinget senest 31. desember i nest siste år av 

valgperioden. Det kreves ikke at forslaget oppnår flertall. Innføring av 

parlamentarisk styringsform kan tidligst vedtas på det nyvalgte kommunestyrets eller 

fylkestingets konstituerende møte. Styringsformen må være vedtatt og satt i verk når 

det andre året av den nye valgperioden tar til.» 

 

Strukturutvalgets rapport skal først avgis i januar 2015. Hvis man avventer rapporten blir det 

for sent til å kunne vedta parlamentarisme med virkning for neste kommunestyreperiode. 

Etter ønske fra ordfører legger derfor rådmannen spørsmålet frem for kommunestyret til 

vurdering og votering nå før årsskiftet.. 

  

Som nevnt så er det en forutsetning for at det neste kommunestyret skal kunne vedta 

parlamentarisk styreform at det nåværende kommunestyre har votert over dette innen utløpet 

av inneværende år. Om resultatet av den nåværende voteringen blir for eller mot 

parlamentarisk modell binder ikke det neste kommunestyret. Det er uansett det nyvalgte 

kommunestyrets vedtak som avgjør om parlamentarisme skal innføres eller ikke.  

 

For å vedta parlamentarisk styreform kreves at minst halvparten av det samlede antall 

medlemmer i kommunestyret stemmer for. For Ringerike kommunestyre sin del betyr det 

minst 22 stemmer.  

 

Det tidligste tidspunktet det nyvalgte kommunestyret kan vedta parlamentarisk styreform er 

på det konstituerende møtet, men de må senest treffe slik vedtak før 31. desember i året etter 

at de er valgt. Modellen må så senest settes i verk før det påfølgende år tar til.  
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Har man først innført parlamentarisme og senere vil avvikle ordningen, så er prosedyren den 

samme som ved innføring. Saken må behandles før 31. desember i året før valg av nytt 

kommunestyre og nytt kommunestyre vedtar eventuelt avvikling på nytt innen ovennevnte 

frister.  

 

2. Beskrivelse av parlamentarisk modell  

I dette punktet beskrives innledningsvis noe historikk, deretter hva parlamentarisk modell 

innebærer i praksis, og til sist gjengis hva som kan tale henholdsvis for og mot 

parlamentarisme.  

 

2.1 Om formannskapsmodellen og kommunal parlamentarisme  

Helt fra formannskapslovene ble innført i 1837 og dermed forløperne til dagens kommuner 

ble etablert, har formannskapsprinsippet vært den enerådende styringsform i kommunal 

forvaltning.  

Prinsippet innebærer som kjent at man sikrer en forholdsmessig representasjon av 

kommunestyrets politiske sammensetning i alle folkevalgte organer. Dette var frem til 1985 

den enerådende styringsmodellen.  

 

I 1985 ble det innført en prøveordning med kommunal parlamentarisme i Oslo. Da dagens 

kommunelov ble vedtatt i 1992 åpnet man for at kommunene kan velge å innføre 

parlamentarisme. Kun Oslo og Bergen samt en del fylkeskommuner har i dag denne 

styringsformen. Parlamentarisme er dermed lite utbredt i norske kommuner.  

 

 

2.2 Om hva parlamentarisk modell innebærer  

Lovreglene som fastsetter hvordan kommunal parlamentarisme skal vedtas og organiseres 

fremgår i kommuneloven §§ 18 til og med § 21. Bestemmelsene gjengis ikke her, men 

nedenfor beskrives hovedlinjene i hvordan parlamentarisme arter seg. 

 

Ved innføring av en parlamentarisk modell så innfører man en «kommuneregjering» dvs. et 

kommuneråd valgt av kommunestyret.  Det lar seg enklest illustrere ved å bruke regjeringen 

som eksempel. Kommunerådet vil tilsvare regjeringen og den enkelte kommuneråd tildeles 

ansvar for et eller flere saksområder på lik linje med det en statsråd har i et departement. Det 

velges også en kommunerådsleder som tilsvarer statsminister.  

 

I og med at valg av kommunerådet skjer ved flertallsvalg vil mindretallet i kommunestyret 

normalt ikke være representert i rådet.  

 

Kommunerådet «kommunens regjering», overtar alle de oppgaver som i 

formannskapsmodellen tilligger formannskap og rådmann. Både rådmann og formannskap 

utgår altså fullstendig dersom parlamentarisme innføres.  

 

Det innebærer at kommunerådet overtar følgende oppgaver:  

 

 ansvaret for ledelse av den samlede kommunale administrasjon (i 

formannskapsmodellen rådmannens ansvar) 
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 ansvaret for å sørge for at saker som fremlegges for folkevalgte organer er forsvarlig 

utredet (i formannskapsmodellen rådmannens ansvar) 

 ansvaret for å sikre at vedtak blir iverksatt (i formannskapsmodellen rådmannens 

ansvar) 

 ansvar som innstillende organ overfor kommunestyret (i formannskapsmodellen 

formannskapets ansvar).  

Praktisk sett organiseres også administrasjonen annerledes når man har et kommuneråd. Man 

går bort fra en hierarkisk organisering der administrasjonen ledes av en rådmann på toppen, 

og i stedet organiseres administrasjonen gjerne i avdelinger (man kan sammenligne med 

departementer) under de enkelte medlemmer av kommunerådet. Kommunerådet har som 

utgangspunkt fri organisasjonsmyndighet og kan selv bestemme en hensiktsmessig 

organisering, men et særtrekk ved kommunal parlamentarisme er at kommunestyret kan 

instruere om at et bestemt ansvar skal tildeles enkeltmedlemmer av rådet.  Dette til forskjell 

fra hva som gjelder forholdet mellom Storting og regjering. 

 

Kommunerådet blir parlamentarisk ansvarlig overfor kommunestyret og er avhengig av 

kommunestyrets tillit, på samme måte som en regjering er avhengig av Stortingets tillit. I en 

parlamentarisk modell plikter kommunerådet å gå av dersom et flertall av kommunestyrets 

medlemmer krever dette gjennom et mistillitsvotum. Ved kommunal parlamentarisme kan det 

også fremmes mistillit mot en enkelt kommuneråd. 

 

Ved valget av kommunerådet må kommunestyret forholde seg til det fremlagte forslaget til 

kommuneråd som en helhet. Kommunestyret kan ikke «plukke» enkeltpersoner fra forslagene 

og stemme inn personer enkeltvis.  Det er viktig å merke seg at medlemmene av 

kommunerådet ikke trenger å være medlemmer av kommunestyret. De kan dermed hentes 

utenfra.   

 

Funksjonene som ordfører og varaordfører beholdes også ved parlamentarisme og de velges 

blant kommunestyrets medlemmer. Ordfører vil i en parlamentarisk modell imidlertid ha en 

mer tilbaketrukket rolle enn i formannskapsmodellen (mer tilsvarende stortingspresident ). 

Ordfører vil fortsatt være ansvarlig for å organisere arbeidet i kommunestyret. 

 

2.3 Oversikt over fordeler og ulemper ved kommunal parlamentarisme 

Strukturutvalget har ikke vurdert fordeler og ulemper ved kommunal parlamentarisme. Det 

vises derfor til hva forarbeidene til kommuneloven Ot. prp. nr. 42 (1991-92) sier om fordeler 

og ulemper: 

  

Fordeler: 

 

 Parlamentarisme kan medføre en klargjøring av det politiske ansvar og bidra til en 

mer samlet linje i lokalpolitikken og en effektivisering av kommunalforvaltningen. 

 Parlamentarisme vil kunne føre til at opposisjonen i sterkere grad blir aktivisert og at 

behovet for å utvikle reelle alternativer til flertallsstyret kan tvinge seg frem. Dette 

kan bidra til en vitalisering av lokaldemokratiet ved at de politiske skillelinjene blir 

klarere.  

 En parlamentarisk styreform kan øke de folkevalgtes innflytelse og kan over tid skape 

en politisk ledelse som er lettere identifiserbar for velgerne.  

 Parlamentarisme kan gi muligheter for en mer ideologisk preget politikk i kommunen.  
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Motforestillinger: 

 

 Kommunerådet får en meget sterk stilling i forhold til de andre folkevalgte organer 

bl.a. fordi innstillingene til kommunestyret blir avgitt av kommunerådet som er 

sammensatt ved flertallsvalg. Det kan gå på bekostning av informasjon og et bredt 

beslutningsgrunnlag. 

 Parlamentarisme vil også medføre at de øvrige folkevalgte organer får reduserte 

muligheter for kontroll og innsyn.  

 At kommunerådet velges av flertallet vil redusere mindretallets innflytelse over 

politikken som føres i kommunen. 

For at ikke det skal bli for stor skjevhet i ressurser mellom «posisjon» og opposisjon» så 

fastsetter kommuneloven § 21 at grupper av kommunestyremedlemmer som ikke blir valgt til 

å delta i kommunerådet, skal sikres nødvendig utredningsmessig og kontormessig assistanse  

 

4. Økonomiske forhold 
Det er meget vanskelig å si med sikkerhet hva kostnaden ved å innføre parlamentarisme vil 

være. Det kommer i stor grad an på hvor stort kommunerådet forutsettes å bli og hvilken 

avlønning medlemmer av kommunerådet forutsettes å få. Per i dag er dette et regnestykke 

med for mange ukjente faktorer til at man kan anslå noe sikkert. At det vil bli en høyere 

kostnad er imidlertid sikkert. Den eneste besparelse man vil få er rådmannens stilling, men 

besparelsen vil bli «spist opp» av kostnadene til kommunerådet.  Det er også grunn til å tro at 

en omorganisering av administrasjonen i «avdelinger» vil bety en merkostnad.  

 

5. Rådmannens vurdering 
Som nevnt så fremlegger rådmannen saken etter ønske fra ordfører som er Strukturutvalgets 

leder. Rådmannen ser det ikke riktig å fremlegge annen argumentasjon enn den 

Strukturutvalget selv eventuelt står for. I sitt rapportutkast har Strukturutvalget imidlertid kun 

omtalt hva kommunal parlamentarisme er, men uten å argumentere verken for eller i mot 

denne styringsformen. Det er dermed ingen momenter å nevne.  

 

Kommunestyret må derfor selv på fritt grunnlag vurdere om det anses hensiktsmessig å gå 

inn for parlamentarisme eller ikke.  

 
 

 Ringerike kommune, 01.12.2014 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

saksbehandler:  

Dag Erlend Reite 
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MØTEPLAN FOR 2015  

 

Arkivsaksnr.: 14/3573   Arkiv:   

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

164/14 Kommunestyret 11.12.2014 

 

Forslag til vedtak: 

 

Møteplan for 2015 godkjennes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg 
Forslag til møteplan for 2015. 

 

 

 

 

 
 

saksbehandler: Kari Skålien 
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Kommunikasjonsplan og ny visuell profil 

 

Innledning / bakgrunn 
Kommunestyret har ved flere anledninger uttrykt ønske om en mere aktiv og utadrettet 
kommunikasjon overfor innbyggerne om kommunens virksomhet og tjenesteproduksjon. 
Dette er ytterligere aktualisert i forbindelse med budsjettforslaget som nå legges frem som 
løsning på utfordringene knyttet til vekst og modernisering.  
For å imøtekomme dette på en god måte mener rådmannen det er behov for å utarbeide en 
ny og moderne kommunikasjonsplan som også inneholder en tydeligere visuell profil. 
Kommunikasjonsrådgiveren har startet arbeidet med dette og etter en anbudsrunde er det 
nå inngått rammeavtaler med eksterne resurser som skal bidra i arbeidet. 
Formannskapet fikk en orientering om status på arbeidet i møtet 18. november. I dette 
møtet ble det uttrykt entusiasme for og gitt tilslutning til å fortsette arbeidet med konseptet 
som ble fremlagt. Det ble også uttrykt ønske om at både kommunikasjonsplanen og den 
visuelle profilen skulle rulles ut i full bredde for hele kommunen. 
Mål og hensikt 
I starten av arbeidet ble det definert ett mål på hva kommunikasjonskonseptet skulle bidra 
til. Målet er formulert slik:  

«I 2016 skal alle ansatte, innbyggere, politikere og media ha en langt større 

forståelse for kommunens funksjon i livet sitt. Med andre ord: Snu en utfordrende 

situasjon på hodet å skape entusiasme.» 

Hensikten med kommunikasjonskonseptet er å påvirke hele bredden av hvordan Ringerike 
kommune fremstår og blir oppfattet. Vi har valgt å gå relativt grundig til verks for å sikre en 
gjennomgående konsistens. Konseptet består i grove trekk av følgende elementer: 

 Profil 

 Innhold 

 Kampanje 

 Kanalvalg 



 

 

Siden kommunikasjonen skal nå både innbyggere, ansatte og interessenter på «utsiden» har 
vi valgt å definere Ringerikes personlighet slik vi ser det på følgende måte: 

 Moderne – en kommune med innovative selskaper som legger spennende planer. 

Kommunen og næringslivet har «hårete» planer. 

 Varm – omsorgsfull og inkluderende. Du blir ønsket velkommen og kan føle deg 

hjemme og slå deg til ro. 

 Entusiastisk – nysgjerrig og åpen. Vil være med på nye eventyr og planer. Legger 

forholdene til rette for å få til nye og spennende ting. 

 Jordnær – er ikke overfladiske eller høytflyvende, men realistisk og til å stole på. 

 Raus – gir av seg selv og inviterer uten å ha baktanker. 

Effekter 
Målsettingen er altså å skape forståelse, begeistring og innsikt. I tillegg er det en målsetting å 
skape og forsterke følgende effekter: 
Effekter eksternt 

 Skape en mer positiv holdning til kommunen 

 Øke kunnskapen om kommunens virksomhet 

 Øke forståelsen for endringer i kommunens drift 

Effekter internt 

 Bidra til å skape stolthet 

 Bidra til å bedre “bedriftskulturen” 

 Økt intern stolthet gir bedre arbeidsmiljø og større motivasjon 

Sideeffekter 

 Ved å formidle informasjon om kommunen på en ny og uventet måte forsterkes 

bildet av Ringerike som et spennende sted 

Profil 
Både kommunikasjon og visuell profil skal gi ønsket etterlatt inntrykk. Vi ønsker at Ringerike 
kommune fremstår i tråd med personligheten som er beskrevet og som en moderne, 
spennende vekstkommune. Profilen består blant annet av følgende: 

 Logo 

 Fontbruk 

 Farger 

 Typografi 

 Designelementer 

 Maler for skilting 

 Brevark, visittkort, presentasjoner 

 Slagord 

 Foto- og videostil 

 Tone-of-voice 



 

 

 
Kommunikasjonskonseptet 
I tråd med personligheten som er beskrevet ønsker vi å fremstå som en moderne og 
spennende kommune. Vi ønsker derfor å overraske og kommunisere på en utradisjonell 
måte. 
Hovedgrepet blir å vise effekten av kommunens virksomhet. Med andre ord velger vi å vise 
effekten og nytten. Ikke bare leveransen. 
Vi fokuserer ikke alene på det nye idrettsanlegg, men om gleden ved å bruke dem. Vi 
snakker ikke om lyset i løypa, men den gode joggeturen. Vi snakker ikke kun om 
svømmebasseng og vannsklier, men om magesuget og gledeshylet. 
I tillegg må vi også tørre å bruke denne vinklingen på de vanskelige sakene. De sakene som 
ikke bare er solskinnshistorier. Ideen er å gi et nytt blikk på kommunen, og på den måten 
bidra til å skape entusiasme. 
Virkemidlene og kanalene i konseptet vil blant annet være: 

 Avis til alle innbyggere 

 Annonsekampanje i lokalavis 

 Plakater på arbeidsplassene i kommunen 

 Film og video 

 Web og sosiale medier 

 Kinoreklame 

 Presentasjoner til intern bruk 

Tidsplan og frekvens 
Konseptet blir «rullet ut» som en form for kampanje. Vi ønsker å benytte kampanjeformens 
styrker ved å skape et moment og tiltrekke oss oppmerksomhet. Dermed øker 
gjennomslagskraften og muligheten for å nå frem til målgruppene.  
Vi planlegger å utgi en 12-siders avis i tabloidformat i begynnelsen av februar 2015. Denne 
vil fokusere på budsjettet som pakkes inn med journalistiske saker som skaper 
oppmerksomhet og bidrar til innsikt og entusiasme. 
Avisen er tenkt fulldistribuert til alle kommunens husstander. Den skal også distribueres til 
skoler, hoteller og andre naturlige steder i regionen. 
I forkant av avisutgivelsen planlegges det profilannonser i lokalavisen i tillegg til kinoreklame 
lokalt. 
Kampanjen vil bli presentert internt i forkant for å sikre en bred forankring og forståelse 
blant ansatte. 
I løpet av 2015 er det planlagt med ytterligere to utgaver av avisen. En utgave før sommeren 
og en utgave på høsten. Disse utgivelsene vil også bli støttet av annonser og kinoreklame. 
 
Kommunikasjonskonseptets forhold til øvrige aktiviteter 
Ringerike kommune er med på omdømmetemaet i «Sammen om en bedre kommune» i regi 
av Kommunal- og regionaldepartementet, KS, LO Kommune, YS Kommune, Unio og 
Akademikerne. Omdømmeprosjektet har til nå satt omdømme på dagsorden og bidratt i 
profileringen av kommunen blant annet gjennom deltagelse på Ringeriksdagen. 
Fra 2015 vil kommunikasjonskonseptet som er beskrevet i dette notatet bli en vesentlig del 
av arbeidet i omdømmeprosjektet. 
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Vedtak i Formannskapet: 

 
1. Månedsrapport oktober 2014 tas til orientering 

2. Følgende budsjettjusteringer foretas i investeringsbudsjettet: 

a. Omdisponeringer:  

Noen budsjettmidler på prosjekt 0080 Helse- og omsorgsbygg omdisponeres til 

prosjekt 0720 Helseområdene påkostning og utstyr: 

020000.640000.253.0720 debet kr 200 000,- 

023000.656000.261.0080 kredit kr 200 000,- 

 

Resterende budsjettmidler på prosjekt 0719 Persienner Hvelven omsorgssenter 

omdisponeres til prosjekt 0720 Helseområdene påkostning og utstyr: 

020000.640000.253.0720 debet kr 164 512,50 

020000.640000.253.0719 debet kr 164 512,50 

 

Budsjettmidlene på prosjekt 0138 Hønefoss barnehage omdisponeres til prosjekt 0063 

Utvidelse/oppgradering barnehager: 

023000.656000.221.0063 debet kr 382 934,82 

023000.656000.221.0138 kredit kr 382 934,82 

 

Budsjettmidlene på prosjekt 0217 Universell utforming kirkeskolen omdisponeres til 

prosjekt 0040 Oppgradering skoler: 

023000.656000.222.0040 debet kr 582 375,33 

023000.656000.222.0217 kredit kr 582 375,33 

 

Budsjettmidlene på prosjekt 0198 Fellesrådet – muslimsk gravfelt og 0225 Fellesrådet 

– oppgradere varmekilde omdisponeres til prosjekt 0141 Fellesrådet – kirkebygg slik: 

023000.656000.390.0141 debet kr 1 460 653,72 

023000.656000.390.0198 kredit kr 116 470,- 

023000.656000.390.0225 kredit kr 1 344 183,72 

 

Prognostisert merforbruk på prosjekt 0219 Fortau Dronningensgate er på om lag 1,55 

millioner kroner. Merforbruket foreslås finansiert fra Uspesifisert prosjekt 0001 og 

gjenstående midler på prosjekt 0215 Flerbrukshall, prosjekt 0425 Park og idrett og 

prosjekt 0456 Nedbetaling gjeld Hønefoss idrettspark slik: 

023000.657000.332.0219 debet kr 1 550 000,- 

023000.610000.190.0001 kredit kr 758 074,90 

027000.654000.381.0215 kredit kr 481 118,10 

025000.657000.381.0425 kredit kr 273 979,- 

047000.657000.381.0456 kredit kr 36 828,- 



 

Budsjettmidlene på prosjekt 0156 Ny infiltrasjon Ringmoen omdisponeres til prosjekt 

0364 Hovedplan avløp: 

023000.651000.353.0364 debet kr 746 219,- 

023000.651000.353.0156 kredit kr 746 219,- 

Investeringsutgiftene på Ringmoen dekkes så av Hovedplan avløp. 

 

Budsjettmidlene på prosjekt 0352 Sokna vannverk omdisponeres til prosjekt 0321 

Hovedplan vann: 

023000.651000.340.0321 debet kr 59 794,- 

023000.651000.340.0352 kredit kr 59 794,- 

Investeringsutgiftene på Sokna vannverk dekkes av Hovedplan vann. 

 

b. Avsetninger/ utsettelser:  

Følgende budsjettmidler avsettes til 2015 og medfører redusert bruk av lånemidler i 

2014: 

091000.690000.870.0001 debet kr 29 900 000,- 

023000.651100.350.0153 kredit kr 800 000,- (Monserud sentrifuge og gassmotor) 

023000.657000.130.0197 kredit kr 2 700 000,- (Samlokalisering teknisk) 

023000.651000.345.0199 kredit kr 2 000 000,- (Fellesprosjekter VA Hønefoss) 

023000.651000.345.0224 kredit kr 800 000,- (Nytt SD-system vann) 

023000.651000.353.0229 kredit kr 1 800 000,- (Nytt SD-system avløp) 

027000.651000.353.0338 kredit kr 1 300 000,- (Aksjon Steinsfjorden/KUR) 

023000.651000.353.0345 kredit kr 500 000,- (Sanering Nymoen-Hen) 

027000.651000.350.0347 kredit kr 1 300 000,- (Utvidelse av Monserud renseanlegg) 

023000.651000.350.0351 kredit kr 500 000,- (Renseanlegg Nes i Ådal) 

023000.651000.345.0354 kredit kr 500 000,- (Overbygg rørlager) 

023000.651000.340.0375 kredit kr 1 200 000,- (Vannverk Nes i Ådal) 

023000.651000.345.0321 kredit kr 7 000 000,- (Hovedplan vann) 

023000.651000.353.0364 kredit kr 8 000 000,- (Hovedplan avløp) 

023000.656000.190.0238 kredit kr 500 000,- (Eiendom – energimerking) 

023000.656000.190.0239 kredit kr 1 000 000,- (Eiendom – sentral driftsstyring) 

 

Urealiserte midler som foreløpig er avsatt generelt på prosjekt 0001 foreslås avsatt til 

ubundet investeringsfond: 

054800.690000.880.0677 debet kr 9 000 000,- 

023000.610000.190.0001 kredit kr 9 000 000,- 

 
 

Behandling i Formannskapet 02.12.2014: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til 

kommunestyret. 
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1. Månedsrapport oktober 2014 tas til orientering 

2. Følgende budsjettjusteringer foretas i investeringsbudsjettet: 

a. Omdisponeringer:  

Noen budsjettmidler på prosjekt 0080 Helse- og omsorgsbygg omdisponeres til 

prosjekt 0720 Helseområdene påkostning og utstyr: 

020000.640000.253.0720 debet kr 200 000,- 

023000.656000.261.0080 kredit kr 200 000,- 

 

Resterende budsjettmidler på prosjekt 0719 Persienner Hvelven omsorgssenter 

omdisponeres til prosjekt 0720 Helseområdene påkostning og utstyr: 

020000.640000.253.0720 debet kr 164 512,50 

020000.640000.253.0719 debet kr 164 512,50 

 

Budsjettmidlene på prosjekt 0138 Hønefoss barnehage omdisponeres til prosjekt 

0063 Utvidelse/oppgradering barnehager: 

023000.656000.221.0063 debet kr 382 934,82 

023000.656000.221.0138 kredit kr 382 934,82 

 

Budsjettmidlene på prosjekt 0217 Universell utforming kirkeskolen omdisponeres til 

prosjekt 0040 Oppgradering skoler: 

023000.656000.222.0040 debet kr 582 375,33 

023000.656000.222.0217 kredit kr 582 375,33 

 

Budsjettmidlene på prosjekt 0198 Fellesrådet – muslimsk gravfelt og 0225 

Fellesrådet – oppgradere varmekilde omdisponeres til prosjekt 0141 Fellesrådet – 

kirkebygg slik: 

023000.656000.390.0141 debet kr 1 460 653,72 

023000.656000.390.0198 kredit kr 116 470,- 

023000.656000.390.0225 kredit kr 1 344 183,72 

 

Prognostisert merforbruk på prosjekt 0219 Fortau Dronningensgate er på om lag 1,55 

millioner kroner. Merforbruket foreslås finansiert fra Uspesifisert prosjekt 0001 og 



gjenstående midler på prosjekt 0215 Flerbrukshall, prosjekt 0425 Park og idrett og 

prosjekt 0456 Nedbetaling gjeld Hønefoss idrettspark slik: 

023000.657000.332.0219 debet kr 1 550 000,- 

023000.610000.190.0001 kredit kr 758 074,90 

027000.654000.381.0215 kredit kr 481 118,10 

025000.657000.381.0425 kredit kr 273 979,- 

047000.657000.381.0456 kredit kr 36 828,- 

 

Budsjettmidlene på prosjekt 0156 Ny infiltrasjon Ringmoen omdisponeres til 

prosjekt 0364 Hovedplan avløp: 

023000.651000.353.0364 debet kr 746 219,- 

023000.651000.353.0156 kredit kr 746 219,- 

Investeringsutgiftene på Ringmoen dekkes så av Hovedplan avløp. 

 

Budsjettmidlene på prosjekt 0352 Sokna vannverk omdisponeres til prosjekt 0321 

Hovedplan vann: 

023000.651000.340.0321 debet kr 59 794,- 

023000.651000.340.0352 kredit kr 59 794,- 

Investeringsutgiftene på Sokna vannverk dekkes av Hovedplan vann. 

 

b. Avsetninger/ utsettelser:  

Følgende budsjettmidler avsettes til 2015 og medfører redusert bruk av lånemidler i 

2014: 

091000.690000.870.0001 debet kr 29 900 000,- 

023000.651100.350.0153 kredit kr 800 000,- (Monserud sentrifuge og gassmotor) 

023000.657000.130.0197 kredit kr 2 700 000,- (Samlokalisering teknisk) 

023000.651000.345.0199 kredit kr 2 000 000,- (Fellesprosjekter VA Hønefoss) 

023000.651000.345.0224 kredit kr 800 000,- (Nytt SD-system vann) 

023000.651000.353.0229 kredit kr 1 800 000,- (Nytt SD-system avløp) 

027000.651000.353.0338 kredit kr 1 300 000,- (Aksjon Steinsfjorden/KUR) 

023000.651000.353.0345 kredit kr 500 000,- (Sanering Nymoen-Hen) 

027000.651000.350.0347 kredit kr 1 300 000,- (Utvidelse av Monserud renseanlegg) 

023000.651000.350.0351 kredit kr 500 000,- (Renseanlegg Nes i Ådal) 

023000.651000.345.0354 kredit kr 500 000,- (Overbygg rørlager) 

023000.651000.340.0375 kredit kr 1 200 000,- (Vannverk Nes i Ådal) 

023000.651000.345.0321 kredit kr 7 000 000,- (Hovedplan vann) 

023000.651000.353.0364 kredit kr 8 000 000,- (Hovedplan avløp) 

023000.656000.190.0238 kredit kr 500 000,- (Eiendom – energimerking) 

023000.656000.190.0239 kredit kr 1 000 000,- (Eiendom – sentral driftsstyring) 

 

Urealiserte midler som foreløpig er avsatt generelt på prosjekt 0001 foreslås avsatt til 

ubundet investeringsfond: 

054800.690000.880.0677 debet kr 9 000 000,- 

023000.610000.190.0001 kredit kr 9 000 000,- 

 

 

Sammendrag 
Saken gjelder fremleggelse av månedsrapport basert på regnskapstall pr 31.10.2014. Helårs 

prognose viser er mindreforbruk på 2,3 mill. kroner. Det er økonomiske driftsutfordringer og 



merforbruk spesielt innenfor rammeområdene oppvekst og kultur og helse og omsorg. I 

tillegg vil årets inntektsutgjevning (skatteutgjevning) bli ca 8 mill. kroner lavere enn 

budsjettert på grunn av lav skatteinngang generelt for landet. 

Ekstraordinære inntekter og relativt lave rentekostnader sørger imidlertid for at årets 

driftsresultat blir omtrent som budsjettert basert på den prognosen som nå foreligger. Det 

presiseres at det knyttes noen usikkerhetsmomenter til årsprognosen. 

 

Innledning / bakgrunn 
Det rapporteres månedlig til formannskap og kommunestyre om den økonomiske utvikling i 

2014. Månedsrapportene skal gi en kort sammenfatning av status, mens det etter hvert tertial 

skal fremlegges en mer omfattende rapport. Rapporteringsopplegget ble ved vedtatt i KS sak 

19/2014. 

 

Beskrivelse av saken 
Månedsrapport: 

Rapportert årsprognose indikerer at kommunen vil oppnå et regnskapsresultat i 2014 som 

viser et mindreforbruk i forhold til budsjett på 2,3 mill. kroner. Det er en endring på 4,3 mill. 

kroner i forhold til forrige månedsrapport. Endringen skjer hovedsakelig innen oppvekst og 

kultur. 

 
Alle tall i 1000 kr Regnskap Regnskap ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT PROGNOSE Avvik Avvik forrige

Område 2013 (pr okt) hittil 2014 ÅRSAVVIK i % mnd rapport

Samlet resultat -27 556 -23 391 -2 348 0 2 348 -1 985

0 Folkevalgte og revisjon 5 499 4 253 6 487 6 657 169 3 % 200

1 Rådmann og strategiske tiltak 14 732 19 248 22 862 21 597 -1 266 -6 % -1 993

2 Adm støtteenheter og fellesutg 62 913 60 262 69 063 70 170 1 108 2 % 841

3 Oppvekst og kultur 384 385 466 454 553 033 546 266 -6 767 -1 % -10 413

4 Helse og omsorg 577 731 546 239 630 854 613 098 -17 756 -3 % -17 570

5 Tekniske områder 114 279 119 574 176 648 178 548 1 900 1 % 1 988

7 Avsetninger og overføringer -2 227 -11 052 -31 132 -33 132 -2 000 -6 % -2 000

8 Skatt, rammetilskudd mv. -1 218 748 -1 236 758 -1 473 729 -1 478 969 -5 240 0 % -5 240

9 Renter, avdrag mm 33 881 8 389 43 566 75 766 32 200 42 % 32 200  

Det er økonomiske driftsutfordringer spesielt innen oppvekst og kultur, helse og omsorg og 

rådmann og strategiske tiltak. Helse og omsorg har det største avviket i kroner. Tekniske 

områder og administrative støtteenheter melder om mindreforbruk. Det er et merforbruk på 

25 mill. kroner samlet for tjenesteområdene (område 0 til 7). Høye utbytteinntekter og andre 

finansinntekter forbedrer den totale prognosen. 

 

Det forventes nå en skattevekst for landet på 2,4 % i 2014 sammenlignet med 2013. For 

Ringerike betyr dette at inntektsutgjevningen vil bli ca 8 mill. kroner lavere enn budsjettert, 

og noe av dette oppveies ved ekstra tildelte skjønnsmidler og noe høyere statlige tilskudd 

enn budsjettert. 

 

Kommunen har et akkumulert underskudd fra tidligere år på 28 mill. kroner, og budsjett 

2014 legger opp til at 10,2 mill. kroner av disse skal dekkes inn i år. Blir resultatet slik 

prognosen nå indikerer vil inndekning av tidligere års underskudd bli som budsjettert. 

 

Oppvekst og kultur melder om merforbruk knyttet spesielt til tilskudd til ikke- kommunale 

barnehager, tiltak til barn med spesielle behov i barnehage, barnevern og 



avlastningstjenester for barn og unge. Helse og omsorg har høyere aktivitet innenfor 

hjemmetjenester og flere kjøp av eksterne institusjonsplasser enn budsjettet tar høyde for. 

Det er også noen økonomiske utfordringer på område 1, rådmann og strategiske tiltak, som 

skyldes flere barnevernsaker i fylkesnemda enn antatt, rekruttering av nye kommunalsjefer 

og kompetansetiltak for å sikre de tiltak som må gjennomføres av ledere på alle nivå i 

kommunen.  

 

Tiltakene som i år gjennomføres for å komme i balanse: 

 Ledere på alle nivå har justert tjenesten/ driften for å sikre budsjettbalanse uten 

tilførsel av midler til lønnsvekst. 

 Kommunalsjefer følger opp prognosen sammen med sine ledere for å finne 

økonomiske løsninger for å komme nærmere budsjettbalanse for driftsområde i løpet 

av året. Dette skjer gjennom bemanningsreduksjon i de ulike tjenestene. Eksempler 

på tiltak som har påvirket bemanningen i 2014 er turnusendringer, nedlegging 

Stranden skole og ikke kompensert lønnsvekst ute i enhetene. Kommunen har et 

synkende antall årsverk gjennom året. Politiske saker legges frem fortløpende ved 

behov for vesentlige endringer i tjenestetilbudet. 

 

Ringeriks-Kraft AS har utdelt utbytte for 2013 på totalt 30 mill. kroner, av dette har 

Ringerike kommune mottatt 21,9 mill. kroner. Det er 13,1 mill. kroner høyere enn 

budsjettert. Salget av 150 RiK-aksjer til KLP tidligere i år gjør at kommunen kan 

inntektsføre en gevinst på 13,9 mill. kroner i tillegg til renteinntekter på 0,8 mill kroner.  

 

Noen budsjetterte inntekter og utgifter i 2014 inneholder større usikkerhet enn andre: 

 Skatteinntekter med inntektsutgjevning: En budsjettjustering i april senket 

kommunens skatteanslag med 26 mill. kroner, noe som er i tråd med anslag fra KS 

og Departementet. Tilflytning til kommunen første halvår og innbyggernes 

lønnsutvikling vil påvirke det endelige resultatet. Mottatt skatt så langt i året antyder 

at budsjettnivået som nå er lagt vil stemme godt. Skatteinngangen for landet for 

øvrig avgjør Ringerikes inntekter fra inntekts-utgjevningen. Endelig svar på 

inntektsutgjevning kommer i januar 2015, men foreløpige landsprognoser antyder en 

skattevekst  for landet på 2,4 % i forhold til 2013, i statsbudsjettet for 2014 er det 

forutsatt en skattevekst på 3 %. 

 Pensjonsutgifter: Kommunen mottar hver høst reguleringspremie fra KLP, og 

størrelsen på denne påvirkes av årets lønnsoppgjør, andre bevegelser i ansattes 

pensjonsgrunnlag og regulering av grunnbeløpet i folketrygden. Regnskapsført 

pensjonskostnad vil ikke være helt kjent før aktuaroppgave med beregnet 

pensjonskostnad for året mottas i midten av januar 2015. Inntil da brukes anslag og 

prognoser fra KLP som grunnlag for årsprognosen som legges frem i denne 

rapporten. 

 Andre usikkerhetsfaktorer: Regnskapstekniske disposisjoner kan få uforutsette 

resultateffekter både positivt og negativt. Et eksempel kan være tapsføringer. 

 
Budsjettjusteringer: 



Det foreslås budsjettjusteringer i investeringsbudsjettet for 2014. Justeringene er en del av 

forberedelsene til årets regnskapsavslutning. Noen midler foreslås omdisponert fra ett 

prosjekt til et annet for å dekke eventuelt merforbruk med midler fra prosjekter som har 

mindreforbruk. Noen omdisponeringer foretas også for å rydde i prosjektregnskapet og 

klargjøre for 2015. 

Avsetninger foreslås også. Dette er midler som er budsjettert i 2014, men som ikke vil bli 

brukt før i 2015. Det er derfor nødvendig å senke budsjetterte investeringsutgifter og dermed 

også budsjettert bruk av lån. Tidligere i år (KS-sak 82/14) ble det avdekket urealiserte 

midler som ble samlet i investeringsbudsjettet som uspesifiserte midler, og 9 mill. kroner av 

disse foreslås nå avsatt til ubundet investeringsfond. 

 

Økonomiske forhold 
Månedsrapporten er ikke en sak med økonomiske konsekvenser i seg selv. Rapporten skal gi 

et bilde av den økonomiske situasjonen basert på det vi vet på nåværende tidspunkt av året.  

 

Rådmannens vurdering 
Rådmannen registrerer at det hittil i år har vært utfordrende å drifte innenfor budsjetterte 

rammer for driftsområdene. I all hovedsak driftes det fornuftig og godt ute i enhetene i 

forhold til de rammer som er tilgjengelige. Utfordringene ligger mer på de sentrale 

styringsområdene, og skyldes behov i befolkningen som har vært utfordrende å finne gode 

løsninger på innenfor gitte rammer og tilgjengelige inntekter. Det er imidlertid gledelig at vi 

allikevel ser ut til å komme ut som budsjettert totalt sett for kommunen, men det presiseres 

at dette skjer på grunn av ekstraordinære inntekter som vi ikke kan forvente i neste driftsår. 

Det økonomiske presset opprettholdes på alle driftsområder for å tette avvikene så mye som 

mulig frem mot regnskapsavslutningen. 

Det er så langt i år gjort et godt arbeid i organisasjonen for å jobbe på tvers av sektorer med 

å finne gode løsninger som sikrer best mulig tjenester for kommunens innbyggere. Ansatte 

og ledere på alle nivå samarbeider godt for en best mulig utnyttelse av ressursene. Det 

legges også merke til at det tas nødvendige politiske grep for å skape en best mulig fremtid 

for Ringerikes befolkning. 

Det er godt å registrere at det skjer mye positivt og er høy aktivitet fra mange aktører i 

Ringerike for tiden. Dette legger et godt grunnlag for vekst og positivitet som vil sikre 

kommunens innbyggere gode offentlige tjenester også i årene som kommer. Tjenestenivå og 

tjenestebehov vil være i konstant endring, og det er viktig at kommunen skaffer seg 

nødvendig økonomisk handlingsrom til å håndtere dette videre.  

 

Vedlegg 
Månedsrapport oktober 2014 

 
Vedlegg trykkes ikke i papirversjon. De foreligger på Ipad og kommunens internettsider. 

Kontakt servicetorget ved behov for papirutskrift. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 18.11.2014 

 

 

 



 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Løvli 
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1. Innledning 
Denne rapporten skal gi en status over driften i Ringerike kommune i forhold til de økonomiske 

planer som er lagt for 2014. Kommunen har budsjettert 2014 med 1,9 milliarder kroner i 

driftsinntekter. Det er mange valg som skal tas i utarbeidelse av et budsjett, og det vil alltid oppstå 

uforutsette økonomiske hendelser i løpet av driftsåret både positivt og negativt. Et avvik på 1 % vil 

utgjøre 19 mill. kroner og svingninger innenfor +/- 1 % vil ikke være unormalt.  

Årsprognosen som her legges frem er utarbeidet på grunnlag av regnskapstall pr 31.10.2014 samt 

den viten man i dag har om fremtidig utvikling og utfordringer frem til 31.12.2014. Samtlige 

enhetsleder i kommunen med budsjettansvar, har sammen med sine ledere og økonomirådgivere, 

utviklet en prognose som tar høyde for de forventninger man har til driften fremover, effekten av 

iverksatte tiltak og planlagte tiltak. Endelig prognose er fremlagt og godkjent av rådmannen. 

Det må tas høyde for at uforutsette hendelser, regnskapstekniske disposisjoner ved årets slutt samt 

usikkerhet rundt regnskapsmessig føring av endelige pensjonsutgifter etter aktuaroppgave, kan få 

uforutsett resultateffekt både positivt og negativt i forhold til prognosen. 

2. Sammendrag 
Rapportert årsprognose indikerer at kommunen vil oppnå et regnskapsresultat i 2014 som viser et 

mindreforbruk i forhold til budsjett på 2,3 mill. kroner. Det er en endring på 4,3 mill. kroner i forhold 

til forrige månedsrapport. Endringen skjer hovedsakelig innen oppvekst og kultur. 

 

Det er økonomiske driftsutfordringer spesielt innen oppvekst og kultur, helse og omsorg og rådmann 

og strategiske tiltak. Helse og omsorg har det største avviket i kroner. Tekniske områder og 

administrative støtteenheter melder om mindreforbruk. Det er et merforbruk på 25 mill. kroner 

samlet for tjenesteområdene (område 0 til 7). Høye utbytteinntekter og andre finansinntekter 

forbedrer den totale prognosen. 

Alle tall i 1000 kr Regnskap Regnskap ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT PROGNOSE Avvik Avvik forrige

Område 2013 (pr okt) hittil 2014 ÅRSAVVIK i % mnd rapport

Samlet resultat -27 556 -23 391 -2 348 0 2 348 -1 985

0 Folkevalgte og revisjon 5 499 4 253 6 487 6 657 169 3 % 200

1 Rådmann og strategiske tiltak 14 732 19 248 22 862 21 597 -1 266 -6 % -1 993

2 Adm støtteenheter og fellesutg 62 913 60 262 69 063 70 170 1 108 2 % 841

3 Oppvekst og kultur 384 385 466 454 553 033 546 266 -6 767 -1 % -10 413

4 Helse og omsorg 577 731 546 239 630 854 613 098 -17 756 -3 % -17 570

5 Tekniske områder 114 279 119 574 176 648 178 548 1 900 1 % 1 988

7 Avsetninger og overføringer -2 227 -11 052 -31 132 -33 132 -2 000 -6 % -2 000

8 Skatt, rammetilskudd mv. -1 218 748 -1 236 758 -1 473 729 -1 478 969 -5 240 0 % -5 240

9 Renter, avdrag mm 33 881 8 389 43 566 75 766 32 200 42 % 32 200
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Det forventes nå en skattevekst for landet på 2,4 % i 2014 sammenlignet med 2013. For Ringerike 

betyr dette at inntektsutgjevningen vil bli ca 8 mill. kroner lavere enn budsjettert, og noe av dette 

oppveies ved ekstra tildelte skjønnsmidler og noe høyere statlige tilskudd enn budsjettert. 

Kommunen har et akkumulert underskudd fra tidligere år på 28 mill. kroner, og budsjett 2014 legger 

opp til at 10,2 mill. kroner av disse skal dekkes inn i år. Blir resultatet slik prognosen nå indikerer vil 

inndekning av tidligere års underskudd bli som budsjettert. 

Oppvekst og kultur melder om merforbruk knyttet spesielt til tilskudd til ikke- kommunale 

barnehager, tiltak til barn med spesielle behov i barnehage, barnevern og avlastningstjenester for 

barn og unge. Helse og omsorg har høyere aktivitet innenfor hjemmetjenester og flere kjøp av 

eksterne institusjonsplasser enn budsjettet tar høyde for. Det er også noen økonomiske utfordringer 

på område 1, rådmann og strategiske tiltak, som skyldes flere barnevernsaker i fylkesnemda enn 

antatt, rekruttering av nye kommunalsjefer og kompetansetiltak for å sikre de tiltak som må 

gjennomføres av ledere på alle nivå i kommunen.  

Tiltakene som i år gjennomføres for å komme i balanse: 

 Ledere på alle nivå har justert tjenesten/ driften for å sikre budsjettbalanse uten tilførsel av 

midler til lønnsvekst. 

 Kommunalsjefer følger opp prognosen sammen med sine ledere for å finne økonomiske 

løsninger for å komme nærmere budsjettbalanse for driftsområde i løpet av året. Dette skjer 

gjennom bemanningsreduksjon i de ulike tjenestene. Eksempler på tiltak som har påvirket 

bemanningen i 2014 er turnusendringer, nedlegging Stranden skole og ikke kompensert 

lønnsvekst ute i enhetene. Kommunen har et synkende antall årsverk gjennom året. Politiske 

saker legges frem fortløpende ved behov for vesentlige endringer i tjenestetilbudet. 

Ringeriks-Kraft AS har utdelt utbytte for 2013 på totalt 30 mill. kroner, av dette har Ringerike 

kommune mottatt 21,9 mill. kroner. Det er 13,1 mill. kroner høyere enn budsjettert. Salget av 150 

RiK-aksjer til KLP tidligere i år gjør at kommunen kan inntektsføre en gevinst på 13,9 mill. kroner i 

tillegg til renteinntekter på 0,8 mill kroner.  
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3. Kommunens overordnede mål 
Ringerike kommune har vedtatt noen overordnede mål som skal prege arbeidet i 2014 og fremover 

mot 2017. Disse er beskrevet nærmere i kommunens Handlingsprogram 2014-2017. Status på disse 

målene vil bli presentert i tertialrapportene gjennom året. 

Mål innen 2017 Delmål 2014 

1. En økonomi i balanse og 
økonomisk handlefrihet. Ut 
av ROBEK. 

 Ha gjennomført utviklingsprosjekt med nødvendige politiske 
vedtak og avklaringer slik at Ringerike kommune er tilrettelagt 
for målsettingen om fremtidig vekst og økonomisk 
handlingsrom  

 Ha lagt til rette for at Ringerike kommune nedbetaler 
akkumulert underskudd i 2015 

2. Tilrettelegge for økt 
befolkningsvekst 

 Gjennom kommuneplanarbeidet ha lagt til rette for 

- effektiv arealplanlegging 

- befolkningsvekst 

- styrket næringsgrunnlag 

 Ha lagt til rette for forutsigbarhet for tiltakshavere og 
næringsliv  

3. Bedret folkehelse  Ha lagt til rette for forebyggende helse i kommuneplanarbeidet 

 Ha redusert antall hoftebrudd med 30 % innen 2016 i forhold til 
2012 

 Ha samsvar mellom antall mobbesaker som skolene jobber 
med og forekomsten av mobbing i elevundersøkelsen 

 Ha system for tidlig å oppdage barn med spesielle behov og 
risiko for skjevutvikling er etablert og skal forankres i 
organisasjonen 

 Ha lagt til rette for praksisplasser for å få folk tilbake i jobb 

 Ha lagt til rette for tursti langs elva fra Benterud til Hovsenga 
med merking og skilt 

4. Ringerike kommune skal 
være en anerkjent i Norge 
for sitt arbeid på omdømme, 
service og kommunikasjon 

 Ha gjennomført brukerundersøkelser og etablert tiltak for å 
bedre service og omdømme for prioriterte områder 

 Ha etablert plan for flere selvbetjente tjenester og startet 
etablering av disse 

 Ha revidert kommunikasjonsplanen i tråd med målsettingen 

 Være aktiv overfor media, andre kommuner og på fagarenaer 
om det positive som skjer i Ringerike kommune 

 Ha videreført en kultur hvor medarbeidere framsnakker 
hverandre både i arbeidssammenheng og privat 
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4. Sentrale økonomiske utfordringer  
Noen budsjetterte inntekter og utgifter i 2014 inneholder større usikkerhet enn andre: 

 Skatteinntekter med inntektsutgjevning: En budsjettjustering i april senket kommunens 

skatteanslag med 26 mill. kroner, noe som er i tråd med anslag fra KS og Departementet. 

Tilflytning til kommunen første halvår og innbyggernes lønnsutvikling vil påvirke det endelige 

resultatet. Mottatt skatt så langt i året antyder at budsjettnivået som nå er lagt vil stemme 

godt. Skatteinngangen for landet for øvrig avgjør Ringerikes inntekter fra inntekts-

utgjevningen. Endelig svar på inntektsutgjevning kommer i januar 2015, men foreløpige 

landsprognoser antyder en skattevekst  for landet på 2,4 % i forhold til 2013, i statsbudsjettet 

for 2014 er det forutsatt en skattevekst på 3 %. 

 Pensjonsutgifter: Kommunen mottar hver høst reguleringspremie fra KLP, og størrelsen på 

denne påvirkes av årets lønnsoppgjør, andre bevegelser i ansattes pensjonsgrunnlag og 

regulering av grunnbeløpet i folketrygden. Regnskapsført pensjonskostnad vil ikke være helt 

kjent før aktuaroppgave med beregnet pensjonskostnad for året mottas i midten av januar 

2015. Inntil da brukes anslag og prognoser fra KLP som grunnlag for årsprognosen som legges 

frem i denne rapporten. 

 Andre usikkerhetsfaktorer: Regnskapstekniske disposisjoner kan få uforutsette 

resultateffekter både positivt og negativt. Et eksempel kan være tapsføringer.   
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5. Økonomisk prognose med kommentarer pr hovedområde 
Ringerike kommune har delt sitt driftsregnskap inn i 9 regnskapsområder. Disse er fordelt etter 

tjenestetype, og i årsbudsjettet vedtas de økonomiske rammene for hvert av disse områdene.  

 

Folkevalgte og revisjon (område 0) 
Inneholder utgifter til folkevalgte, kontroll og revisjon. Årsprognosen viser et mindreforbruk på 0,2 

mill. kroner. 

 

 

Rådmann og strategiske tiltak (område 1) 
Inneholder utgifter til kommunens øverste ledelse med stab, og midler til organisasjons- og 

samfunnsutvikling. Årsprognosen viser et merforbruk på 1,3 mill. kroner. 

 

Merforbruket skyldes i all hovedsak at det ikke er budsjettert med rekruttering av nye 

kommunalsjefer og månedlige ledersamlinger for å drive igjennom omstillingsprosessen i 

organisasjonen. I tillegg er det ikke budsjettert med kjøp av advokatbistand til barnevernssaker i det 

omfang som det nå er behov for.  

Rådmannen har søkt fylkesmannen og Kommunenes sentralforbund om støtte til gjennomføring av 

ledersamlinger. Fylkesmannen har tildelt kommunen ekstra skjønnsmidler på til sammen 2 mill. 

kroner. Noe av denne tildelingen (0,6 mill. kroner) er begrunnet i lederutvikling. Inntekten 

regnskapsføres på område for skatt og rammetilskudd.  

Folkevalgte og revisjon Regnskap Regnskap ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT PROGNOSE Avvik Avvik forrige

Alle tall i 1000 kr 2013 (pr okt) hittil 2014 ÅRSAVVIK i % mnd rapport

Driftsregnskap 5 499 4 253 6 487 6 657 169 3 % 200

Driftsresultat 5 548 4 892 6 442 6 612 169 3 % 200

Driftsutgifter 5 666 5 120 6 640 6 865 224 3 % 255

Driftsinntekter -118 -228 -198 -253 -55 22 % -55

Finansresultat -49 -639 45 45 0 0 % 0

Finansutgifter 0 0 55 55 0 0 % 0

Finansinntekter -49 -639 -10 -10 0 0 % 0

Rådmann og strategiske tiltak Regnskap Regnskap ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT PROGNOSE Avvik Avvik forrige

Alle tall i 1000 kr 2013 (pr okt) hittil 2014 ÅRSAVVIK i % mnd rapport

Driftsregnskap 14 732 19 248 22 862 21 597 -1 266 -6 % -1 993

Driftsresultat 15 147 19 807 22 962 21 697 -1 266 -6 % -1 993

Driftsutgifter 16 456 21 506 24 542 22 828 -1 713 -8 % -2 141

Driftsinntekter -1 309 -1 699 -1 579 -1 132 447 -40 % 147

Finansresultat -415 -559 -100 -100 0 0 % 0

Finansutgifter 0 1 0 0 0 0

Finansinntekter -415 -560 -100 -100 0 0 % 0
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Adm støtteenheter og fellesutgifter (område 2) 
Inneholder utgifter og inntekter i forbindelse med kommunens administrative støtteenheter som 

regnskap, lønn, IT, servicetorg, skattekontor og annet. Årsprognosen viser et mindreforbruk på 1,1 

mill. kroner. 

 

Hovedårsaken til mindreforbruket skyldes at IT- avdelingen melder om et mindreforbruk på rundt 2 

mill. kroner. Lønnskostnadene blir lavere enn først antatt i påvente av nye lokaler og IKT samarbeid, 

og også innkjøp er noe lavere enn budsjettert. IT- avdelingen har foreløpig ikke bemannet opp i det 

tempo som var planlagt etter at kommunen har tatt over driftsansvaret for Lønns-, Personal- og 

Økonomisystemene for 5 kommuner.   

Manglende gebyrer og renteinntekter (ca 1 mill. kroner) i forbindelse med utfakturering i nytt 

økonomisystem 1.halvår bidrar til å redusere mindreforbruket på området samlet. 

Det jobbes med gjennomføring av en plan for omstilling og nedbemanning med løpende 

personalplanlegging for de neste 4 årene sett under ett. En kombinasjon av langsiktige og kortsiktige 

bemanningstiltak gjør at området i år vil ha lønnskostnader innenfor budsjetterte rammer.  

 

Oppvekst og kultur (område 3) 
Inneholder utgifter og inntekter i forbindelse med drift av skoler, barnehager, spesialpedagogiske 

tiltak, SFO, bibliotek, kulturskole og tilskudd kulturformål . Barnevern, avlastning barn/unge med 

spesielle behov, helsestasjonstjenester, utekontakt samt fritidstilbud til barn og unge er også 

innlemmet i dette området. Årsprognosen viser et merforbruk på 6,8 mill. kroner.  

 

Adm støtteenheter og fellesutg Regnskap Regnskap ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT PROGNOSE Avvik Avvik forrige

Alle tall i 1000 kr 2013 (pr okt) hittil 2014 ÅRSAVVIK i % mnd rapport

Driftsregnskap 62 913 60 262 69 063 70 170 1 108 2 % 841

Driftsresultat 63 188 60 397 69 255 70 764 1 510 2 % 994

Driftsutgifter 67 301 63 343 73 140 75 354 2 215 3 % 1 983

Driftsinntekter -4 113 -2 946 -3 885 -4 590 -705 15 % -989

Finansresultat -275 -135 -192 -594 -402 68 % -152

Finansutgifter 5 13 8 6 -2 -39 % -2

Finansinntekter -280 -148 -200 -600 -400 67 % -150

Oppvekst og kultur Regnskap Regnskap ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT PROGNOSE Avvik Avvik forrige

Alle tall i 1000 kr 2013 (pr okt) hittil 2014 ÅRSAVVIK i % mnd rapport

Driftsregnskap 384 385 466 454 553 033 546 266 -6 767 -1 % -10 413

Driftsresultat 385 165 467 322 553 356 546 445 -6 911 -1 % -10 438

Driftsutgifter 452 703 542 739 661 484 651 022 -10 462 -2 % -11 239

Driftsinntekter -67 538 -75 417 -108 128 -104 578 3 551 -3 % 801

Finansresultat -780 -868 -323 -179 144 -80 % 25

Finansutgifter 35 8 10 10 0 0 % 0

Finansinntekter -815 -876 -333 -189 144 -76 % 25
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Den økonomiske prognosen er forbedret med 3,6 mill. kroner siden forrige rapportering. Dette 

skyldes at svært mange enheter har redusert lønnsutgiftene gjennom høsten, en del 

refusjonsinntekter er ikke brukt til vikarhjelp og barnehageinntektene er noe høyere enn budsjettert 

som følge av ny sats og endrede barnegrupper. Det er nå også en nedgang i lønnsforbruk og utgifter 

knyttet til spesialpedagogiske tiltak innenfor barnehageområdet.  

Enhetene har gjennom året hatt som mål å holde budsjett, få til et overskudd om mulig og ellers 

tilpasse driften til et nivå som gjør det er mulig å drifte innenfor økonomiske rammer i 2015. 

Merforbruket på 6,8 mill skyldes merutgifter på kommunalt tilskudd til private barnehager, 

opprettelse av flere private og kommunale barnehageplasser, økte tiltak barn og unge, fortsatt 

ekstraordinært mange og dyre tiltak i barnevernet samt en økning i kostnadskrevende 

avlastningstiltak/barneboliger for barn og unge. Det er også et avvik på kultur-området som skyldes 

ekstraordinære utbetalinger av tilskudd samt bortfall av inntekter. 

 

Helse og omsorg (område 4) 
Kommunens største budsjettområde inneholder NAV, rus og psykiatri, institusjoner, 

hjemmetjenester, tjenestetildelingskontor, kjøp av helse og omsorgstjenester og Ringerikskjøkken. 

Årsprognosen viser et merforbruk på 17,8 mill. kroner.  

 

Det er kun små endringer i prognosen fra forrige månedsrapport. Det er noe lavere merforbruk i 

driften (ca 1 mill. kroner), men dette blir oppveiet av at refusjonskrav rundt beboere på Hønen gård 

bo- og mestringssenter har økt fra 1,6 mill. kroner til 2,7 mill. kroner. Statsbudsjettet som ble lagt 

frem 8. oktober endrer på innslagspunktet for refusjon i tilknytning til ressurskrevende brukere. For 

Ringerike kommune vil dette bety 1,8 mill. kroner lavere inntekter enn først antatt. Dette er 

innarbeidet i prognosen.  

Avviket skyldes fortsatt for høy aktivitet innen: 

- hjemmetjenestene. Spesielt innenfor tjenesten BPA (brukerstyrt personlig ass.) har det vært en 

økning, og det meldes om flere søknader til tjenesten. 

Helse og omsorg Regnskap Regnskap ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT PROGNOSE Avvik Avvik forrige

Alle tall i 1000 kr 2013 (pr okt) hittil 2014 ÅRSAVVIK i % mnd rapport

Driftsregnskap 577 731 546 239 630 854 613 098 -17 756 -3 % -17 570

Driftsresultat 581 294 552 806 634 174 613 296 -20 878 -3 % -20 461

Driftsutgifter 717 587 697 325 817 036 780 876 -36 160 -5 % -35 621

Driftsinntekter -136 293 -144 518 -182 862 -167 581 15 282 -9 % 15 160

Finansresultat -3 563 -6 567 -3 320 -198 3 122 -1578 % 2 891

Finansutgifter 724 854 1 006 450 -556 -124 % -302

Finansinntekter -4 286 -7 422 -4 326 -648 3 678 -568 % 3 193
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- kjøp av institusjonsplasser/plasser i omsorgsbolig. Holdes på et jevnt, men for høyt nivå i forhold til 

budsjettet. Vanskelig å redusere antall plasser da kommunen mangler den kompetanse som er 

nødvendig for å kunne plassere personene i egen kommune.  

- kommunens egne institusjonstjenester melder samlet sett en prognose på 3 mill. i merforbruk. 

Gjennomgang av turnusplaner, nedbemanning og fokus på lavere sykefravær er noen av tiltakene 

som er igangsatt. 

I tillegg har kommunen har fått refusjonskrav fra andre kommuner i forhold til oppholdsutgifter for 

beboer på Hønen Gård bo- og mestringssenter(Blindehjemmet).  Det er endringer i regelverket som 

gjør at de nå krever tilbakebetalt oppholdsutgifter på 2,7 mill. kroner. Saken vil fra kommunens side 

bli arbeidet videre med, men beløpet er lagt inn i prognosen. 

Tekniske områder (område 5) 
Inneholder brann og redning, miljø- og arealplanlegging, eiendomsforvaltning, vann og avløp, 

byggtjenester og tjenester knyttet til vei, park og idrett. Årsprognosen viser et mindreforbruk på 1,9 

mill. kroner. 

 

Energikostnadene er lavere enn budsjettert og det ligger an til mindreforbruk på deler av lønns-

budsjettet på teknisk. Ved miljø- og arealforvaltningen er det negativt avvik på lønn samt at 

gebyrinntektene er lavere enn budsjettert. Rådmannen vil i tråd med forslag til budsjett 2015 komme 

tilbake med en egen sak vedr gebyrene på miljø- og arealforvaltningen. Dette sammen med 

sommerens ekstrautfordringer med mange uttrykninger i forbindelse med brann og 

kjelleroversvømmelser dekkes fortsatt innenfor tildelte rammer for området som helhet.  

 Fra 1.januar 2015 organiseres eiendomsområdet og kommunaltekniske tjenester (vei, vann, avløp, 

park/idrett mm) etter en bestiller/utfører-modell. Arbeidet med ansettelse av nye enhetsledere er i 

gang. 

  

Tekniske områder Regnskap Regnskap ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT PROGNOSE Avvik Avvik forrige

Alle tall i 1000 kr 2013 (pr okt) hittil 2014 ÅRSAVVIK i % mnd rapport

Driftsregnskap 114 279 119 575 176 648 178 548 1 900 1 % 1 988

Driftsresultat 114 589 119 936 175 116 177 376 2 260 1 % 2 349

Driftsutgifter 244 609 264 093 336 186 339 716 3 530 1 % 3 400

Driftsinntekter -130 020 -144 156 -161 070 -162 340 -1 270 1 % -1 051

Finansresultat -310 -362 1 532 1 172 -360 -31 % -360

Finansutgifter 11 17 1 532 1 172 -360 -31 % -360

Finansinntekter -321 -379 0 0 0 0
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Avsetninger og overføringer (område 7) 
Inneholder sentrale avsetninger til reguleringspremie (pensjonsutgift), tilskudd kirkelig fellesråd og 

andre tilskudd/ avsetninger. Årsprognosen anslår et merforbruk på 2 mill. kroner. 

 

Det knyttes en viss usikkerhet til prognosen helt frem til aktuaroppgave foreligger i januar 2015 og 

regnskapsmessige disposisjoner er gjennomført i avslutningen av årsregnskapet. Foreløpige 

beregninger antyder et merforbruk i forbindelse med pensjonsutgifter, i denne prognosen anslått til 

ca 2 mill. kroner.  

 

Skatt, rammetilskudd mv. (område 8) 
Her samles alle kommunens sentrale inntekter som skatt på formue og inntekt, rammetilskudd, 

inntektsutgjevning, eiendomsskatt, mva-kompensasjon og lignende. Årsprognosen viser et negativt 

avvik på 5,2 mill. kroner.  

 

Kommunestyret vedtok i april å senke skatteanslaget med 26 mill. kroner i en budsjettregulering og 

skatteinntektene ser ut til å bli omtrent som revidert budsjett. Skatteveksten for landet påvirker 

kommunens inntekter gjennom inntektsutgjevningen. Statsbudsjettet som ble fremlagt 8. oktober 

anslår en skattevekst for landet i år på 2,4 % sammenlignet med 2013. Dette er lavere enn forventet, 

og vil gi Ringerike 8 mill. kroner lavere inntekter enn budsjettert. Dette er lagt inn i prognosen. 

Ringerike kommune er tildelt 2 mill. kroner i ekstra skjønnsmidler fra Fylkesmannen, som ikke er 

budsjettert, og mottar i tillegg 0,8 mill. kroner mer enn budsjettert i vertskommunetilskudd i 2014.  

 

Avsetninger og overføringer Regnskap Regnskap ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT PROGNOSE Avvik Avvik forrige

Alle tall i 1000 kr 2013 (pr okt) hittil 2014 ÅRSAVVIK i % mnd rapport

Driftsregnskap -2 227 -11 052 -31 132 -33 132 -2 000 6 % -2 000

Driftsresultat 1 822 -4 438 -31 132 -33 132 -2 000 6 % -2 000

Driftsutgifter 5 558 -171 -31 079 -33 079 -2 000 6 % -2 000

Driftsinntekter -3 736 -4 268 -54 -54 0 0 % 0

Finansresultat -4 049 -6 614 0 0 0 0

Finansutgifter 203 124 50 000 50 000 0 0 % 0

Finansinntekter -4 252 -6 738 -50 000 -50 000 0 0 % 0

Skatt, rammetilskudd mv. Regnskap Regnskap ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT PROGNOSE Avvik Avvik forrige

Alle tall i 1000 kr 2013 (pr okt) hittil 2014 ÅRSAVVIK i % mnd rapport

Driftsregnskap -1 218 748 -1 236 758 -1 473 729 -1 478 969 -5 240 0 % -5 240

Driftsresultat -1 218 748 -1 236 758 -1 473 729 -1 478 969 -5 240 0 % -5 240

Driftsutgifter 17 17 207 207 0 0 % 0

Driftsinntekter -1 218 765 -1 236 775 -1 473 936 -1 479 176 -5 240 0 % -5 240

Finansresultat 0 0 0 0 0 0

Finansutgifter 0 0 0 0 0 0

Finansinntekter 0 0 0 0 0 0
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Renter, avdrag mm (område 9) 
Størstedelen av kommunens finanstransaksjoner er samlet på dette området; renteinntekter, 

renteutgifter, låneavdrag, utbytte fra selskaper og lignende. Årsprognosen viser 32,2 mill. kroner i 

høyere inntekter enn budsjettert. 

 

Årsaken til avviket skyldes i all hovedsak et høyere utbytte fra Ringeriks-Kraft AS enn budsjettert, 

gevinst ved salg av aksjeandeler i RiK til KLP og noe lavere renteutgifter enn budsjettert.  

6. Likviditetssituasjonen 
Ringerike kommune er i en presset likviditetssituasjon, og for å være sikker på og til enhver tid kunne 

betale sine forpliktelser er det videreført en driftskreditt på 150 mill. kroner knyttet til konsern-

kontoen. Kontokreditten har ikke vært brukt i oktober.  

Salget av aksjer i Ringeriks- Kraft AS har bedret likviditetssituasjonen noe og 121 mill. kroner av 

salgssummen er satt på sparekontoer i Sparebank1 Ringerike og Hadeland (111 mill. kroner) og KLP 

(10 mill. kroner).  Årets låneopptak vil gjennomføres i november/ desember. Dette for å unngå 

unødige renteutgifter. Likviditetsanalyser viser foreløpig at kontokreditten kan komme i bruk i 

desember. 

  

Renter, avdrag mm Regnskap Regnskap ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT PROGNOSE Avvik Avvik forrige

Alle tall i 1000 kr 2013 (pr okt) hittil 2014 ÅRSAVVIK i % mnd rapport

Driftsregnskap 33 881 8 389 43 566 75 766 32 200 42 % 32 200

Driftsresultat 33 321 0 0 0 0

Driftsutgifter 25 321 0 0 0 0

Driftsinntekter 8 0 0 0 0 0

Finansresultat 33 848 8 068 43 566 75 766 32 200 42 % 32 200

Finansutgifter 94 723 48 976 87 983 92 983 5 000 5 % 5 000

Finansinntekter -60 875 -40 908 -44 417 -17 217 27 200 -158 % 27 200
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7. Bemanningsutvikling 
Det gjennomføres flere tiltak i 2014 for å tilpasse kommunens utgifter til inntektsnivået. I dette 

arbeidet vil det være fokus på antall årsverk og sikre at organisasjonen holder seg til lover og 

regelverk i dette omstillingsarbeidet.  

Årsrapporten til Ringerike kommune viser at antall årsverk ble redusert i 2013 fra 1858 ved 

inngangen av året til 1854 ved utgangen av året. Antall ansatte ble redusert i samme periode fra 

2526 til 2254.  

Status så langt i 2014 ser slik ut: 

 
 

Tabellen viser en nedgang hittil i år på 83 årsverk ved utlønning i oktober. Samtidig er antall ansatte 

redusert med kun en, noe som antyder at flere ansatte har deltidsstillinger nå enn ved starten av 

året.  

01.01.2014 var antall ansatte med deltidsstilling 1211 som tilsvarer 54 % av totalt antall ansatte.  I 

september 2014 var antallet 1309 som tilsvarer 58 % av totalt antall ansatte. 

Dato: 01.01.2014 12.07.2014 12.10.2014

Antall årsverk 1854 1809 1771

Antall ansatte 2254 2317 2253



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 14/2954-2  Arkiv: 250  

 

Sak: 200/14 

 

TREKKRETTIGHET FOR 2015 - KOMMUNENS LIKVIDITETSSITUASJON  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
1. Redegjørelsen om kommunens likviditetssituasjon tas til orientering. 

2. Det godkjennes bruk av trekkrettighet med inntil 150 mill. kroner ved eventuelt behov 

i 2015. Trekkrettigheten skal benyttes så lite som mulig. 

3. Det søkes Fylkesmannen om godkjenning av slik trekkrettighet. 

 
 

Behandling i Formannskapet 02.12.2014: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til 

kommunestyret. 

 
 



SAKSFRAMLEGG 

 
  

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 14/2954-1   Arkiv:   

 

TREKKRETTIGHET FOR 2015 - KOMMUNENS LIKVIDITETSSITUASJON  

 

Forslag til vedtak: 
 

1. Redegjørelsen om kommunens likviditetssituasjon tas til orientering. 

2. Det godkjennes bruk av trekkrettighet med inntil 150 mill. kroner ved eventuelt behov i 

2015. Trekkrettigheten skal benyttes så lite som mulig. 

3. Det søkes Fylkesmannen om godkjenning av slik trekkrettighet. 

 

Sammendrag 
Likviditetsbudsjettet for 2015 viser ingen vesentlig bedring i situasjonen sammenlignet med 

2014, selv om det er tegn til at likviditeten bedrer seg mot slutten av neste år. Det er et 

behov for å ha en trekkrettighet i 2015 tilsvarende den i 2014. På bakgrunn av utarbeidet 

likviditetsbudsjett for 2015 foreslås det å søke om en trekkrettighet på 150 mill. kroner. 

 

 

Innledning / bakgrunn 
Etter kommunelovens § 52 nr 3 skal kommunen ha midler til å dekke sine 

betalingsforpliktelser ved forfall. Med likvider menes kontanter, bankinnskudd og 

verdipapirer med en gjenstående løpetid på 3 måneder. 

 

Kommunen har i tidligere år brukt mer penger enn den har hatt tilgjengelig og dermed 

bygget opp et vesentlig akkumulert underskudd. Kommunen er derfor i en svak 

likviditetsstilling. 

 

Kommunen har gjennom premieavviksordningen bygget opp et stort positivt premieavvik. 

Premieavviket er pensjonskostnader som kommunen skyver foran seg til senere år. Det vil si 

at kommunen med loven i hånd har kunnet aktivere kostnader som har blåst opp kommunens 

balanseverdier og resultatverdier. Dette er problematisk fordi disse oppblåste verdiene kan 

gi inntrykk av at det står bedre til med økonomien og likviditeten enn hva faktum er. 

 

For å sikre at kommunen til enhver tid i 2015 kan betale sine forpliktelser, er det nødvendig 

med en trekkrettighet, eller kassakreditt. Denne må godkjennes av Fylkesmannen, fordi 

Ringerike kommune er registrert i ROBEK-registeret.  

 

 



Beskrivelse av saken 
Likviditetssituasjonen i 2014 

Ringerike kommune har en godkjent trekkrettighet på inntil 150 millioner kroner i 2014. 

Trekkrettigheten er ikke benyttet så langt grunnet lavere investeringsfremdrift enn planlagt. 

Det er budsjettert med dårligere likviditet mot slutten av året, og midler på konsernkontoen 

er ikke betryggende store, slik at det fortsatt er uvisst om trekkrettigheten må benyttes 

inneværende år. Avsetninger av investeringsmidler på tampen av året øker sannsynligheten 

for at trekkrettigheten ikke må benyttes. Men det er helt klart at kommunen pr dags dato 

ikke har alle ubrukte lånemidler i form av likvider. For at kommunen skal befinne seg i en 

situasjon der investeringene er á jour med vedtak samtidig som den har likvide midler på 

konsernkonto og ingen skyldig kassekreditt, må innbetalingene være større enn 

utbetalingene. Kommunen må med andre ord drifte med overskudd som har tilstrekkelig 

positiv likviditetseffekt. Likviditetsmessig er det ingen hjelp i inntektsføring av 

premieavvik, snarere tvert imot. 

 
Likviditetsbudsjett for 2015 

For å sikre at kommunen har midler til å dekke sine betalingsforpliktelser ved forfall, er det 

utarbeidet et likviditetsbudsjett for 2015 som viser ventede inn- og utbetalinger gjennom 

året, gitt forslaget til drifts- og investeringsbudsjett slik det ligger i rådmannens 

grunnlagsdokument. Likviditetsbudsjettet vil danne grunnlaget for styringen av likviditeten i 

2015. 

 

Det er en rekke usikkerhetsfaktorer knyttet til et likviditetsbudsjett, og budsjettet vil måtte 

oppdateres og kvalitetssikres ytterligere parallelt med den videre budsjettprosessen. Viktige 

usikre momenter er tidspunkt for låneopptak til investeringer i 2015 og den løpende 

skatteinngangen for kommunen. I tillegg knytter det seg en viss spenning til inntektsnivået i 

budsjettet for 2015 som påvirker likviditetsbudsjettet direkte. Nivået på lønnsutgiftene vil ha 

stor betydning for hvor mye likviditet som behøves. På tross av usikkerhetsmomentene 

mener rådmannen det er viktig å skissere et bilde av likviditetssituasjonen i 2015, slik den 

nå kan se ut til å bli. 

 
Behov for trekkrettighet i 2015 

Hensikten med en trekkrettighet er å dekke opp tidsforskyvninger mellom innbetalinger og 

utbetalinger, særlig ved svak likviditet. For å finne behovet for trekkrettighet må likviditeten 

innen hver måned også analyseres nærmere. I figuren nedenfor er likviditetsbudsjettet brutt 

ytterligere ned, i et forsøk på å forutsi svingningene innenfor hver måned: 
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Det er særlig i forbindelse med lønnsutbetaling at kommunens likviditet svekkes. 

Lønnsutbetaling (inkludert skattetrekk og arbeidsgiveravgift) er den største 

enkeltbelastningen kommunen har, og det er disse utbetalingene som danner bunnene i 

diagrammet over. Det er viktig å ha en trekkrettighet som sikrer at kommunen kan håndtere 

denne utbetalingen hver måned. 

 

 

Økonomiske forhold 
Det inngår i kommunens hovedbankavtale at kommunen skal ha en trekkrettighet, uten at 

det påløper ytterligere kostnader i form av etableringsgebyr eller andre gebyrer. Det vil altså 

ikke i seg selv koste noe å ha en trekkrettighet. Etter innføringen av strengere 

egenkapitalkrav for bankene, er det inngått en avtale mellom banken og kommunen om å 

melde ifra og aktivere trekkrettigheten ved behov. Det betyr at kommunen må ha en tett 

likviditetsoppfølging i 2015. 

 

Det er den faktiske bruken av trekkrettigheten som har en kostnad for kommunen i form av 

renteutgifter. I rådmannens grunnlagsdokument er det ikke budsjettert med renteutgifter for 

bruk av trekkrettighet i 2015, da målet er å unngå bruk av denne. Men risikoen for bruk er til 

stede, og mangel på likvide midler kan gi store konsekvenser. Det er derfor naturlig for 

kommunen å ha en trekkrettighet som er stor nok til å dekke løpende forpliktelser og som i 

seg selv ikke koster noe å ha. 
  

 

Rådmannens vurdering 
Basert på likviditetsbudsjettet for 2015 vil rådmannen anbefale at det søkes om en 

trekkrettighet på 150 mill. kroner for 2015. Dette representerer samme nivå som i 2014. 

 



Bakgrunnen for ny søknad om bruk av trekkrettighet er at likviditeten fortsatt ikke er solid 

nok. I den grafiske fremstillingen av likviditetsbudsjettet vises negativ likviditet i de første 

månedene og i september og november i 2015. Fremstillingen bygger på mange usikre 

verdier, blant annet inngangsverdien i 2015, tidspunkt for låneopptak og fremdriften på 

investeringene i 2015. 

 

Ringerike kommune er en stor og kompleks virksomhet. Ventede driftsutgifter i 2015 er hele 

2 mrd. kroner. Det kan oppstå uforutsette behov for utbetalinger som ikke er fanget opp i 

likviditetsbudsjettet. 

 

I tillegg kommer at Ringerike kommune er registrert i ROBEK-registeret. Det medfører at 

enhver økning utover godkjent trekkramme må få ny godkjenning av Fylkesmannen. 

Behandlingsgangen blir da at det må fattes et gyldig politisk vedtak i kommunen, som så må 

godkjennes av Fylkesmannen, og deretter effektueres i kommunens hovedbank som økt 

trekkrettighet. Dette vil kunne ta tid. Selv om trekkrettigheten helst ikke skal overstige 

akkumulert underskudd, ser kommunen det som mest effektivt og hensiktsmessig å søke om 

en trekkrettighet som er tilstrekkelig til å ta høyde for usikkerhetsmomentene. Det er også nå 

kjent at premieavviksordningen medfører en flytting av akkumulert underskudd til 

premieavvik som ikke har noen likviditetsmessig effekt. Premieavviket må derfor 

medregnes når størrelsen på trekkrettigheten skal besluttes. 

 

Etter rådmannens vurdering er det for risikabelt for en så stor virksomhet ikke å ha en større 

likviditetsbuffer. I tillegg er det ikke forbundet kostnader til størrelsen på trekkrettigheten. 

Derfor foreslås det å søke om en trekkrettighet som er omtrent på størrelse med summen av 

akkumulert underskudd og balanseført premieavvik. 

 

Rådmannen vil understreke at driftskreditten skal benyttes så lite som mulig i 2015, slik det 

også er gjort i årene 2009-2012. I 2013 og så langt i 2014 er den ikke benyttet.  

 

 
 

 

 

 Ringerike kommune, 18.11.2014 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Løvli 

 

saksbehandler: Anette Skjolden 

 

 



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 14/2813-2  Arkiv: 217  

 

Sak: 199/14 

 

Forvaltningsrevisjonsrapport September 2014 Arkivordningen,- arkivering, journalføring og 

saksbehandling 

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
Saken ble trukket og sendes rett til kommunestyret. 

 
 

Behandling i Formannskapet 02.12.2014: 

 

Saken ble trukket og sendes rett til kommunestyret. 
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Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 
Arkivsaksnr.: 14/2813-1   Arkiv: 217  

 

Forvaltningsrevisjonsrapport September 2014 Arkivordningen,- 

arkivering, journalføring og saksbehandling 
 

Forslag til vedtak: 

1. Rapporten fra Buskerud Kommunerevisjon IKS, datert 3.9.2014, om Arkivordningen i 

Ringerike kommune til orientering. 

2. Rådmannen rapporterer tilbake til kontrollutvalget om iverksatte tiltak innen utgangen av 

mars måned 2015. 

Beskrivelse av saken 

Kontrollutvalget bestilte i møte den 16.11.2013 et forvaltningsrevisjonsprosjekt fra 

Buskerud kommunerevisjon IKS innen arkivordningen i Ringerike kommune. 

Prosjektet er avsluttet og rapportert til kontrollutvalget den 3.9.2014. Vedtaket i 

kontrollutvalget følger som innstilling/forslag til vedtak i denne sak. Likeens rådmannens 

tilsvar til foreløpig rapport av4.7.2014. 

 

Vedlegg 

 Forvaltningsrevisjonsrapport september 2014, - Arkivering, journalføring og 

saksbehandling fra Buskerud Kommunerevisjon IKS av 3.9.2014. 

 Rådmannens tilsvar på foreløpig rapport av 4.7.2014 

 

 

 Ringerike kommune, 14.11.2014 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 

 

 







































 

RINGERIKE KOMMUNE 
Forvaltning og drift 

 

 

POSTADRESSE KONTORADRESSE TELEFAX TELEFON 
Postboks 123 Sentrum 
3502 HØNEFOSS Osloveien 1 32 12 50 30 32 11 74 00 
email-adresse:  postmottak@ringerike.kommune.no 

 
 
Buskerud Kommunerevisjon IKS  
Postboks 4197 
 
3005 DRAMMEN 
 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 
13/4664-4 16925/14 217 &40  04.07.2014 
 
 
UTTALELSE TIL RAPPORTUTKASTET OM 
FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET INNEN ARKIVORDNINGEN 
 
Det vises til forvaltningsrevisjonsrapport om arkivordningen i Ringerike kommune.  

Rådmannen mener at rapporten er nyttig og gir oss god innsikt i forbedringsområder. 
Rådmannen er kjent med at dette har vært nedprioritert område og har derfor allerede anskaffet 
kompetanse og iverksatt tiltak. Rådmannen vil fortsette å jobbe med forbedringer i tråd med 
rapportens anbefalinger og prioritere å sørge for at: 
- det utarbeides en felles arkivplan for Ringerike kommune i henhold til gjeldende regelverk; 
- det utarbeides rutiner for restanseoppfølging og systematisk kvalitetssikring av kommunens 
dokumenthåndteringssystem; 
- det skaffes nødvendig kompetanse slik at arkivarbeidet kan utføres på en forsvarlig måte og i 
henhold til lov og forskrifter på området.  

 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Tore Isaksen 
Rådmann 
 
  Elisabeth Djønne 
  Konstituert kommunalsjef 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saksbehandler: Agnieszka Dylewska 
 



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 14/2906-2  Arkiv:   

 

Sak: 204/14 

 

Etterbruk - Stranden skole  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
Stranden skole, gnr/bnr 80/13, legges ut for salg på det åpne markedet. 

 
 

Behandling i Formannskapet 02.12.2014: 

 

Forslag fra Hans-Petter Aasen (Sp): 

 

«Rådmannen gis i oppgave å gå i forhandlinger med Ask utvikling med henblikk på salg av 

eiendommen. Rådmannen må i disse forhandlingene ta hensyn til hva som kan være  

realistisk og fornuftig pris for partene, hensynet til rask avhending, samt lokalsamfunnets 

ønske og behov om å beholde lokalene som samlingsplass i bygda.  

Rådmannen fremmer ny politisk sak etter gjennomført forhandlinger.  Det forutsettes at dette 

går svært raskt.» 

 

Forslag fra Helge Stiksrud (V): 

 

«Eiendommen utleies til Ask utvikling med påstående bygningsmasse for en tidsavgrenset 

periode, eventuelt med opsjon på senere kjøp.» 

 

Forslag fra Arnfinn Holten (Krf): 

 

«Stranden skole, gnr/bnr. 80/13, legges foreløpig ikke ut for salg.  Det vurderes nærmere 

framtidig bruk av eiendommen når kommuneplanen er revidert i 2015.» 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Holtens forslag fikk en stemme (Holten) og falt. 

Stiksruds forslag fikk en stemme (Stiksrud) og falt. 

Aasens forslag fikk 3 stemmer (Sp, Sol og Frp) og falt. 

Rådmannens forslag ble vedtatt mot 5 stemmer.  Mindretallet besto av Sp, Sol, Frp, V og 

Krf). Dette som formannskapets innstilling til kommunestyret. 

 
 



SAKSFRAMLEGG 

 
 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 
Arkivsaksnr.: 14/2906-1   Arkiv:   

 

Etterbruk - Stranden skole  
 

Forslag til vedtak: 
Stranden skole, gnr/bnr 80/13, legges ut for salg på det åpne markedet 

 

Bakgrunn for saken 
Ringerike kommunestyre fattet i sak 66/14 vedtak om at Stranden skole legges ned fra 

01.08.14. I vedtakets punkt 4 står det: 

 

Rådmannen kommer tilbake med egen sak om etterbruken av Stranden skole. 

 

Saksutredning 
Hva ønsker Ringerike kommune å gjøre med eiendommen og bygningsmassen på Ask, der 

nedlagte Stranden skole ligger. Eiendommen er regulert til offentlig formål. Rådmannen har 

undersøkt om noe av kommunens virksomhet har slike behov at flytting til Ask er aktuelt, 

men noe slikt kommunalt behov har ikke kommet fram. 

 

For eier, Ringerike kommune, vurderes følgende muligheter som aktuelle: 

 Salg av eiendommen til Ask utvikling 

 Salg av eiendommen på det åpne markedet 

 Utleie av eiendom og bygningsmasse  

 Oppdeling av eiendommen, og salg etter oppdeling 

 

På eiendommen står en todelt skolebygning fra 1979, og en eldre tidligere skolebygning 

med antatt byggeår 1865. Tomtearealet er 15 495 m
2
. 

 

Tomtestørrelsen tilsier at eiendommen kan deles og selges til ulike formål.  

For Ringerike kommune vurderes det ikke som hensiktsmessig å påkoste en oppdeling av 

eiendommen, det er også derfor rådmannen foreslår ett salg av eiendommen. 

 

Det er også mulig å leie ut eiendommen til offentlig formål uten omregulering. Siden 

Ringerike kommune ikke kan se at noen kommunal virksomhet har behov for denne 

eiendommen, vurderes salg som mest fornuftig. 

 

Det har meldt seg noen interessenter for eiendommen. Ask utvikling har sendt kommunen et 

skriftlig innspill når det gjelder etterbruk (innspillet følger vedlagt). 

 



Ask utvikling har som intensjon å overta Stranden skole og eiendommen ved kjøp eller leie.  

I første omgang sikter de inn på å starte opp en barnehage, og drifte denne etter 

Montessoripedagogikkens ideer.   

 

På sikt skisserer Ask utvikling at målet er å starte opp en privat Montessoriskole og en 

tilhørende skolefritidsordning (SFO) der. 

 

Barnehagedrift 

Barnehageplan for Ringerike kommune 2014 - 2030 ble behandlet og tatt til orientering av 

kommunestyret i sak 33/14. 

I barnehageplanen er det beskrevet ulike tiltak for å dekke behovet for barnehageplasser på 

kort, mellomlag og lang sikt. Ask er ikke konkret nevnt som framtidig sted for å etablere 

barnehage.  

 

I vedtaket om barnehageplan punkt 5 står det: 

 

Ved utbygging av barnehager i Ringerike kommune likestilles kommunale og ikke-

kommunale barnehager. 

 
Tyristrand Landsbyforening uttrykker i brev datert 24.10.14 en støtte til Ask utviklings idé 

om etablering av barnehage i lokalene der Stranden skole hadde tilhold (bevet følger 

vedlagt). 

 
Eiere av private barnehager må søke om godkjenning av virksomheten. Kommunen er 

barnehagemyndighet, og har ansvaret for å behandle slike søknader Godkjenning er en 

forutsetning for å få offentlig støtte. 

 

Forholdet til overordnede planer 
Ringerike kommunestyre vedtok i sak 56/13 at Ask/Tyristrand skal være et av kommunens 

livskraftige lokalsamfunn.   

 

Gjeldende kommuneplan sier i arealdelen om Ask: 

- Det har ikke vært mulig å bygge nye boliger på Ask de siste årene fordi det ikke har 

vært tilfredsstillende avløpsløsninger i området. Ny overføringsledning for avløp til 

renseanlegget på Monserud er satt i drift. Ved vurderingen av behovet for nye 

boligarealer på Ask, legges det til grunn at det skal skje en moderat utbygging som 

er tilpasset lokalsamfunnet og dets infrastruktur.  

 

Kommuneplanen opererer med et potensiale på 49 nye boenheter i området. 

 

Juridiske forhold  
Om eiendommen selges og skal brukes til noe annet enn offentlig formål, krever det 

omregulering.  
De formål Ask utvikling skisserer krever ikke omregulering.  

Rådmannen anbefaler at eiendommen selges uten omregulering, og at kjøper må ta den 

risiko det ligger i eventuell søknad om omregulering. 

 



Ringerike kommune har stort behov for barnehageplasser, noe den vedtatte barnehageplanen 

klart viser.  

 

Mulig framtidig privat skoledrift må det søkes om.  Kunnskapsdepartementet avgjør slike 

søknader, og kommunen avgir uttalelse til søknader om å starte private skoler. 

 

Økonomiske forhold; salg og barnehagedrift 
For Ringerike kommune er det viktig at eiendommen blir solgt. Driftsutgiftene løper hele 

tida, selv om driften de er redusert til et minimum. 

 

Det er innhentet en takst på eiendommen. Markedstaksten er kr. 4 500 000,-. Denne følger 

vedlagt. 

 

Økonomi – offentlig tilskudd til private barnehager.  

Forskrift om likebehandling av kommunale og private barnehager følger som vedlegg, men 

følgende utdrag fra § 5 gjengis: 

 

§ 5. Tilskudd til kapitalkostnader  

Kommunen skal gi tilskudd til kapitalkostnader i godkjente ikke-kommunale barnehager per 

heltidsplass. 

Kommunen velger om den vil gi tilskuddet ut i fra gjennomsnittlige kapitalkostnader per 

heltidsplass i egne tilsvarende kommunale barnehager, eller om den vil benytte nasjonale 

gjennomsnittssatser for kapitaltilskudd fastsatt av departementet. 

Kommunen plikter å gi offentlig tilskudd både til drift pr. barnehageplass samt et 

kapitaltilskudd, men det er en forutsetning for å få tilskudd at barnehagemyndigheten 

(kommunen) har godkjent barnehagen. 

 

Rådmannen vurderer at et salg til takst, 4,5 millioner kroner vil gi kjøper, om det skulle bli 

Ask utvikling, en i utgangspunktet rimelig barnehage, selv om det nok må utføres visse 

bygningsmessige endringer før godkjenning kan gis. 

 

Alternative løsninger 
Eiendommen gnr/bnr 80/13 selges for takst til Ask utvikling.   

 

Rådmannens vurdering 
Rådmannen har undersøkt, og funnet at Ringerike kommunes virksomhet ikke trenger 

eiendommen gnr/bnr 80/13 – Stranden skole.  

Videre ser rådmannen det som viktig at kommunen ikke har ansvar for og kostnader med 

eiendommer virksomheten ikke trenger, og mener et salg er det mest fornuftige. 

Ringerike kommune selger ikke eiendommer under takst før det har gått en lang 

salgsperiode (jfr. K-sak 74/14) uten at det foreligger bud som oppfattes som reell 

markedsverdi. 

Rådmannen ønsker primært at eiendommen legges ut for salg på det åpne markedet. 

Eiendommen omreguleres ikke før salg. Om kjøper har et annet formål enn offentlig 

virksomhet, er utfallet av omregulering kjøpers risiko. 

 



 

Vedlegg 
 Saksprotokoll sak 66/14 i Ringerike kommunestyre - nedlegging av Stranden skole 

 Saksprotokoll sak 71/14 i Ringerike kommunestyre - eiendomssalg 

 Ask utvikling; innspill til etterbruk av Stranden skole 

 Takstmannen AS; verditakst Stranden barneskole 

 Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd – barnehager 

 Brev fra Tyristrand Landsbyforening – støtte til etablering av barnehage 

 Kartutsnitt Stranden skole 

 

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

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

papirutskrift. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 20.11.2014 

 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

saksbehandler: Geir Svingheim 

 



Takstmann AS
Nordre Ringåsen 7

3512 Hønefoss
Telefon 32 13 91 40  Mobil 97 66 14 99

Org.nr: 895195162 MVA

Verditakst

Stranden barneskole, Ask
Aklangveien 2
3519 HØNEFOSS

Gnr. 80 Bnr. 13 

RINGERIKE KOMMUNE

Utført av:

Ingeniør Tor Gunnar Sand
Takstmann MNTF

Oppdrag 2014469  Befaringsdato: 05.09.2014

 



Takstmann AS
Nordre Ringåsen 7

3512 Hønefoss
Telefon 32 13 91 40  Mobil 97 66 14 99

Org.nr: 895195162 MVA

Verditakst

Stranden barneskole, Ask
Aklangveien 2
3519 HØNEFOSS
Gnr. 80 Bnr. 13 

RINGERIKE KOMMUNE

Forutsetninger
Denne rapporten er utarbeidet av en frittstående og uavhengig takstmann som ikke har noen bindinger til 
andre aktører i eiendomsbransjen.

Verditaksten er utført iht. NTF's regler, NS 3451 og NS 3940. Taksten er kun basert på visuell befaring 
uten inngrep i byggverket, evt. supplert med enkle målinger. Merk at en verditakst ikke er en 
tilstandsrapport, som beskriver byggverkets tekniske tilstand. Kunden/rekvirenten skal lese gjennom 
dokumentet før bruk og gi tilbakemelding til takstmannen hvis det finnes feil/mangler som bør rettes opp.

Andre forutsetninger/opplysninger
Opplysninger om eiendommen er gitt av eier, og er ikke sjekket med kommunen eller grunnboka.
Alle arealene er målt innvendig og beregnet utvendig på byggene. 
Takstmannen er ikke ansvarlig for manglende opplysninger om feil/mangler som han ikke kunne ha 
oppdaget etter å ha undersøkt takstobjektet slik god skikk tilsier. Taksten er avholdt etter beste skjønn og i 
henhold til de gjeldende instruks og retningslinjer. 
Takstmannen har ikke undersøkt/vurdert regulering, byggetillatelse eller andre forhold ift bygningsetaten, 
forøvrig ingen spesielle forhold takstmannen ble gjort kjent med på befaringsdagen.

Mandat
Oppdraget er gitt av Torunn Kaspersen, Ringerike kommune.

Oppdragsgiver ønsker en takst over eiendommen slik den fremstår i dag. Verdien skal baseres på en 
normal markedspris for eiendommen solgt i dagens eiendomsmarked. Normal markedspris er den pris 
flere sansynlige invenstorer kan være villige til å betale  for eiendommen.

Sammendrag/konklusjon
Sammendrag: Skolebygg fra 1979-1982. Fin beliggenhet på Ask med gode 

profileringsmuligheter. Generelt normalt vedlikeholdt med normal slitasje. Det 
er foretatt lite oppgradering og modernisering etter byggeår.
Stor tomt med muligheter.
Kommunalt vann og avløp.
Bygget er planlagt og bygget for skole/undervisning. Ved salg må en regne med 
at det blir andre aktiviteter, og at bygget trenger en ombygging/tilpassing.
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Takstmann AS
Nordre Ringåsen 7

3512 Hønefoss
Telefon 32 13 91 40  Mobil 97 66 14 99

Org.nr: 895195162 MVA

Eiendom: Gnr. 80  Bnr. 13   KOMMUNE RINGERIKE
Adresse: Stranden barneskole, Ask - Aklangveien 2, 3519 HØNEFOSS

Markedsverdi
Konklusjon markedsverdi: Kr 4 500 000

Hønefoss, 21.09.2014

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ingeniør Tor Gunnar Sand

Takstmann MNTF
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Takstmann AS
Nordre Ringåsen 7

3512 Hønefoss
Telefon 32 13 91 40  Mobil 97 66 14 99

Org.nr: 895195162 MVA

Eiendom: Gnr. 80  Bnr. 13   KOMMUNE RINGERIKE
Adresse: Stranden barneskole, Ask - Aklangveien 2, 3519 HØNEFOSS

Rekvirent
Rekvirert av: Ringerike kommune v/Torunn Kaspersen

Besiktigelse, tilstede
Dato: 05.09.2014 - Svend Helgesen  Vaktmester

- Ingeniør Tor Gunnar Sand  Takstmann

Dokumentkontroll
Dokumenter fremvist: Situasjonskart Dato 27.08.2014 

Tegninger Tegninger uten mål og uten målestokk
Andre dok./kilder: Rekvirent

Eiendomsdata.no Dato 20.09.2014 

Eiendomsdata
Matrikkeldata: Gnr. 80 Bnr. 13

Hjemmelshaver: Ringerike kommune 

Tomt: Eiet tomt.  Areal 15 495 m²

Konsesjonsplikt: Konsesjonsfritt

Adkomst: Offentlig vei

Vann: Kommunalt vann

Avløp: Kommunalt avløp

Regulering: Regulert område

Kommuneplan: Kommuneplan for Ringerike. Merket som offentlige bygninger

Forsikringsforhold
Kommentar: Forsikringspapirer er ikke fremvist, forsikringspremie er stipulert. 

Forsikringsforhold er ikke sjekket.

Lignings/skattetakst
Ligningstakst: Ligningsverdi ikke opplyst

Skattetakst: Skattetakst ikke opplyst

Andre opplysninger
Tomtens anvendelse: Tomten er stor, og eiendommen er tilkoblet kommunalt vann og avløp.

Det er god plass til event. utvidelse av bygningsmassen eller nybygging. Det er 
ikke sjekket med kommunen om en event. slik økning av bygningsmassen

Miljø/forurensning: Det er ikke sjekket med hensyn på forurensning i grunnen. I lange tider har 
eiendommen vært brukt til skole, så det antas at det ikke er noe forurensing i 
grunnen.
Det er ikke foretatt noe sjekk vedr. event. radonstråling
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Takstmann AS
Nordre Ringåsen 7

3512 Hønefoss
Telefon 32 13 91 40  Mobil 97 66 14 99

Org.nr: 895195162 MVA

Eiendom: Gnr. 80  Bnr. 13   KOMMUNE RINGERIKE
Adresse: Stranden barneskole, Ask - Aklangveien 2, 3519 HØNEFOSS

Bygninger på eiendommen

Barneskole hovedbygning
Byggeår: 1982. Anslått byggeår

Barneskole sidebygning
Byggeår: 1979. Anslått byggeår

Gamlehuset
Byggeår: 1865. Anslått byggeår

Arealer og anvendelse

Barneskole hovedbygning - arealer

Bruttoareal Bruksareal
Etasje BTA m² BRA m² Anvendelse
1. etasje 472 456 Gang, 5 klasserom, 3 kontorer, kantine/spiserom, 

garderober damer og menn, garderober jenter og gutter, 
bøttekott

Sum bygning 472 456

Barneskole sidebygning - arealer

Bruttoareal Bruksareal
Etasje BTA m² BRA m² Anvendelse
Underetasje 546 507 Gang med trapp opp, gymsal, 2 apparatrom, scene, gang, 

hc toalett, felles toaletter, bøttekott, 2 legekontorer, 
venterom, tilfluktsrom med jente- og guttegarderober

1. etasje 329 312 Vestibyle med trapp ned og dør ut, datarom, formingsrom, 
klasserom, hc-toalett, bøttekott, ventilasjonsrom, 
vaktmetserrom

Sum bygning 875 819

Gamlehuset - arealer

Bruttoareal Bruksareal
Etasje BTA m² BRA m² Anvendelse
1. etasje 177 166 Ganger i hver ende av bygget, sløydsal, undervisningsrom

Sum bygning 177 166
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Takstmann AS
Nordre Ringåsen 7

3512 Hønefoss
Telefon 32 13 91 40  Mobil 97 66 14 99

Org.nr: 895195162 MVA

Eiendom: Gnr. 80  Bnr. 13   KOMMUNE RINGERIKE
Adresse: Stranden barneskole, Ask - Aklangveien 2, 3519 HØNEFOSS

Gjenstående arbeider/vedlikehold
Vedlikehold: Det er ikke foretatt noe oppgraderinger eller modernisering i senere tid. Det 

meste av overflater og utstyr er fra byggeår. Det er kun foretatt nødvendig 
vedlikehold utvendig og innvendig. Ett ventilasjonsanlegg som brant for noen år 
siden er ikke erstattet

KONSTRUKSJONER OG INNVENDIGE FORHOLD

Barneskole hovedbygning 
Lokalisering Bygningsdel/beskrivelse
Barneskole 
hovedbygning 

200 Bygning, generelt
Bygget er fra ca 1982, bygget i en etasje.
Til å være ett skolebygg, er det generelt normalt vedlikeholdt med 
normal slitasje.
Mye tyder på at det er lite som er oppgradert etter 1982.

210 Grunn og fundamenter, generelt
Tomten er flat.
Fundamentert på støpte såler med støpt plate på mark.

220 Primære bygningsdeler, generelt
Innvendige bærevegger er i malt Leca.
Vedlikehold ol:
I gang er det en vertikal sprekk.

225 Yttervegger
Yttervegger er bindingsverk med utvendig stående panel.
Vedlikehold ol:
Normalt utvendig vedlikeholdt, noe malingsslitt

227 Takkonstruksjoner
Saltak med takstoler, tekket med betongtakstein.
Stål takrenner

233 Vinduer
Vinduer fra 1982 med 2-lags glass.
På en del er det utvendige motorstyrte persienner.
Vedlikehold ol:
Pga alder på vinduer, må en regne med at glass kan punktere og 
lukkemekanismer bli slitt.
Persienner er ikke sjekket.

235 Ytterdører og porter
Ytterdører er tredører med glass.
Det er dører ut fra alle klassrom (rømningsvei).
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Takstmann AS
Nordre Ringåsen 7

3512 Hønefoss
Telefon 32 13 91 40  Mobil 97 66 14 99

Org.nr: 895195162 MVA

Eiendom: Gnr. 80  Bnr. 13   KOMMUNE RINGERIKE
Adresse: Stranden barneskole, Ask - Aklangveien 2, 3519 HØNEFOSS

240 Sekundære bygningsdeler innvendig, generelt
Innvendige vegger:
I gang er det malt Leca.
Resten er malt og panel.
Til alle klasserom er det lyd- og brannhemmende dører (35 db og B30)
Vedlikehold ol:
Innvendig normal slitasje.
Klasseromsdører er betydelig slitt, ikke alle er like tette.

245 Himlinger inklusive taklister
Gang er det himlingsplater i porøs huntonitt (lyddempende)
Resten malte plater.
Vedlikehold ol:
Normal slitasje.

253 Belegg/overflater på innvendige gulv, trapper og ramper inklusive 
gulvlister
Bøttekott og toaletter er det fliser. Resten er vinylbelegg.
Vedlikehold ol:
Normal slitasje og elde.

261 Trapper og ramper
Til loftsrom med ventilasjonsanlegg er det luke med stige.

270 Fast inventar, generelt
Ett klasserom er det skolekjøkken med benker og kummer.
Spiserom har hybelkjøkkeninnredning.
Vedlikehold ol:
Normal slitasje og elde.

300 VVS-installasjoner, generelt
Kommunalt vann og avløp. Felles vannmåler for begge byggene.
Klasserom for skolekjøkken er det kummer og kraner.
Spiserom med kum.
Garderober er det servanter, klosetter og pisoar på guttegarderobe.
Bøttekott med kum og opplegg for vaskemaskin.
Varmtvann fra sidebygning.
Vedlikehold ol:
Utstyr fra ca byggeår.

330 Brannslokking, generelt
I gang er det en brannslange.
Noen pulverapparater.
Alarm til sentral

360 Luftbehandling, generelt
Bygget har et balansert ventilasjonsanlegg med avtrekk og roterende 
varmegjenvinner.
Anlegget står på loft.
Vedlikehold ol:
Anlegget er fra byggeår, i følge vaktmester fungerer anlegget greit.
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Takstmann AS
Nordre Ringåsen 7

3512 Hønefoss
Telefon 32 13 91 40  Mobil 97 66 14 99

Org.nr: 895195162 MVA

Eiendom: Gnr. 80  Bnr. 13   KOMMUNE RINGERIKE
Adresse: Stranden barneskole, Ask - Aklangveien 2, 3519 HØNEFOSS

400 Elkraft, generelt
Åpent/skjult elektrisk opplegg.
I gang er det tavleskap med smelte- og automatsikringer.
Vedlikehold ol:
El.anlegg er ikke vurdert da dette er utenfor takstmannens fagområde.
Anlegget antas å være fra byggeår.

450 Elvarme, generelt
Fleste rom er det panelovner.
Vedlikehold ol:
Eldre panelovner, ikke sjekket.

Barneskole sidebygning 
Lokalisering Bygningsdel/beskrivelse
Barneskole 
sidebygning 

200 Bygning, generelt
Bygget er fra ca 1979, bygget i en etasje med underetasje. I underetasje 
er det gymsal som går over to etasjer.
Bygget er generelt normalt vedlikeholdt med normal slitasje og elde.
Lite oppgradert i senere tid, det meste av utstyr fra byggeår.
Bygget har ikke universell utforming.

210 Grunn og fundamenter, generelt
Tomten er skrånende, slik at bygget får en underetasje.
Antar støpt grunnmur. En del av synlig grunnmur er isolert utvendig 
med eternittplater som beskyttelse for isolasjon.
I underetasje er det tilfluktsrom som brukes som garderober.
Vedlikehold ol:
Eternittplater inneholder asbest og er et problemavfall.

220 Primære bygningsdeler, generelt
Etasjeskille er plasstøpt betongdekke.
Bærevegger er mur/betong

225 Yttervegger
Over grunnmur er det bindingsverk med utvendig stående panel.
Vedlikehold ol:
Normalt utvendig vedlikeholdt, noe malingsslitt.

227 Takkonstruksjoner
Yttertaket er tilnærmet flatt.
Profilerte stålplater med antar isolasjon og membran. Over membran er 
taket beskyttet med småstein.
Beslåtte gesimser.
Vedlikehold ol:
Det var ikke mulig å besiktige membran, da det lå et jevnt 
beskyttelseslag med stein over hele taket.
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Adresse: Stranden barneskole, Ask - Aklangveien 2, 3519 HØNEFOSS

233 Vinduer
Vinduer fra 1979 med 3-lags glass.
Noen vinduer med motorstyrte utvendige persienner.
Vedlikehold ol:
Pga. alder på vinduer må en regne med at glass kan punktere og 
lukkemekanismer bli slitt.
Persienner er ikke sjekket.

235 Ytterdører og porter
Begge etasjene er det dobble hoveddører med glass.
Fra gymsal og formingsrom er det nødutganger.
Boddører til vifterom og vaktmesterrom.

240 Sekundære bygningsdeler innvendig, generelt
Innvendige vegger er det malte overflater og noe panel.
Vedlikehold ol:
Innvendig normal slitasje og elde.

245 Himlinger inklusive taklister
Noen rom er det profilerte stålplater (undersiden av yttertaket). 
Underetasje er det meste malt betong. Resten er malte plater.
Vedlikehold ol:
Generelt normal slitasje og elde.

253 Belegg/overflater på innvendige gulv, trapper og ramper inklusive 
gulvlister
Hovedinnganger og noen våtrom er det fliser. Resten er vinylbelegg.
Vedlikehold ol:
Normal slitasje og elde.

261 Trapper og ramper
Mellom etasjene er det repotrapp.

270 Fast inventar, generelt
Formingsrom er det malt kjøkkeninnredning.

300 VVS-installasjoner, generelt
Kommunalt avløp. Kommunalt vann. 
Formingsrom er det kum og kraner.
Nødvendig sanitærutstyr for fellestoaletter og gaderober for jenter og 
gutter.
Underetasje er det 2 stk 900 liters varmtvannsberedere. Gir varmtvann 
for begge byggene.
Vedlikehold ol:
Vann og avløp koblet til kommunalt nett ca 2010. 
Kapasitet og standard er ikke sjekket.
Meste av utstyr fra byggeår.

330 Brannslokking, generelt
Gymsal er det brannslange.
Resten er det pulverapparater.
Nødutganger i begge etasjene.
Fra gymsal er det nødutganglys.
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Alarm til sentral.
360 Luftbehandling, generelt

Balansert ventilasjonsanlegg med roterende varmegjenvinner for gymsal.
Eget ventilasjonsanlegg med varmegjenvinner for klasserom i 1. etasje
Vedlikehold ol:
Ventilasjonsanlegget for gymsal brant for noen år siden. Har ikke blitt 
erstattet med nytt. Gymsal har ikke ventilasjonsanlegg.
Ventilasjonsanlegg for klasserom 1. etasje fungerer.

400 Elkraft, generelt
Skjult / åpent elektrisk opplegg.
Tilfluktsrom er det eget sikringsskap.
Resten av bygget er det hovedskap og noen mindre biskap.
Vedlikehold ol:
El.anlegg er ikke vurdert da dette er utenfor takstmannens fagområde.
Antar at det meste av el.opplegg er fra byggeår.

450 Elvarme, generelt
Noe oppvarming via panelovner.
Vedlikehold ol:
Panelovner er ikke sjekket, fleste av eldre dato.

Gamlehuset 
Lokalisering Bygningsdel/beskrivelse
Gamlehuset 

200 Bygning, generelt
Gammel tømmerstue som er kledd utvendig.
Fundamentert på en gråsteinsmur.
Vinduer med enkle glass. Malte ytterdører.
Saltak med sperrer, bordtak som undertak og tekket med takstein.
Vedlikehold ol:
Det er kun en del av bygget som ble besiktiget, da resten var avlåst.
Ikke oppgradert/modernisert, betydelig slitasje og elde.
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KONTRAKTER/AREALER

Oversikt over leiekontrakter
Bygning/areal Etg. m² Leie pr år Kr/m² Opphør mnd/år Reg. %

Barneskole hovedbygning
- Skolebygg

Ikke utleid 1 472 0 0 12/2014 100
Sum: 472

Barneskole sidebygning
- Skolebygg

Ikke utleid 1 329 0 0 12/2014 100
Ikke utleid Underet

asje
546 0 0 12/2014 100

Sum: 875

Gamlehuset
- Div rom

Ikke utleid 1 177 0 0 12/2014 100
Sum: 177
Total: 1 524

Markedsleie/ledige lokaler
Bygning/areal Etg. m² faktisk Kr/m² Leie pr år beregnet Fra mnd/år Reg. %

Barneskole hovedbygning
- Skolebygg

Ikke utleid 1 472 500 236 000 1/0 100
Sum: 472 236 000

Barneskole sidebygning
- Skolebygg

Ikke utleid 1 329 500 164 500 1/0 100
Ikke utleid Underet

asje
546 500 273 000 1/0 100

Sum: 875 437 500

Gamlehuset
- Div rom

Ikke utleid 1 177 50 8 850 1/0 100
Sum: 177 8 850
Total: 1 524 682 350

Kommentar kontrakt/arealer
Kommentar 
leiekontrakter:

Bygget er ikke utleid. Det er kun brukt erfaringstall som markedsleie. På Ask er 
det heller ikke andre bygg å sammenligne med.
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TOMTEVERDI
Tomteareal: Tomteareal: 15 495 m²
Tomteverdi: Tomteverdi: Kr 600 000

VERDIGRUNNLAG - TEKNISK VERDI

Normale byggekostnader

Normale byggekostn.: Beregnet for hvert bygg med takstdagens byggepris.
Barneskole hovedbygning Kr 6 610 000
Barneskole sidebygning Kr 10 500 000
Gamlehuset Kr 2 660 000

                                                                                                    

Sum normale byggekostnader: Kr 19 770 000

Teknisk verdi

Grunnlag: Sum normale byggekostnader: Kr 19 770 000
Fradrag for alder, forskriftskrav, gjenst. arbeider ol.: Kr 10 000 000

                                                                                                    

Teknisk verdi uten tomt: Kr 9 770 000
Tillegg for normal tomteverdi: Kr 600 000

                                                                                                    

Teknisk verdi: Teknisk verdi av takstobjektet: Kr 10 370 000

VERDIGRUNNLAG - NETTOKAPITALISERING

Rentegrunnlag

Rentegrunnlag: Effektiv risikofri rente, 10 års statsobl.: 2,62 %
- Inflasjon: -2,50 %

                                                                                                    

Realrente:  kalkulert 0,12 %,  avrundet: 0,12 %
Risiko 4,00 %
Beliggenhet 2,50 %
Bruksvennlighet 2,50 %
Standard 2,00 %

                                                                                                    

Kapitaliseringsrente/realavkastningskrav: 11,12 %

Forutsetninger nettokapitalisering

Kapitaliseringsrenta er satt til ca 11,1%. Der er det tatt hensyn til risiko ved event. muligheter for utleie på 
Ask. Det er tatt hensyn til at eiendommen ligger ett stykke fra Hønefoss og at det er lite aktivitet på Ask. 
Event. kjøper må hensyn til at bygget må oppgraderes/moderniseres og tilpasses.

Det er tatt hensyn til at en må regne med at ikke alt til en hver tid er utleid, derfor er det brukt 20% 
ledighet.
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Brutto leieinntekter

Arealtype Leiekontrakter                    Markedsleie/ledige lokaler          
Eiendommens arealtyper m² Kr/m² Leie pr år m²

faktisk
Kr/m²
ansatt

Leie pr år
beregnet

Div rom 177 177 50 8 850
Skolebygg 875 875 500 437 500
Skolebygg 472 472 500 236 000
Sum: 1 524 1 524 682 350

Fradrag i brutto leieinntekter

Brutto leieinntekter: Kr 682 350
Fradrag: Off. avgifter og ev. eiendomsskatt: -15 000

Forsikringspremie: -30 000
Forvaltningskostnader pr år: -10 000
Driftskostnader: -10 000
Avsetninger til løpende vedlikehold pr år: -25 000

                                                                                                    

Sum normale eierkostnader: -90 000
Tap ved ledighet, 20 % av markedsleie: -140 000

                                                                                                    

Sum: -230 000 -230 000
Inntektsoverskudd: Eiendommens inntektsoverskudd: Kr 452 350

Beregning av kapitalisert verdi

Kapitalisert verdi: Eiendommens inntektsoverskudd Kr 452 350
kapitalisert med 11,1 % gir (avrundet) Kr 4 070 000

KONKLUSJON MARKEDSVERDI
Grunnlag for 
verdifastsettelsen:

Tomteverdi: Kr 600 000

Normale byggekostnader: Kr 19 770 000
Teknisk verdi: Kr 10 370 000
Kapitalisert verdi: Kr 4 070 000
Yield: % 10,1

Markedsverdi: På bakgrunn av ovenstående settes markedsverdien til: Kr 4 500 000

   Programmet kan kun brukes av NTFs medlemmer. Oppdr.nr: Bef.dato: Side:

  Takstmann AS  Org.nr. 895195162 MVA 2014469 05.09.2014 13 av 13



Innspill til Etterbruk av Stranden skole 

Stranden oppvekstsenter  

 

Utarbeidet av Ask utvikling 03.11.14 

 

Sammendrag 

Ask utvikling har som mål å etablere et lokalt oppvekstsenter på Stranden skole. I tett samarbeid 

med Ringerike kommune utvikles et tilbud som skal komme hele kommunens befolkning til 

gode, samtidig som det skapes et attraktivt pedagogisk alternativ som kan bidra positivt til 

utvikling i regionen. Vi jobber i tråd med Ringerike kommunes egne styringsdokumenter, 

deriblant folkehelsemeldingen, og vil på bakgrunn av disse gi bygdesamfunnet et bredt og 

livgivende tilbud som skaper vekst og trygghet.  

Ask utvikling er nylig etablert som et samvirkeforetak. Dette foretaket skal være et 

samarbeidsorgan mellom lokalsamfunnet Ask og Ringerike kommune. Målsetningen til foretaket 

er å drive virksomhet som er til allmenn nytte, og det første tiltak som skal planlegges iverksatt 

er etablering av barnehage. Det er stor etterspørsel etter et lokalt barnehagetilbud, og vi har som 

mål å bidra til å dekke behovet til Ask, samt Tyristrand med omegn. Tilbudet vil i tillegg til å 

dekke et primært behov for vårt lokalsamfunn, gi kommunen et godt pedagogisk alternativt med 

bruk av Montessoripedagogikken, med vekt på uteaktiviteter og naturopplevelser for barn. Vi 

vet at dette vil være et attraktivt tilbud for barnefamilier, og samtidig avhjelpe Ringerike 

kommune med tilbud som den har plikt til å levere til sine innbyggere. Tyristrand 

Landsbyforening stiller seg bak etableringen som Ask utvikling ønsker tilrettelegge for, da det 

også på Tyristrand er mangel på barnehageplasser. Videre vil Ask Utvikling tilrettelegge for 

oppveksttilbud som SFO og skole. Barnehage og SFO vil bidra til realisere prosjekter, da de vil 

bringe utviklingen fremover finansielt.  

Ask/Tyristrand er valgt som prioritert fortettingsområde (sak 56/13) Livskraftige lokalsamfunn 

– Innspill til revisjon av kommuneplan. Tiltakene vi ønsker på Stranden skole vil medvirke til å 

gjøre fremtidig vekst mulig. Med kommunens forventninger om snarlig utbygging av E16  og 

Ringeriksbane, vil Ask få en sentral plassering, trolig som en av de nærmeste bygdene til 

nasjonal viktig infrastruktur for vei og bane.  

Ask utvikling skal jobbe for tiltak som gir befolkningsvekst og forbedret infrastruktur samt 

forutsigbarhet og trygghet for innbyggere som bor i vårt lokalsamfunn. Samtidig ønsker vi den 

øvrige Ringeriksbefolkning velkommen til å benytte seg av tilbudet. 

Til deres orientering har Ask utvikling sendt inn høringsuttalelse til budsjett 2015. 

 

 

 



Bakgrunn 

Ask er et stolt og ressurssterkt lokalsamfunn. I 150 år har Stranden skole vært livsnerven i 

bygda, og med sin flotte beliggenhet og med engasjerte innbyggere har folk søkt seg til Ask på 

samme måte som trekkfuglene hvert år vender tilbake til sandbankene ved elva Sognas utløp, et 

steinkast fra skoletrappa.  

Ringerike kommune jobber aktivt for å tiltrekke seg unge og ressurssterke mennesker. 

Tilgangen på gode barnehage- og skoletilbud er en av de viktigste driverne for de gruppene som 

kommunen ønsker som fast bosatte; barnefamilier og unge i etableringsfasen. Dette er en 

gruppen mennesker som en ser søker seg ut av storbyen. For at disse menneskene skal velge 

Ringerike fremfor de andre regionene innen InterCity triangelet, må vi tilby en attraktiv 

kommune. Et oppvekstsenter som har en alternativ og etterspurt pedagogikk og tematikk vil 

bidra til dette. 

For å forsikre dagens og fremtidens innbyggere et livskraftig lokalsamfunn, skal samvirket Ask 

utvikling gjøre sitt beste for å tilrettelegge for gode valgmuligheter.  

 

Stranden oppvekstsenter 

Folkehelsemeldingen i Ringerike kommune fokuserer på viktigheten av å ha lokale og 

velfungerende barnehager og skoler av høy kvalitet, samt et aktivt oppvekstmiljø. 

Folkehelsemeldingen er fremtidsrettet. Det handler om å skape gode rammer for vekst.  

Dette vil Stranden oppvekstsenter jobbe aktivt for å oppnå. 

1. Barnehage 

Rådmann har nå presentert handlingsprogram for de kommende 4 årene og budsjett for 2015. 

Det er jevnt økende behov barnehageplasser i kommunen, og de politiske råd skal lede an for 

hvordan kommunen skal organisere tilrettelegging for denne økningen. Budsjettforslaget 

foreslår i første omgang å øke kapasiteten i eksisterende barnehager. Videre orienteres det om 

at behov for barnehageplasser er økende i sentrumsnære områder. Ask utvikling ønsker å kunne 

avlaste de sentrumsnære barnehagene.  

Ask utvikling har engasjert barnehagefaglig ekspertise til å se på Stranden skoles lokaler. 

Konklusjonen er at bygningene egner seg godt til drift av barnehage. Skolen ligger sentralt 

plassert med hensyn til adkomst, og vil være attraktiv for familier på Ask sågar innbyggere fra 

Tyristrand og Nakkerud, særlig de som pendler til Hønefoss. Ask utvikling ønsker å starte en 

privat barnehage så raskt som mulig for å bidra til å dekke den økende etterspørselen. Vi er også 

kjent med planene til Oppvekstsektoren og deres arbeid med barnehage. Vi kjenner til at 

kommunepolitikerne selv har ytret ønske om å se på mulighet for utredning av alternative 

pedagogiske metoder og temabarnehager. Montessoripedagogikken har hatt en sterk økning i 

utbredelse de siste årene, og oppfattes som attraktivt blant mange foreldre. I tillegg ønsker Ask 

utvikling å legge vekt på natur og miljø, gitt lokalenes gode beliggenhet og tilgangen vi har på 

skog, fjord og landbruksareal. Ringerike kommune er innstilt på en jevn befolkningsvekst i årene 

fremover. Det ligger dermed i kortene at kommunen vil ha et økende behov for 

barnehageplasser.  



2. Skole 

Nærskole er navet i et lokalsamfunn. Tall fra Folkeregisteret viser nå en jevn tilvekst av barn 

som hører til Stranden skolekrets de kommende årene. Dette gir nye muligheter for å 

opprettholde skoletilbud i ei bygd med lange tradisjoner for nærskole. Opplysningene som ses i 

tabellen under viser tall fra Stranden og Tyristrand skolekrets. Tallene er hentet ut 18. august i 

år, tall fra 2014 er dermed ikke fullstendig. Vi ser en positiv tilvekst i vårt nærmiljø. 

Postnummer F. aar Antall  Postnummer F. aar Antall 
3519 2008 3 3533 2008 27 
3519 2009 11 3533 2009 28 
3519 2010 6 3533 2010 32 
3519 2011 14 3533 2011 20 
3519 2012 7 3533 2012 30 
3519  2013 7 3533 2013 21 
3519 2014 5 3533 2014 11 
 

Ask utvikling ønsker å starte Montessoriskole med vekt på uteaktivitet og naturopplevelser for 

barna. Det vil bli et attraktivt tilbud for mange barnefamilier. Mange av elevene vil kunne gå eller 

sykle til skolen, og spare samfunnet for utgifter til skoleskyss.  

En vekstkommune som Ringerike bør tilby et mangfold av barnehage- og skoletilbud for å 

tiltrekke seg innflyttere. Montessoriskoler er etterspurt blant foreldre, og er en friskoleform som 

vil gi et godt tilbud både i Stranden skolekrets, også for barn utenfra. Vi har innhentet mye 

informasjon fra flere ulike Montessoriskoler omkring i Norge, og de fleste har en økende 

etterspørsel av sitt tilbud utenfor sin egen skolekrets; Omkring 10 % av elevmassen er hentet fra 

andre skolekretser. I Buskerud Fylke er det kun Drammen som kan tilby Montessoripedagogikk i 

skole. De har en økende etterspørsel.  

Stranden har en av få godkjente skolebygg i kommunen. Nærhet til både fjord og skog, store 

utearealer gjør tomta attraktiv som oppvekstsentrum for barn. Det er tradisjon for et godt 

samarbeid mellom Stranden skole og grunneiere som stiller sine områder til disposisjon. Det 

gjelder eiendom i umiddelbar nærhet til skoletomta, samt store områder på Holleia.  

Ringerike kommune har satt seg som mål å utvikle skole-hjem samarbeidet til også å ha fokus på 

foreldres muligheter til å bidra i barn og unges læringsliv med de forutsetninger og muligheter 

som den enkelte familie har. Stranden skole har god tradisjon for å ha stor medvirkning fra 

foreldre, og skole-hjem vil stå sterkt i fokus i et nytt oppvekstsenter. Stranden oppvekstsenter vil 

kunne tilby barna på Ringerike et stabilt og rikt opplærings- og oppvekstmiljø. 

 

3. Skolefritids ordning (SFO) 

Stranden skole har lang tradisjon og erfaring med å bruke naturen og omgivelsene i 

skolehverdagen.      SFO kan opprettes for å dekke både etterspørselen fra lokale elever, men 

også lage et friluftsbasert SFO-tilbud for elever fra andre skolekretser. Signaler fra foreldre med 

barn som benytter SFO-ordninger tilsier at man i økende grad ønsker å stille krav til de tilbud 

som er tilrettelagt etter skoletid. Det er opprettet flere private initiativ siste årene. Og det ønskes 

mangfold og frihet til å velge på lik linje med valgfrihet i barnehagetilbudet; tema-SFO.  



4. Kultur og idrett 

Lokalsamfunnet Ask har en lang tradisjon for aktive lag og foreninger. Noen av disse har 

benyttet Stranden skolen som øvings- og samlingsplass. Idrettslaget har mistet sin arena for 

aktivitet, og på sikt vil dette medføre nedgang i medlemsmassen, da medlemmer vil søke seg til 

andre arenaer. Idrettslaget ønsker å benytte seg av lokalene på Stranden skole og ønsker et 

fremtidig samarbeid med Ask utvikling. Barnehage, skole og SFO vil føre til bedre grunnlag for 

rekruttering og aktivitet i disse foreningene, samt mulighet til å danne andre foreninger som 

sikrer kultur- og idrettstilbud i nærmiljøet.  

5. Fremdrift og finansiering  

Ask utvikling er avhengig av et tett samarbeid med Ringerike kommune for å kunne opprette 

Stranden oppvekstsenter. Tett dialog er viktig for å sikre at Stranden oppvekstsenter bidrar til å 

nå kommunens overordnede målsettinger og målene for fortettingsområdet Ask/Tyristrand. 

Ask utvikling ønsker å diskutere ulike modeller for kjøp/bruk av Stranden skole til allmenn 

nytte som oppvekstsentrum. Første prioritet for Ask utvikling er å opprette barnehage. Dette vil 

bidra til en sikker finansiering til vedlikehold av bygningsmassen. Det er viktig at aktivitet på 

eiendommen igangsettes raskt slik at bygningen ikke forfaller, eller utsettes for hærverk. Det vil 

også gi kultur- og idrettsaktiviteter i bygda tilgang på lokaler og mulighet til å gjenoppta sin 

virksomhet. 

Vi ser for oss tre alternative avtaler med Ringerike kommune: 

1. Stranden skole kjøpes til allmennyttig formål, med intensjon om å gi kommunen et 

samarbeidsmiljø som vil komme alle til gode. Ringerike kommune bes se dette som en 

investering i fremtidig sikkerhet for mange av kommunens innbyggere og derav selge 

eiendom gnr. 80/13 til Ask utvikling til en symbolsk kjøpesum. Dette vil gi Ask utvikling 

et større handlingsrom, som vil komme barn og unge til gode, ved at vi i en tidlig 

oppbyggingsfase kan investere i opprustning av bygningene og gjøre nødvendige 

investering av bl.a. utstyr. 

 

2. Ask utvikling inngår en leieavtale med Ringerike kommune med opsjon på kjøp innen en 

tidsramme på 10 år.  

 

3. Ask utvikling kjøper eiendom gnr. 80/13 til den gitte takst. Kjøp av eiendom til takst vil 

gi vanskeligere økonomiske rammer for Ask utvikling. Selv om vi med dette alternativet 

ønsker å realisere våre planer om bl.a. etablering av barnehage som skissert over, vil det 

gi et betraktelig mindre handlingsrom i en oppstartsfase. 

Det er liten tvil om at Stranden skole har en merverdi for innbyggerne på Ask. En 

merverdi som overgår enhver kjøpesum, og at denne verdien neppe kan realiseres på en 

annen måte enn ved at innbyggerne selv for råderett over eiendommen. 

 

 

 



Ask utvikling kan bidra til å nå Ringerike kommunes mål 

Ringerike kommune ligger i pressområdet rundt Oslo og opplever befolkningsvekst. Det er også 

kommunens hovedprioritet i planverket å tiltrekke seg flere innbyggere. Ask/Tyristrand er valgt 

som prioritert fortettingsområde, se sak 56/13 Livskraftige lokalsamfunn – Innspill til revisjon av 

kommuneplan vedtatt i Formannskapet (14.05.13) og Hovedkomiteen for miljø- og 

arealforvaltning (10.04.13).  

Ringerike kommune forventer en snarlig oppstart av samferdselsutvikling i Ringeriksregionen, 

og vi mener Ask har en beliggenhet som vil være svært sentral, og kan være blant de nærmeste 

bygdene til både tog og vei. Prognoser som Rådmann presenterte for kommunestyre 27.03.14 i 

saken om fremtidig Skoleløsning Hønefoss viser tydelig vekst i elevtallet innenfor gjeldende 

Stranden skolekrets; Med vedtak av nye samferdselsplaner og med et attraktivt barnehage- og 

skoletilbud, er det grunn til å tro at det vil bli en betydelig vekst for denne gruppen, i denne 

delen av kommunen.  

Ringerike kommune har i samband med utarbeiding av gjeldende Temautredning lokalsamfunn, 

innhentet informasjon som omhandler innbyggeres flyttemønster. Denne undersøkelsen viser at 

det er endinger i flyttemønsteret til nordmenn, og at vi i mindre grad enn tidligere flytter pga. 

arbeid. Det er nå blitt mer vanlig å begrunne bostedsvalg i individuelle steds- og 

familiepreferanser. Stedsmotiv handler blant annet om: 

 Tilgang på varer, tjenester og aktiviteter 

 Gode kommunikasjoner, korte avstander 

 Fysiske og sosiale forhold ved nærmiljøet 

 Stedstilhørighet, stedsidentitet 

Vil vi kunne se et endret flyttemønster til Ask dersom vi sikrer gode tjenester og opprettholder 

det tilbud som Ask-samfunnet i alle tider har kunne tilby sine innbyggere? 

Ja, et godt oppvekstsenter på Ask vil skape vekst og gode tilbud til innbyggere, både de allerede 

etablerte, men også tilbud til omkringliggende skolekretser. Et oppvekstsenter på Ask bygger 

opp under flere av målene i gjeldene kommuneplan. Et av målene er å videreutvikle trygge og 

gode lokalsamfunn (ref. Pkt 1.2.) Kommuneplanen har mål om å bl.a. tiltrekke og beholde 

ungdom i etableringsfasen samt yngre familier. Og å styrke folkehelsa ved å tilrettelegge for 

fysisk aktivitet. 

For å oppnå dette vil kommunen: 

 Støtte opp under lokalt engasjement og godt forankrede nærmiljøprosesser. 

 Videreutvikle partnerskaps-tankegangen i samspillet mellom kommune og innbyggere. 

 Gode barnehage- og skoletilbud. 

Av kommunens folkehelsemelding kan vi lese at Ringerike kommune i dag har lavt utdannings- 

og inntekstnivå, høy andel uføre og en relativt høy grad av sykelighet i befolkningen 

sammenlignet med landsgjennomsnittet. Fokus på gode levekår og utjevning av sosiale 

helseforskjeller er en viktig prioritering for kommunen, og hvordan oppnå gode resultater? Vi 

må starte med barna og oppvekstmiljø. Kommunens folkevalgte har selv en klart ønske for 



prioritering; Satsning på barn og unges oppvekstmiljø, med vekt på skoler og barnehager av høy 

kvalitet.  

Ringerike kommune har satt seg som mål i gjeldende Folkehelsemelding å få Ringerike 

blant landets 10 fremste kommuner på målinger av kvalitet på barn og unges 

oppvekstmiljø. Dette skal Stranden oppvekstsenter bidra til å oppnå! 

 

Ask – gode forutsetninger for vekst 

Ask har hatt et stabilt innbyggerantall, men lenge hatt en lav tilflyttingsindeks. Dette ser vi nå er 

en trend i sterk endring. Indeksen for antall tilbakeflyttere til Ask er derimot er svært positive, 

Ask er en av to tettsteder i Ringerike kommune som trekker flest tilbakeflyttere i forhold til 

område-størrelse. (NIBR-notat 2012:107) 

Norsk Institutt for by- og regionsforskning (NIBR) har i et oppdrag for Ringerike kommune 

samlet et statistisk material for å kartlegge bosettingsmønster og befolkningsutvikling i 

kommunen. (NIBR-notat 2012:107) 

NIBR skriver i sin innledning om Ringerike kommune 

”Befolkningens alderssammensetning er vesentlig i forhold til utforming av tjenester og 

inntektsgrunnlaget. Ringerike har en høyere andel eldre over 67 år, mens andelen 0-5 år ligger 

betydelig under fylkes- og landsgjennomsnittet. En målrettet satsing for å beholde og tiltrekke 

ungdom i etableringsfasen og yngre barnefamilier vil kunne endre befolkningssammensetningen i 

en mer gunstig retning” 

”Ringerike er en kommune med store arealer, hvor befolkningen er fordelt på byen Hønefoss, de 

mange tettstedene og bygdene i kommunen. Dette utbyggingsmønsteret er en viktig kvalitet ved en 

kommune av Ringerikes størrelse. Opprettholdelse og videreutvikling av lokalsamfunn i tettsteder 

og bygder er derfor et viktig element i planleggingen. I dette ligger det en målsetning om at det 

skal være tilgjengelige boligarealer i alle tettstedene i kommunen, samt nødvendige arealer for 

servicefunksjoner og næringsarealer der det er aktuelt”  

Med en positiv trend med hensyn til tilflyttere, og en allerede eksisterende tradisjon for 

tilbakeflyttere, ser vi Ask en lys fremtid i møte. 

Vi ber Ringerike kommunes administrasjon, og kommunens folkevalgte om å ta vårt 

innspill til etterretning i samband med behandling av saken etterbruk av Stranden skole 

– skolen som har et potensial for å sikre vekst og stabilitet i et lokalsamfunn som vil gi en 

god fremtid til mange av Ringerikes barn- og unge. 

 

Ask utvikling 

 

Kontaktpersoner:  

Leder i Ask utvikling, Anders Lerberg Kopstad tlf. 970 08 095 



Nestleder i Ask utvikling, Kaja Solbakken tlf. 920 37 534 



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 14/1085-28  Arkiv: A20 &20  

 

Sak: 66/14 

 

NEDLEGGING AV STRANDEN SKOLE FRA SKOLEÅRET 2014/2015  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
1. Stranden skole legges ned fra 01.08.2014. 

2. Elevene kan velge om de vil motta opplæring ved; Kirkeskolen, Eikli skole, Veien 

skole, Tyristrand skole eller Helgerud skole. 

3. Endret lokal forskrift om opptaksområder for skolene i Ringerike vil bli lagt fram til 

politisk behandling høsten 2014. 

4. Rådmannen kommer tilbake med egen sak om etterbruken til Stranden skole. 

 

Protokolltilførsel fra Sp som følger saken:  

 

Stemmeforklaring.  

Senterpariet er imot enhver nedlegging av Stranden skole. Men da vårt primærforslag er falt 

velger vi subsidiert å stemme for Frode Østlunds forslag, som ikke innebærer nedleggelse fra 

høsten 2014. Vi bemerker videre at vi er sterkt kritiske til prosessen saken har fått. 

 
 

Behandling i Kommunestyret 22.05.2014: 

 

Formannskapets innstilling: 

 

1. Stranden skole legges ned fra 01.08.2014 

2. Elevene kan velge om de vil motta opplæring ved; Kirkeskolen, Eikli skole, Veien 

skole, Tyristrand skole eller Helgerud skole. 

3. Endret lokal forskrift om opptaksområder for skolene i Ringerike vil bli lagt fram til 

politisk behandling høsten 2014. 

4. Rådmannen kommer tilbake med egen sak om etterbruken til Stranden skole. 

 

Forslag fra Frode Østlund (H): 

 

   ” 1.  Stranden skole legges ned fra 01.08.2015. 

      2.  Det gjennomføres en prosess sammen med foreldrene der elevene primært overføres til  

           nærskole. 

      3.  Endret lokal forskrift om opptaktsområder for skolene i Ringerike legges fram til    

           politisk behandling 2014. 

      4. Rådmannen kommer tilbake med egen en sak om etterbruken av Stranden skole før   

          budsjettmøtet i desember 2014” 

 

 

 

 



Hans-Petter Aasen (Sp) tok opp sitt forslag fremmet i formannskapet: 

 

Stranden skole legges ikke ned. 

 

Viggo Elstad (Frp) tok opp forslagene fremmet av Frp i hovedkomiteen (HOK): 

 

Forslag 1: 

1. Saken utsettes. 

2. Ny høringsrunde utføres hvor alle relevante dokumenter følger høringsbrevet, og at 

alle naturlige høringsinstanser mottar høringsbrevet. 

3. Administrasjonen bes kvalitetssikre at saken er tilstrekkelig utredet og at prosess er i 

henhold til god forvaltningsskikk.  

 

Forslag 2: 

 

1. Stranden skole legges ikke ned fra 01.08.2014. 

2. Fremtiden til Stranden skole avgjøres etter at ny kommuneplan, er vedtatt, og 

 satsningsområder for fremtidlig befolkningsvekst foreligger.  

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Elstads utsettelsesforslag (1) fikk 12 og falt. Mindretallet besto av Frp, Sol og Sp. 

Aasens forslag fikk 12 stemmer og falt. Mindretallet besto av Sp, Sol og Frp. 

Elstads forslag (2) fikk 12 stemmer og falt. Mindretallet besto av Frp, Sol og Sp. 

Ved alternativ avstemming mellom formannskapets innstilling og Østlunds forslag, fikk 

Østlunds forslag 17 stemmer og falt.  Mindretallet besto av Østlund, Wathne Andersen og 

Henaug (H), Stiksrud og Øhren (V), Frp, Sol og Sp. 

 

Protokolltilførsel fra Sp som følger saken:  

 

”Stemmeforklaring.  

Senterpartiet er imot enhver nedlegging av Stranden skole. Men da vårt primærforslag er falt, 

velger vi subsidiært å stemme for Frode Østlunds forslag, som ikke innebærer nedleggelse fra 

høsten 2014. Vi bemerker videre at vi er sterkt kritiske til prosessen saken har fått”. 

 

Tore Abelvik (Sp) krevde p.v.a. Sp, Sol og Frp lovlighetskontroll: 

 

«Undertegnede ber om at det foretas lovlighetskontroll av om saker er behandlet i henhold til 

gjeldende forvaltningsmessige retningslinjer.  Undertegnede slutter seg til bemerkninger fra 

adv. Kristiansen i brev av 22.05.14 og brev LUFS av 23.04.14. 

Saken er videre ikke behandlet politisk før den ble lagt ut på høring.  Dette var en ren 

administrativ beslutning.  Denne beslutningen var ikke i tråd med gjeldende politisk vedtak, 

om at skolen ikke skulle legges ned før ny skole står ferdig i Hønefoss syd. 

Lovlighetskontrollen er fremmet av representantene: Hans-Petter Aasen (Sp), Lise Kihle 

Gravermoen (Sp), Tore Abelvik (Sp), Karl-Petter Endrerud (Solidaritetslista), Einar Zwaig 

(Sol), Nanna Kristoffersen (Sol), Ole J. Andersen (Frp), Dag Stenersen (Frp), Hans Kålhus 

(Frp), Nena Bjerke (Frp), Viggo Elstad (Frp) og Ulf Magnussen (Frp).» 



 

 

 

 



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 13/775-16  Arkiv: 614   

 

Sak: 71/14 

 

UTREDNING AV RINGERIKE KOMMUNES BYGNINGSAREAL ( 

AREALPROSJEKTET ) 

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
1. Rådmannens oppfølging av Holthe-rapporten og kommunestyrets vedtak i sak 118/13 

tas til orientering. 

 

2. Rådmannen gis fullmakt til salg under takst dersom det etter lang salgsperiode 

foreligger bud som må oppfattes som reell markedsverdi.   

 

 
 

Behandling i Kommunestyret 22.05.2014: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
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Departement Kunnskapsdepartementet 
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Ikrafttredelse 01.01.2011 
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Rettet  

Korttittel Forskrift om tilskudd til barnehager 

 

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res 29. oktober 2010 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 64 

om barnehager § 14 tredje ledd. Fremmet av Kunnskapsdepartementet. 

Endringer: Endret ved forskrifter 6 juni 2011 nr. 584, 10 juni 2011 nr. 581, 22 juni 2012 

nr. 635, 30 nov 2012 nr. 1108, 21 juni 2013 nr. 742, 11 april 2014 nr. 691 

Endres 1 jan 2015 ved forskrift 13 juni 2014 nr. 740 som endret ved forskrift 20 juni 2014 

nr. 800. 

§ 1.Formål og virkeområde  

Forskriften skal sørge for at godkjente ikke-kommunale barnehager behandles likeverdig 

med kommunale barnehager ved tildeling av offentlige tilskudd. 

Forskriften gjelder ved kommunens tildeling av tilskudd til godkjente ikke-kommunale 

barnehager etter barnehageloven § 14 første og andre ledd. 

�Del paragraf 

§ 2.Kommunens ansvar  

Kommunen skal sørge for at godkjente ikke-kommunale barnehager i kommunen 

behandles likeverdig med kommunale barnehager ved tildeling av offentlige tilskudd til 

ordinær drift etter denne forskriften. Kommunen skal dokumentere at tildelingen skjer i 

samsvar med denne forskriften. 

�Del paragraf 

§ 3.Det kommunale tilskuddet til ordinær drift  

Det kommunale tilskuddet skal dekke kostnader til ordinær drift i barnehagen som ikke 

dekkes av andre offentlige tilskudd og foreldrebetaling. Kostnader til ordinær drift 

omfatter driftskostnader, kapitalkostnader og administrasjonskostnader. 



Det samlede offentlige tilskuddet til ikke-kommunale barnehager skal utgjøre samme 

andel av den gjennomsnittlige offentlige finansieringen av tilsvarende kommunale 

barnehager som året før. Tilskuddet skal utgjøre minimum 98 prosent av det som 

tilsvarende kommunale barnehager i gjennomsnitt mottar i offentlig finansiering. 

Kommunen har ikke plikt til å gi tilskudd slik at det samlede offentlige tilskuddet til den 

ikke-kommunale barnehagen overstiger det tilsvarende kommunale barnehager i 

gjennomsnitt mottar i offentlig finansiering. Der den ikke-kommunale barnehagen har 

lavere foreldrebetaling enn i tilsvarende kommunale barnehager, har kommunen ikke 

plikt til å dekke differansen. 

Tilskuddet skal begrenses oppad til at den ikke-kommunale barnehagen ikke får tilskudd 

for flere barn enn det er plass til innenfor barnehagens godkjenning. Store 

aktivitetsendringer i den ikke-kommunale barnehagen medfører at kommunen må 

beregne tilskuddet til barnehagen på nytt. 

0 
Endret ved forskrifter 6 juni 2011 nr. 584 (i kraft 1 aug 2011), 22 juni 2012 nr. 635 (i 
kraft 1 aug 2012), 21 juni 2013 nr. 742 (i kraft 1 aug 2013), 11 april 2014 nr. 691 (i kraft 
1 aug 2014). 

�Del paragraf 

§ 4.Tilskudd til driftskostnader  

Kommunen skal gi tilskudd til driftskostnader i godkjente ikke-kommunale barnehager. 

Tilskuddet skal beregnes ut i fra gjennomsnittlige budsjetterte driftskostnader per 

heltidsplass i tilsvarende kommunale barnehager. Kommunale barnehager med 

budsjetterte driftskostnader som er minimum 25 prosent høyere enn gjennomsnittlige 

budsjetterte driftskostnader i tilsvarende kommunale barnehager kan holdes utenfor 

grunnlaget for beregningen. Kommunen skal gi et påslag for administrasjonskostnader 

på fire prosent av gjennomsnittlige budsjetterte driftskostnader i tilsvarende kommunale 

barnehager. Kommunen skal fastsette tilskuddssatser til driftskostnader per heltidsplass. 

Satsene skal beregnes i samsvar med forholdstall for finansiering av plasser for barn 

over og under tre år fastsatt av departementet. 

Det skal være egne satser per heltidsplass for ordinære barnehager, familiebarnehager 

og åpne barnehager. For ordinære barnehager og familiebarnehager skal det settes én 

sats for barn over tre år, og én sats for barn under tre år. For åpne barnehager skal det 

settes én felles sats gjeldende for barn over og under tre år. Kommunen skal 

dokumentere hvordan tilskuddssatsene er beregnet. 

Kommunen skal kunngjøre forslag til tilskuddssatser i forbindelse med at årsbudsjettet 

legges ut til alminnelig ettersyn, og skal før 1. februar i budsjettåret underrette de ikke-

kommunale barnehagene om fastsatte tilskuddssatser for driftskostnader. 

Kommuner som ikke har kommunale ordinære barnehager, familiebarnehager eller åpne 

barnehager, skal benytte nasjonale gjennomsnittssatser for tilskudd til driftskostnader 

fastsatt av departementet ved beregningen av tilskudd til driftskostnader til ikke-

kommunale barnehager. 



0 
Endret ved forskrift 10 juni 2011 nr. 581 (i kraft 1 aug 2011). Endres 1 jan 2015 ved 
forskrift 13 juni 2014 nr. 740. 

�Del paragraf 

§ 5.Tilskudd til kapitalkostnader  

Kommunen skal gi tilskudd til kapitalkostnader i godkjente ikke-kommunale barnehager 

per heltidsplass. 

Kommunen velger om den vil gi tilskuddet ut i fra gjennomsnittlige kapitalkostnader per 

heltidsplass i egne tilsvarende kommunale barnehager, eller om den vil benytte 

nasjonale gjennomsnittssatser for kapitaltilskudd fastsatt av departementet. 

Der kommunen gir tilskuddet ut fra gjennomsnittlige kapitalkostnader i egne tilsvarende 

kommunale barnehager skal det være én sats for ordinære barnehager, én for 

familiebarnehager og én sats for åpne barnehager. Kommunen skal dokumentere 

hvordan tilskuddssatsene er beregnet. 

Kommunen skal kunngjøre forslag til tilskuddssatser i forbindelse med at årsbudsjettet 

legges ut til alminnelig ettersyn, og skal før 1. februar budsjettåret underrette de ikke-

kommunale barnehagene om fastsatte tilskuddssatser for kapitalkostnader. 

Kommunen kan gi ekstra tilskudd til kapitalkostnader til ikke-kommunale barnehager 

med høye kapitalkostnader. 

0 Endres 1 jan 2015 ved forskrift 13 juni 2014 nr. 740. 

�Del paragraf 

§ 6.(Opphevet 1 jan 2013 ved forskrift 30 nov 2012 nr. 1108.)�Del paragraf 

§ 7.Opplysningsplikt  

Eiere av ikke-kommunale barnehager skal 15. desember hvert år rapportere om antall 

barn, barnas alder og oppholdstid i barnehagen på skjema fastsatt av departementet. 

Rapporteringen danner grunnlag for utmålingen av kommunalt tilskudd året etter. 

Kommunen kan bestemme at slik rapportering skal gjøres ved flere tidspunkter i året, og 

hva som skal til for at tilskuddet skal endres i løpet av året. Dette skal fastsettes i lokale 

retningslinjer. 

Ikke-kommunale barnehager som i løpet av året har store aktivitetsendringer, blant annet 

opprettelse eller nedleggelse av avdeling eller større gruppe, skal melde fra til 

kommunen. 

�Del paragraf 

§ 8.Endringer i grunnlaget for de kommunale tilskuddssatsene  

Kommunen skal én gang per år fatte vedtak om tilskudd til ikke-kommunale barnehager i 

samsvar med § 4 og § 5. 

Kommuner som i løpet av året endrer bevilgningene til ordinær drift i kommunale 

barnehager, skal samme året fatte vedtak om etterjustering av tilskudd til ikke-

kommunale barnehager. 



Dersom kommunens regnskap viser at forbruket i de kommunale barnehagene avviker 

fra det som lå til grunn for fastsettelsen av tilskuddssatsene etter § 4 og § 5, skal 

kommunen i forbindelse med kommunestyrets årlige fastsettelse av årsregnskapet fatte 

vedtak om etterjustering av tilskudd til ikke-kommunale barnehager. Etterjustering av 

tilskudd det er fattet vedtak om i samsvar med andre ledd skal hensyntas. 

0 Endres 1 jan 2015 ved forskrift 13 juni 2014 nr. 740. 

�Del paragraf 

§ 9.Vilkår for kommunalt tilskudd  

Kommunen kan sette rimelige og relevante vilkår knyttet til barnehagedriften for 

kommunalt tilskudd. 

�Del paragraf 

§ 10.Tilbakebetaling  

Barnehager som i løpet av året mottar høyere tilskudd enn den har krav på, skal etter 

vedtak fra kommunen enten tilbakebetale et tilsvarende beløp eller få trukket fra beløpet 

ved senere eller neste års utbetaling av tilskudd. 

�Del paragraf 

§ 11.Refusjon av kostnader knyttet til barn fra andre kommuner  

Kommuner som har ikke-kommunale barnehager med barn som er bosatt i en annen 

kommune, har rett til refusjon for kostnader til ordinær drift som ikke dekkes av 

foreldrebetalingen og andre offentlige tilskudd fra kommunen der barnet er bosatt. 

Refusjonen skal baseres på nasjonale gjennomsnittssatser for tilskudd til driftskostnader 

og kapitalkostnader fastsatt av departementet. 

�Del paragraf 

§ 12.Klage til fylkesmannen  

Eier av ikke-kommunal barnehage kan påklage kommunens vedtak om tildeling av 

tilskudd etter denne forskriften til fylkesmannen. 

�Del paragraf 

§ 13.Endringer i forskriften  

Departementet kan øke minimumsforpliktelsen i § 3 andre ledd i samsvar med gjeldende 

års budsjettvedtak. 

�Del paragraf 

§ 13a.Overgangsbestemmelser  

0 
Tilføyes 1 jan 2015 ved forskrift 13 juni 2014 nr. 740 som endret ved forskrift 20 juni 
2014 nr. 800. 

�Del paragraf 

§ 14.Ikraftsetting  

Forskriften trer i kraft 1. januar 2011. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 19. mars 

2004 nr. 539 om likeverdig behandling av barnehager i forhold til offentlige tilskudd 

 



Trivsel – utvikling – et bedre sted å være 

Tyristrand LandsByforening 

Postboks 5 

3533 Tyristrand 

Org. nr. 983 991 173 

 
 
      Tyristrand 24.oktober 2014 

Samvirke Ask Utvikling v- anders Lerberg Kopstad 

Tyristrand LandsByforening har i styremøte tirsdag 21.10 vedtatt å sende denne uttalelse vedrørende 

bruk av lokalen etter Stranden skole. 

 

BRUK AV LOKALENE «STRANDEN SKOLE» 

 

Tyristrand LandsByforening TLB, er kjent med at Stranden skole er nedlagt og lokalene ikke 

er tatt i bruk til andre formål. 

Lokalene som Stranden skole har benyttet fram til nedleggelse er relativt nye og i god 

forfatning. Det vil være tjenlig om disse blir benytta til ny aktivitet, og vi er kjent med at det 

er ønskelig fra lokalt hold å ta i bruk disse til andre formål. Samvirke Ask Utvikling ønsker å 

kunne etablere en barnehage i de tomme lokalene. 

TLB synes dette er en svært god ide og støtter ideen om etablering av barnehage i 

lokalene. 

Barnehagen på Tyristrand dekker ikke behovet for barnehage i Ringerike sør.  Mange 

foreldre i Ringerike sør må av den grunn kjøre omveier for å komme til barnehage. 

Lokalene på Ask ligger godt til rette langs veien mellom arbeidsplasser nord og sør i 

kommunen og eventuelle nabokommuner. Trafikalt vil dette være en god løsning 

 

TLB vil støtte etablering av en barnehage i  lokalene i Stranden skole 

 

Kopi: Ordfører 

 Rådmann 

 

For TLB 

Olav Løvlie 

leder 



 

 

Eiendommen gnr/bnr 80/13 Stranden skole  



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 14/3005-2  Arkiv:   

 

Sak: 205/14 

 

Vegård skole, fortsatt drift, eller nedleggelse fra 01.08.15  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
Rådmannen bes å utrede nedlegging av Vegård skole fra 01.08.15, og legge fram politisk sak 

med sikte på vedtak i løpet av mars 2015. 

 
 

Behandling i Formannskapet 02.12.2014: 

 

Forslag fra Hans-Petter Aasen (Sp) p.v.a Sp, Sol og Frp: 

 

Vegård skole legges ikke ned fra høsten 2015. 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Ved alternativ avstemming mellom forslagene fra Aasen og rådmannen, fikk Aasens forslag 

3 stemmer og falt. Mindretallet besto av Sp, Sol og Frp. 

Dette som formannskapets innstilling til kommunestyret. 

 
 



SAKSFRAMLEGG 
 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 
Arkivsaksnr.: 14/3005-1   Arkiv:   

 

Vegård skole, utredning av fortsatt drift, eller nedleggelse fra 01.08.15  
 

Forslag til vedtak: 
 

Rådmannen bes å utrede nedlegging av Vegård skole fra 01.08.15, og legge fram politisk 

sak med sikte på vedtak i løpet av mars 2015 

 

Bakgrunn for saken - saksutredning 
I formannskapets forslag til handlingsprogram 2015 – 2018 står følgende på side 23: 

 

Rammeendringene vil føre til redusert lærertetthet skoleåret 2015-2016. Lærertettheten vil 

da trolig være under gjennomsnittet for sammenlignbare kommuner og være nær en kritisk 

grense. Rådmannen vil derfor også måtte se på strukturelle endringer og vil legge fram en 

sak som beskriver en prosess med sikte på nedlegging av Vegård skole fra høsten 2015. 

 

Dette er bakgrunnen for denne saken. 

 

Utredning av mulig nedleggelse av Vegård skole er beregnet å ta minst ca. to måneder. Om 

vedtak om utredning blir fattet i desember 2014, kan: 

 

 Høringsbrev sendes ut før årsskiftet.  

 Høringsperiode vil da vare fram til månedsskiftet februar/mars. 
 En politisk sak kan være klar medio mars.   

 

Tidligere vedtak 
Kommunestyret fattet i sak 49/14 i år følgende vedtak (utdrag): 

 

Kommunestyrevedtak i sak 135/08, punkt 3, effektueres ved at Eikli skole, Vegård skole, og 

Kirkeskolen legges ned når ny skole med flerbrukshall på Benterud, eller annen eiendom i 

dette området, står klar. 

 

 

 



 

Behov for informasjon og høringer 
 Samarbeidsutvalget, SU, ved Vegård skole og andre nærliggende skoler samt 

Ringerike kommunale foreldreutvalg, RKFU, er høringsparter. 

  Elevene er representert i SU, men elevrådet ved Vegård vil også bli invitert til å 

uttale seg. 

 Høringen vil i tillegg være åpen for alle. 

 Høringsfristen vil bli satt slik at uttalelse må være kommunen i hende innen 

01.03.15. 

 

Alternative løsninger 
Kommunestyret avviser rådmannens forslag om å utrede nedlegging av Vegård skole fra 

01.08.15.  

 

Rådmannens vurdering 
Bakgrunnen for at rådmannen nå fremmer denne saken er den krevende økonomiske 

situasjonen kommunen er i.  

 

Vedlegg 
 Møteprotokoll fra sak 49/14 i kommunestyret 

 

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

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

papirutskrift. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 20.11.2014 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

saksbehandler: Geir Svingheim 

 



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 13/1434-45  Arkiv: A20   

 

Sak: 49/14 

 

FRAMTIDIG SKOLELØSNING I HØNEFOSS  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
1. Kommunestyrevedtak i sak 135/08, punkt 3, effektueres ved at Eikli skole, 

Vegård skole, og Kirkeskolen legges ned når ny skole med flerbrukshall på 

Benterud, eller annen eiendom i dette området, står klar. Tidspunkt for 

nedleggelse av Stranden skole kommer til behandling i mai 

2. Ringerike kommune planlegger å kjøpe eiendommen Benterud, eller annen 

eiendom i dette området, til bruk som tomt for ny barneskole med flerbrukshall i 

Hønefoss syd. Rådmannen legger fram rapport om grunnforhold og flomfare, samt 

resultat av forhandlingene med grunneiere for formannskapet så snart som mulig. 

3. Rådmannen innarbeider kostnader forbundet med ny skole og flerbrukshall i 

forslag til handlingsprogram 2015 - 2018 og budsjett 2015.  

4. Tanberglia opprettholdes som tomt for offentlige formål for å møte 

befolkningsvekst.  

5. Kragstadmarka anses som uaktuell som skoletomt. Området som er regulert til 

”offentlig formål” i kommunedelplan Kragstadmarka frigjøres, og kan vurderes 

regulert til andre formål. 

 

 
 

Behandling i Kommunestyret 24.04.2014: 

 

Formannskapets innstilling: 

 

1. Kommunestyrevedtak i sak 135/08, punkt 3, effektueres ved at Eikli skole, 

Vegård skole, og Kirkeskolen legges ned når ny skole med flerbrukshall på 

Benterud, eller annen eiendom i dette området, står klar. Tidspunkt for 

nedleggelse av Stranden skole kommer til behandling i mai 

2. Ringerike kommune planlegger å kjøpe eiendommen Benterud, eller annen 

eiendom i dette området, til bruk som tomt for ny barneskole med flerbrukshall i 

Hønefoss syd. Rådmannen legger fram rapport om grunnforhold og flomfare, samt 

resultat av forhandlingene med grunneiere for formannskapet så snart som mulig. 

3. Rådmannen innarbeider kostnader forbundet med ny skole og flerbrukshall i 

forslag til handlingsprogram 2015 - 2018 og budsjett 2015.  

4. Tanberglia opprettholdes som tomt for offentlige formål for å møte 

befolkningsvekst.  

5. Kragstadmarka anses som uaktuell som skoletomt. Området som er regulert til 

”offentlig formål” i kommunedelplan Kragstadmarka frigjøres, og kan vurderes 

regulert til andre formål. 

 

Behandling: 



 

Dag E. Henaug (H) erklærte seg inhabil og forlot møtet.  Hans Fredrik Hotvedt (H) tok 

Henaugs plass. 

 

Hans-Petter Aasen (Sp) tok oppsitt forslag fremmet i formannskapet: 

 

1. Skolene Stranden, Kirkeskolen og Vegård skole beholdes. Enhetene gjøres mer 

robuste gjennom å tilrettelegge for økt boligbygging gjennom kommuneplanarbeidet.   

2. Rådmannen fremmer sak om mulighetene for bygging av ny skole for Hønefoss og 

Eikli skoler på kommunens areal tilknyttet Livbanen/Søndre park. 

3. Parallelt starter man arbeidet med å båndlegge og opparbeide området ved Petersøya 

til parkområde, slik at Hønefoss by får et tilgjengelig og godt parktilbud. Utviklingen 

skal sikre Hønefoss et bedre og mer tilgjengelig parktilbud enn i dag.  

4. Tilkobling til Støalandet/Krakstadmarka vurderes som en del av prosjektet med 

gangbro over elva. 

5. Området ved Hønefoss skole vurderes solgt. Dette for å frigjøre nødvendig kapital. 

6. Tomten ved Eikli skole vurderes benyttet til nytt administrasjonsbygg, for å frigjøre 

leide lokaler i blant annet Vikenbygget. 

7. Tidshorisonten for bygging av skolen må ses i sammenheng med kommunens 

økonomiske situasjon. 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Ved alternativ avstemming mellom formannskapets innstilling og Aasens forslag, ble 

formannskapets innstilling vedtatt mot 6 stemmer. Mindretallet besto av Sp og Sol. 

 

 

 

 



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 14/2949-2  Arkiv: 007  

 

Sak: 206/14 

 

Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Ringerike kommune  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
1. Etiske retningslinjer for ansatte i Ringerike kommune revideres. De nye etiske 

retningslinjene skal gjelde både for ansatte og politikere i Ringerike kommune. 

2. Revisjonen foretas av en arbeidsgruppe, med representanter for ansatte og fra 

politiskmiljø. Fra politisk side deltar: 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

 
 

Behandling i Formannskapet 02.12.2014: 

 

Forslag fra Helge Stiksrud (V): 

 

«Forslag på pol. repr.: 

1. Arnfinn Holten (Krf) 

2. Marit Bolstad (H)» 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag med Stiksruds navneforslag ble enstemmig vedtatt oversendt 

kommunestyret. 

 
 



SAKSFRAMLEGG 

 
  

Formannskapet 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 14/2949-1   Arkiv: 007  

 

Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Ringerike kommune  

 

Forslag til vedtak: 

1. Etiske retningslinjer for ansatte i Ringerike kommune revideres. De nye etiske 

retningslinjene skal gjelde både for ansatte og politikere i Ringerike kommune. 

2. Revisjonen foretas av en arbeidsgruppe, med representanter for ansatte og fra 

politiskmiljø. Fra politisk side deltar: 

· …………………………………………………… 

· …………………………………………………… 

Innledning / bakgrunn 

Dagens «Etiske retningslinjer for Ringerike kommune» ble vedtatt av formannskapet 

3.7.1995, sak 0146 (vedlagt saken), og har ikke vært revidert. Retningslinjene er kun 

gjeldende for ansatte i kommunen, og med tanke på lovhenvisninger, instrukser og 

samfunnsutvikling de siste 20 år er retningslinjene modne for revidering.   

Kommunestyret hadde etikk som tema på møte i mai 2013, og kommunen meldte seg 

deretter inn i organisasjonen «Transparency Internasjonal»
i
.  

 

 

Beskrivelse av saken 

Etikk er å forholde seg redelig til et verdigrunnlag, både sitt eget og det verdigrunnlaget som 

gjelder i organisasjonen. For kommunens virksomhet bør det i tillegg til det som følger 

direkte av lover og regler drøftes og nedfelles hva som skal være organisasjonens etiske 

                                                 
i Foreningen arbeider for de formål og etter de prinsipper som følger av Transparency Internationals Charter. 

Formålet er å motarbeide all former for korrupsjon, og misbruk av stilling og posisjon, og å fremme åpenhet, 

ansvarlighet og integritet så vel i privat og offentlig sektor som i sivilsamfunnet.  I Norge rettes 

oppmerksomheten særskilt mot mangelfull åpenhet og korrupsjon i næringsvirksomhet, kommunal og statlig 

forvaltning, og politikk. Internasjonalt settes søkelyset på utenlandske investeringer, bilateral og multilateral 

bistand, og internasjonal økonomisk politikk og handel. 

 



retningslinjer, dvs. en felles plattform for hva som oppfattes som moralsk godt, rett og 

rettferdig. 

Som en åpen organisasjon er kommunens omdømme avhengig av innbyggernes tillit. Denne 

svekkes ved mistanke om for eksempel korrupsjon, lovbrudd, maktmisbruk eller andre 

uetiske handlinger. 

 

Rådmannens vurdering 

17.9.2013 ba rådmannen i sak 116/13 formannskapet å oppnevne politisk representasjon til 

et utvalg som skulle utarbeide og foreslå nye etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i 

Ringerike kommune (Arkivsaknr.: 13/1176-2). Etter forslag fra Alf meier (Ap) utsatte 

formannskapet enstemmig saken inntil ny rådmann var på plass. Saken fremmes derfor nå på 

nytt. 

 

Vedlegg 

 Etiske retningslinjer for ansatte i Ringerike kommune av 3.7.1995 

 

 

 Ringerike kommune, 18.11.2014 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 

 

 



Etiske retningslinjer for Ringerike kommune, vedtatt av formannskapet 3.7.1995, sak nr. 

0146: 

1. Ringerike kommune legger stor vekt på redelighet, ærlighet og åpenhet i all sin virksomhet. 

Tilsatte har ansvar for å etterleve dette. Som forvaltere av samfunnets fellesmidler stilles det 

spesielt høye krav til den enkelte medarbeiders etiske holdninger i sin virksomhet for 

kommunen. Alle plikter lojalt å overholde de lover, forskrifter og reglementer som gjelder for 

kommunens virksomhet. Dette innebærer også at alle forholder seg lojalt til vedtak som er 

truffet (både av folkevalgt organ og administrativ myndighet). 

2. Medarbeiderne skal være seg bevisste at de danner grunnlaget for innbyggernes tillit og 

holdning til kommunen. De skal derfor ta aktiv avstand fra og bekjempe uetisk 

forvaltningspraksis. 

3.a. Tilsatte i kommunen skal unngå personlige fordeler av enhver art som kan, eller være 

egnet til å, eller gi andre grunn til å tro, at det vil påvirke handlinger, saksforberedelse eller 

vedtak. Dette gjelder ikke gaver av ubetydelig verdi, så som reklamemateriell og blomster o.l. 

Gaver omfatter ikke bare materielle gjenstander eller penger, men også andre fordeler, f.eks. i 

form av personlige rabatter ved kjøp av varer og tjenester. Slike personlige rabatter skal ikke 

forekomme, dersom rabatt blir gitt på grunn av arbeidsområde/arbeidsoppgaver som tilsatt i 

kommunen. 

b. Ved tilbud om gaver o.l. som har et omfang som går utover kommunens retningslinjer, skal 

nærmeste overordnede kontaktes. Mottatte gaver skal returneres avsender sammen med brev 

som redegjør for kommunens regler om dette. Personer som mottar tjenester fra kommunen, 

eller deres foresatte/pårørende, kan ha ønske/behov for å gi utrykk for 

anerkjennelse/takknemlighet. Slike ønsker/behov skal en vise respekt for, men forklare 

regelverket og underrette nærmeste overordnede. Slike gaver skal eventuelt gis til 

tjenesteleder, institusjoner o.l. og spørsmål om å motta gaver av vesentlig verdi forelegges 

overordnet myndighet til avgjørelse. 

c. Moderate former for gjestfrihet og representasjon kan høre med til samarbeidsforhold og 

informasjonsutveksling. Graden av slik oppmerksomhet må imidlertid ikke utvikles slik at 

den kan påvirke beslutningsprosessen, eller gi andre grunn til å tro det. Nærmeste 

overordnede skal orienteres om slike forhold. 

d. Reiseutgifter i faglig sammenheng skal dekkes av kommunen. Unntak fra dette prinsippet 

kan bare skje etter særskilt vedtak. 

4. Kommunens tilsatte skal unngå å komme i situasjoner som kan medføre konflikt mellom 

kommunenes interesser og personlige interesser. Dette kan også gjelde tilfeller som ikke 

rammes av forvaltningslovens habilitetsbestemmelser. Dersom personlige interesser kan 

påvirke avgjørelsen i en sak en har faglig ansvar for eller for øvrig deltar i behandlingen av, 

eller kan gi andre grunn til å tro det, skal en ta dette opp med overordnede. Eksempler på slike 

mulige interessekonflikter kan være: 

- Forretningsmessige forhold til tidligere arbeidsgiver eller arbeidskolleger 

- Lønnet bierverv som kan påvirke ens arbeid i kommunen 



- Engasjement i interesseorganisasjon eller politisk virksomhet som berører forhold som den 

enkelte arbeider med i kommunen 

- Personlige økonomiske interesser som kan føre til at vedkommende medarbeider kommer i 

en konkurransesituasjon eller lojalitetskonflikt i forhold til kommunens virksomhet 

- Familiære og andre nære sosiale forbindelser 

6. Normalinstruks for kommunale/fylkeskommunale innkjøp - vedtatt av Formannskapet 

03.10.94 sak nr. 628 og Normalinstruks for kontrahering av bygg- og anleggsarbeider - 

vedtatt av kommunestyret 03.10.94 sak nr. 228 er gjeldende i Ringerike kommune. For øvrig 

vises til internkontrollhåndbok C (HMS) vedr krav til produkter. 

7. Fortrolige opplysninger som mottas i forbindelse med behandling av saker i kommunen, må 

respekteres og ikke brukes til personlig vinning, jfr. for øvrig Forvaltningslovens 

bestemmelser. All informasjon som gis i forbindelse med virksomhet for kommunen, skal 

være korrekt, pålitelig og i klar forståelig form og ikke med hensikt gis tvetydig formulering. 

8. Brudd på disse retningslinjer kan medføre forføyninger etter kommunens Ansettelses- og 

arbeidsreglement og Arbeidsmiljøloven. 



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 14/2817-3  Arkiv: 614 M76  

 

Sak: 201/14 

 

Nytt sprinkleranlegg Tyribo omsorgssenter  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
1. Sprinkleranlegg installeres i hele Tyribo omsorgssenter så raskt som mulig. 

2. Sprinkleranlegget finansieres ved at prosjekt 0080 Helse- og omsorgsbygg styrkes 

med 2,3 millioner kroner ved overføring fra Uspesifisert prosjekt 001.  

 
 

Behandling i Formannskapet 02.12.2014: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til 

kommunestyret. 

 
 



SAKSFRAMLEGG 

 
  

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 14/2817-2   Arkiv:   

 

Nytt sprinkleranlegg Tyribo omsorgssenter  

 

Forslag til vedtak: 
 

1. Sprinkleranlegg installeres i hele Tyribo omsorgssenter så raskt som mulig. 

2. Sprinkleranlegget finansieres ved at prosjekt 0080 Helse- og omsorgsbygg styrkes 

med 2,3 millioner kroner ved overføring fra Uspesifisert prosjekt 001.  

 

Sammendrag 
Ringerike brann og redningstjeneste(RBR) har gjennomført en risiko og sårbarhetsanalyse 

for Ringerike og Hole kommune. I den forbindelse ble det avdekket et stort avvik for 

brannsikkerheten ved Tyribo omsorgssenter. 
 

For å løse dette avviket er det nødvendig å installere sprinkleranlegg på hele Tyribo 

omsorgssenter, så raskt som mulig.  

 

Beskrivelse av saken 
Tyribo omsorgssenter består av en gammel fløy og en nyere fløy. Den gamle fløyen i 2 

etasjer på, med et areal på ca. 300 m2 BTA, har allerede installert sprinkleranlegg. Den 

nyeste fløyen fra 1987, totalt ca. 1910 m2 BTA, har ikke installert sprinkleranlegg. Den 

nyste fløyen har bare en etasje og mulighet for rømning direkte ut på bakkeplan. 

 

I følge dimensjoneringsforskriftens § 4-8 Innsatstid; skal innsatstiden til sykehjem o.l. ikke 

overstige 10 minutter. RBR har lenger innsatstid med dagens organisering enn da siste 

byggetrinn på Tyribo ble gjennomført i 1987, siden det på det tidspunkt var en 

bibrannstasjon på Tyristrand. Bibrannstasjonen på Tyristrand ble avviklet som følge av 

sparekrav i årsbudsjett 2001. 

 

Avviket er derfor ikke fanget opp før brannvesenet nå har vurdert innsatstider i kommunen 

på nytt. 

 



Brannvesenet ser denne saken som det største enkelte risikoelementet i kommunen og 

ønsker at tiltak blir gjennomført raskt. Konsekvensene ved en brann vil høyst sannsynlig 

være katastrofal, spesielt ved en hendelse på natten når det få ansatte tilstede på 

omsorgssenteret til å gjennomføre evakuering av pasienter. 

 

Innsatstiden kan i særskilte tilfeller være lengre dersom det er gjennomført tiltak som 

kompenserer den økte risikoen.  

 

Ved installering av sprinkleranlegg i hele omsorgssenteret vil risikoen ble redusert til et 

akseptabelt nivå. 

 

Rådmannen er i gang med en anbudsprosess for å få anskaffet og installert sprinkleranlegg 

på hele Tyribo omsorgssenter. På grunn av høy prosjektkostnad må anskaffelsen etter Lov 

om offentlige anskaffelser publiseres på Doffin. Det tar derfor minimum ca. 2-3 måneder før 

valg av leverandør er utført og anslagsvis 3-4 måneder å gjennomføre installasjonen av 

sprinkleranlegget. Det vil derfor ta 6-7 måneder før nytt spinkleranlegg er satt i drift.  

 

Inntil nytt sprinkleranlegg er satt i drift blir risikoen redusert så langt det er mulig gjennom 

organisatoriske tiltak i form av bedre opplæring, øvelser og en økning i bemanningen på 

Tyribo omsorgssenter på natt. Ny brannteknisk vurdering er gjennomført. 

 

Juridiske forhold  
Ringerike kommune er som eier av Tyribo omsorgssenter ansvarlig for at virksomheten på 

stedet drives på forsvarlig måte.   

 

Økonomiske forhold 
Eiendomsdrift har laget en grov budsjettpris basert på m2-priser i Norsk prisbok av 2014. 

Med en usikkerhet knyttet til omfang av følgearbeider er det estimert at en installasjon av 

sprinkleranlegg vil kunne koste 2- 2,3 millioner kroner. Det foreligger pr nå ikke dekning på 

investeringsprosjekt 0080 – Eiendom – Helse og omsorgsbygg til å finansiere 

sprinkleranlegget. Det er imidlertid tidligere i 2014 overført 11 mill kr fra Samlokalisering 

teknisk (ikke-rentabel investering) som er avsatt som generelt på Uspesifisert prosjekt 0001.  
 

Alternative løsninger 
Det er ingen organisatoriske løsninger som i tilstrekkelig grad kan kompensere for 

manglende sprinkleranlegg. Reetablering av bibrannstasjon ville gitt en tilfredsstillende 

innsatstid, men vært kostnadskrevende og har ikke vært vurdert i denne saken. 

 

Prinsipielle avklaringer 
Ingen  

 



Rådmannens vurdering 
Rådmannen følger den faglige anbefalingen fra brann- og redningstjenesten og ønsker derfor 

å installere sprinkleranlegg på Tyribo så raskt som mulig for å redusere risikoen for ansatte 

og beboere til et minimum. 

 
 

 

 

 Ringerike kommune, 14.11.2014 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Knut E. Helland 

 

saksbehandler: Roger Sørslett 

 

 



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 14/2898-2  Arkiv: 223 A10 &88  

 

Sak: 202/14 

 

Likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager i 

Ringerike kommune - Lokale retningslinjer 2014 

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
Lokale retningslinjer for praktisering av likeverdig behandling ved tildeling av offentlige 

tilskudd til ikke-kommunale barnehager i Ringerike kommune, vedtatt i KS-sak 29/11-12, 

sak 131/12, oppheves fra 01.01.2015.  

 
 

Behandling i Formannskapet 02.12.2014: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til 

kommunestyret. 

 
 



SAKSFRAMLEGG 

 
  

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 14/2898-1   Arkiv:   

 

Likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager i - 

Lokale retningslinjer  for Ringerike kommune 

 

Forslag til vedtak: 
 

Lokale retningslinjer for praktisering av likeverdig behandling ved tildeling av offentlige 

tilskudd til ikke-kommunale barnehager i Ringerike kommune, vedtatt i KS-sak 29/11-12, 

sak 131/12, oppheves fra 01.01.2015.  

 

 

Innledning / bakgrunn 
Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale 

barnehager, regulerer Ringerike kommunes plikt til å yte økonomisk drifts- og 

kapitaltilskudd til private barnehager i kommunen. 

Forskriften er fastsatt med hjemmel i Barnehagelovens § 14, med tilhørende rundskriv. 

Vedtak om kommunalt tilskudd er enkeltvedtak etter Forvaltningsloven. 

 

Ringerike kommune utarbeidet høsten 2012 i tillegg egne retningslinjer. Formålet var å 

skape forutsigbarhet for de private barnehagene, i forhold til hvordan kommunen ville 

praktisere ordningen. Det var også nødvendig å ta stilling til hvordan kommunen i praksis 

ønsket å håndtere det handlingsrommet som lå i forskriftens bestemmelser. 

 

Retningslinjene ble vedtatt av kommunestyret og gjort gjeldende fra 1. januar 2013, og er 

siden ikke endret. Retningslinjene må oppdateres eller oppheves fra 01.01.2014. 

 

 

Juridiske forhold  
Kommunale retningslinjer kan kun endres med virkning fra nytt kalenderår, ved vedtak i 

kommunestyret.  

Kommunale retningslinjer er underordnet lov, forskrift og rundskriv til denne. 

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 
Gjeldende kommunale retningslinjer ble vedtatt  av kommunestyret 29/11-12, sak 131/12. 

 

 

Rådmannens vurdering 



Etter at Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-

kommunale barnehager trådte i kraft 1. januar 2011 har Kunnskapsdepartementet vedtatt 

mange endringer.  

Nye bestemmelser og hvordan disse skulle håndheves, er blitt innarbeidet i tilhørende 

rundskriv. Siste er Rundskriv Udir-7-2014 gjeldende fra 1. januar 2015.  

 

Stadige endringer i forskrift og/eller rundskriv har gjort at kommunale retningslinjer fort blir 

utdatert. Dette da det f.eks. i 2013 kom endringer i forskrift gjeldende fra 1/8-2013 og 

retningslinjene kan  i h.h.t. forskriften ikke edres midt i året. 

 

Tilskuddsordningen har nå vært etablert noen år og det er gjort tilpasninger og presiseringer 

i rundskrivet som gjør at det ikke lenger er nødvendig med egne kommunale retningslinjer.  

 

 

 

 

Vedlegg 
 

1. Lokale retningslinjer for praktisering av likeverdig behandling ved tildeling av offentlige 

tilskudd til ikke-kommunale barnehager i Ringerike kommune 

2. Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale 

barnehager 

3. Rundskriv Udir-7-2014 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 17.11.2014 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Løvli 

 

saksbehandler: Anne Katrine Korneliussen 
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Lokale retningslinjer  

Likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-

kommunale barnehager i Ringerike kommune 
________________________________________________________________________________ 

Ikrafttredelse: fra 01.01.2013 
Vedtatt av Kommunestyret i Ringerike:  29/11-2012, sak 131/12. 
 
Disse lokale retningslinjene er utarbeidet i hht:   
Lov om barnehager av 17.06.2005, sist endret fra 01.01.2012, med tilhørende forskrift og rundskriv. (Bhl.) 

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker av 10.02.67, sist endret 01.11.2011, med tilhørende forskrifter 
og rundskriv. (Fvl.) 

Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager, 
gjeldende fra 01.01.2011, sist endret fra 01.08.2011. ( F nr 1379) 

Rundskriv Nr F-05/2011 til Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-
kommunale barnehager , gjeldende fra 01.01.2011, sist endret fra 01.08.2011. (R nr F-05/11) 

 

1. Formål og virkeområde 
Retningslinjene omhandler de lokale tilpasninger og vurderinger kommunen vil praktisere, og som det gis 
adgang til i Barnehagelovens § 14 med tilhørende forskrift og rundskriv. 
Retningslinjene gir ikke fyllestgjørende informasjon om praktiseringen uten referanse til lov, forskrift og 
rundskriv til forskriften.   
 
Retningslinjene gjelder for ikke-kommunale barnehager i Ringerike kommune registrert på det tidspunktet 
barnehagesektoren ble rammefinansiert den 01.01.2011, og de som senere er godkjent og fått innvilget 
økonomisk tilskudd.  
Hjemmel:  Bhl. §10, §11 og §14, Fvl., F nr 1379 §1, R nr F-05/11 
 
Retningslinjene omhandler ikke kommunens behandling av følgende tilskudd:  

 Tilskudd til tiltak for barn med nedsatt funksjonsevne 
 Tilskudd for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder 
 Refusjon for redusert foreldrebetaling grunnet søskenmoderasjon, spesialpedagogisk hjelp,  ekstra 

bemanning for barn med nedsatt funksjonsevne samt foreldreinntekt under 3G. 
 
Retningslinjene kan endres med virkning fra nytt kalenderår, ved vedtak i Kommunestyre 
 

2. Kommunens ansvar 
Kommunen yter ikke særskilt drifts- og kapitaltilskudd utover det som følger av Forskriftens regler og de til 
enhver tid statlige føringer.  
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Minumumsdekningen fra høsten 2012 er 92% av kommunal sats for ordinære barnehager og 92% av 
nasjonal sats for familiebarnehager.   
 
Hjemmel:  Bhl. §14, Fvl., F nr 1379 §2 og § 4, R nr F-05/11  
  

3. Det kommunale tilskuddet til ordinær drift 
Søknad om kommunal finansiering av nye plasser vil bli behandlet fortløpende gjennom året.  
 
Det er en forutsetning at arealet for nye plasser er godkjent, før søknad om økonomisk tilskudd (kapital- og 
driftstilskudd) behandles. Det vil likevel være naturlig at kommunen i en prosess med etablering av for 
eksempel en ny barnehage eller utbygging av eksisterende barnehage, gir et foreløpig tilsagn om at tilskudd 
vil bli gitt etter at godkjenning foreligger. Dette ut fra kommunens til enhver tid definerte behov for 
barnehageplasser, slik det praktiseres i dag. 
 
Hjemmel: Bhl. §14, Fvl., F nr 1379  §3, R nr F-05/11 

 

4. Tilskudd til driftskostnader 
Tilskuddssatser 
Kommunen beregner hvert år en kommunal gjennomsnittlig sats, som grunnlag for driftstilskudd til ikke-
kommunale ordinære barnehager.  
Kommunale barnehager som har budsjetterte driftskostnader som er minimum 25% høyere  enn 
gjennomsnittlige budsjetterte driftskostnader i tilsvarende barnehager, vil bli holdt utenfor  
beregningsgrunnlaget for den kommunale tilskuddssatsen.  Kostnader knyttet til kommunale barnehager 
som opprettes eller legges ned i løpet av året, trekkes også ut av beregningsgrunnlaget.  
I den tekniske beregningen av den kommunale tilskuddssatsen blir kostnader, inntekter og aktivitet for disse 
barnehagene,  holdt utenfor. 
 
Satsen for driftstilskudd beregnes på grunnlag av rapportering av barn i de kommunale barnehagene pr 
15/12 foregående år og kommunens  barnehagebudsjett for tilskuddsåret. 
Tilskudd utbetales til de ikke-kommunale barnehagene i henhold til den enkelte barnehages innmeldte antall 
barn, alder og oppholdstid ved telling 15/12 foregående år. 
 
 
Eksempel: 
Satsen for driftstilskudd  2013 beregnes på grunnlag av rapportering av antall barn, alder og oppholdstid  i de 
kommunale barnehagene pr 15/12-2012 og kommunens  barnehagebudsjett for 2013. 
Tilskudd for 2013 utbetales i henhold til den enkelte ikke-kommunale barnehages innmeldte antall barn, 
alder og oppholdstid ved telling 15/12-2012.  
 
 
For familiebarnehager og åpne barnehager, gis det driftstilskudd etter nasjonale satser, da kommunen selv 
ikke driver slike barnehager. Fra høsten 2012 er det fastsatt en minimumsdekning på 92% av statlig sats. 
 
Nyetablerte barnehager 
Det utbetales driftstilskudd for hel måned for plasser som tas i bruk i perioden 1. til 15. i måneden. 
Tilsvarende gis det tilskudd for en halv måned, for plasser som tas i bruk etter den 15. i hver måned. 
Tilskuddet utbetales første gang innen utgangen av første driftsmåned, og senere hvert kvartal. 
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Utvidelse eller reduksjon av plasser i eksisterende barnehager  
Se pkt. 7 om aktivitetsendringer. 
 
Drifts- og kapitaltilskudd utbetales samlet, forskuddsvis hvert kvartal: første virkedag i januar, april juli og 
oktober 
 
Hjemmel:  Fvl.,  F nr 1379  §3 og §13 , R nr F-05/11  
 

5. Tilskudd til kapitalkostnader 
Ringerike kommune gir tilskudd til ikke-kommunale barnehager til kapitalkostnader og benytter nasjonale 
satser fastsatt av departementet.  
 
Kommunen yter ikke tilskudd til kapitalkostnader utover 100% av nasjonale satser.  
Fra høsten 2012 er det fastsatt en minimumsdekning på 92% av statlig sats. 
 
Hjemmel: Fvl.,  F nr 1379  §5 og §13, R nr F-05/11  
 
Nyetablerte barnehager 
Det utbetales kapitaltilskudd for hel måned for plasser som tas i bruk i perioden 1. til 15. i måneden. 
Tilsvarende gis det tilskudd for en halv måned, for plasser som tas i bruk etter den 15. i hver måned. 
Tilskuddet utbetales første gang innen utgangen av første driftsmåned, og senere hvert kvartal. 
 
Utvidelse eller reduksjon av plasser i eksisterende barnehager 
Se pkt. 7 om aktivitetsendringer. 
 
Drifts- og kapitaltilskuddet utbetales samlet,  forskuddsvis hvert kvartal: første virkedag i januar, april juli og 
oktober. 
 

6. Reduksjon av kommunalt tilskudd 
Kommunen vil foreta en helthetsvurdering og redusere det kommunale tilskuddet i tråd med Forskriftens § 
6.  Vurderingen av en reduksjon i det kommunale tilskuddet gjøres i forbindelse med etterjustering av det 
årlige tilskuddet. Se punkt 8. 
 
Hjemmel:  Fvl., F nr 1379 §3 og  §6, R nr F-05/11  

 

7. Opplysningsplikt 
Eier av ikke-kommunale barnehager skal 15. desember hvert år rapportere om antall barn, og barnas alder 
og oppholdstid i barnehagen, på skjema fastsatt av departementet. Dette danner grunnlaget for utmålingen 
av kommunalt drifts- og kapitaltilskudd påfølgende år.  
 
Aktivitetsendringer 
Aktivitetsendringer skal meldes fra til kommunen, og vil medføre omregning av kommunalt tilskudd. 
Rapporteringer skjer på eget skjema. 
 
Større aktivitetsendring i ordinære barnehager defineres slik: 
En økning eller reduksjon på to hele plasser eller mer, uavhengig av barnets alder, som varer i to hele  
kalendermåneder eller mer.  
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Større aktivitetsendring i familiebarnehager defineres slik:   
En økning eller reduksjon på en hel plass eller mer, uavhengig av barnets alder, som varer i to hele 
kalendermåneder eller mer. 
 
Økonomisk tilskudd reguleres fra og med første hele måned endringen gjelder fra, og avregnes på  
nærmeste kvartalsvise utbetaling.  
 
 
Kommunen vil føre tilsyn med barnehagene jfr.  Rundskrivets §7. 
 
Hjemmel:  Fvl.,  F nr 1379  §7, R nr F-05/11  
 
 

8. Endringer i grunnlaget for de kommunale tilskuddssatsene 
Kommunens barnehagebudsjett samt antall barn, alder og oppholdstid i kommunale barnehager,  ligger til 
grunn for beregning av tilskuddssatsene hvert år. 
 
Etter at Kommunestyret har fått seg forelagt kommunens revisorgodkjente regnskaper i mai/juni , tas det en 
kontroll og etterberegning av de kommunale tilskuddssatsene for foregående år.  
For mye/lite utbetalt tilskudd for foregående år, vil bli avregnet mot tilskudd for 4. kvartal hvert år.   
 
Se også pkt 10 om tilbakebetaling av tilskudd. 
 
Ved etterberegningen av tilskuddet, tas det høyde for den faktiske aktivitetsendringen gjennom året. Det  
legges det til grunn en vekting av antall barn, alder og oppholdstid,  jfr.   tellingen pr 15/12 foregående år og 
pr 15/12 i tilskuddsåret. 
Eksempelvis vil antall barn 2013 vektes slik:   7/12 av telling pr 15/12-2012 og 5/12 av telling pr 15/12-2013.  
 
Hjemmel:  Fvl., F nr 1379  §8, R nr F-05/11  

 

9. Vilkår for kommunalt tilskudd 
Kommunen yter tilskudd i henhold til statens minimumssatser. 
 
Se også pkt. 2, 6 og 7. 
 
Hjemmel: Fvl., F nr 1379 §6, §7 og §9, R nr F-05/11 

 

10. Tilbakebetaling 
Kommunen vil fatte vedtak om tilbakebetaling av for meget utbetalt tilskudd til ikke-kommunale 
barnehager.  
Krav om tilbakebetaling vil skje i forbindelse med den ordinære utbetalingen av tilskudd for 4. kvartal hvert 
år.  
 
Hjemmel:  Fvl., F nr 1379 §6, §7, §8  og §10, R nr F-05/11 
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11. Refusjon av kostnader knyttet til barn fra andre kommuner 
Kommunen vil  krever refusjon fra andre  kommuner som har sine barn plassert i ikke-kommunale 
barnehager i Ringerike kommune.  Refusjonen tilsvarerer  minimumssats,  92 %  av nasjonale satser fra 
høsten 2012. 
Kravet beregnes forholdsmessig i forhold til plasstørrelsen barnet har. 
 
Hjemmel: Fvl., F nr 1379 §11, R nr F-05/11 
 
Ringerike kommune vil kreve refusjon fra andre kommuner tilsvarende 100 % av nasjonale satser, i henhold 
til inngåtte avtaler med den enkelte kommune.  
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Satser for kommunal tilskudd til ikke-kommunale barnehager 2012 
 

Fra høsten 2012 gis 92 %  av: 

Kr Pr time Pr heltidsplass 

Satser Drift og  
adm 

Kapital Totalt Drift og  
adm 

Kapital Totalt 

Ordinære barnehager 
små barn 
 

78,2 3,6 81,8 Kr 169 000 Kr 7 600 Kr 176 600 

Ordinære barnehager  
store barn 

37,7 3,6 41,3 Kr   81 500 Kr 7 600 Kr   89 100 

 

 

Fra høsten 2012 gis 92 %  av: 

Kr Pr time Pr heltidsplass 

Satser Drift og  
adm 

Kapital Totalt Drift og  
adm 

Kapital Totalt 

Familiebarnehager  
små barn 
 

61,6 5,4 67,0 kr 138 000 Kr 12 000 Kr 150 000 

Familiebarnehager 
store barn 

49,4 5,4 54,8 Kr 105 300 Kr 12 000 Kr 117 300 

 

 

 Satser for refusjon fra andre kommuner ( salg av plasser), 100%  av: 

Kr Pr time Pr heltidsplass 

Satser Drift og  
adm 

Kapital Totalt Drift og  
adm 

Kapital Totalt 

Ordinære barnehager 
små barn 
 

79,8 3,6 83,4 Kr 173 500 Kr 7 600 Kr 181 100 

Ordinære barnehager 
store barn 

38,9 3,6 42,5 Kr   85 000 Kr 7 600 Kr   92 600 

Familiebarnehager 
små barn 
 

61,6 5,4 67,0 Kr 138 000 12 000 Kr 150 000 

Familiebarnehager 
store barn 

49,4 5,4 54,8 Kr 105 300 12 000 Kr 117 300 

 

Ovenfor vises satsene for 2012. 
Satser for ordinære barnehager fastsettes i forhold til kommunalt vedtatt budsjett, og fastsettes endelig for 
2013 innen 1.2.2013. 
Satsene for kapitaltilskudd og tilskudd til familiebarnehager presenteres i Statsbudsjett for 2013. 
 
 















































 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 14/3020-4  Arkiv: U64 &01  

 

Sak: 207/14 

 

Avtale mellom Gjøvikregionen Hadeland Ringerike Reiseliv og kommunene  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
1. Ringerike kommunestyre godkjenner forslag til avtale mellom Gjøvikregionen 

Hadeland Ringerike Reiseliv og kommunene Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten, 

Søndre Land, Nordre Land, Gran, Lunner, Jevnaker, Hole og Ringerike (Avtale 

reiseliv – forslag pr. 04.09.14). 

2. Godkjenningen er betinget av at samtlige kommuner gir tilsvarende godkjenning. 

 
 

Behandling i Formannskapet 02.12.2014: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til 

kommunestyret. 

 
 



SAKSFRAMLEGG 

 
  

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 14/3020-2   Arkiv: U64 &01  

 

Avtale mellom Gjøvikregionen Hadeland Ringerike Reiseliv og 

kommunene  
 

 

Forslag til vedtak: 
 

 

1. Ringerike kommunestyre godkjenner forslag til avtale mellom Gjøvikregionen 

Hadeland Ringerike Reiseliv og kommunene Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten, 

Søndre Land, Nordre Land, Gran, Lunner, Jevnaker, Hole og Ringerike (Avtale 

reiseliv – forslag pr. 04.09.14). 

2. Godkjenningen er betinget av at samtlige kommuner gir tilsvarende godkjenning. 

 

 

 

Innledning / bakgrunn 
  

Reiselivssamarbeidet i regionen har i noen år foregått i regi av Hadeland Ringerike Reiseliv 

(HRR) hvor store deler av reiselivsbedriftene har vært medlemmer. I 2012 ble det 

gjennomført et profesjonelt utredningsarbeid om den framtidige reiselivsorganiseringen for 

Ringerike og Hadeland. Oppdragsgiver var de to regionrådene. Buskerud og Oppland 

fylkeskommuner bekostet utredningen. HRR deltok aktivt med innspill til utredningen. 

 

Utredningen konkluderte med følgende anbefaling: 

«Hadeland- Ringerike reiseliv bør ta initiativer for å avklare et tettere samarbeid / felles 

organisering med reiselivet i Gjøvik-regionen. Det er store likheter både på produkt- og 

markedssiden, noe som gjør at en i et samarbeid vil kunne løse felles utfordringer langt mer 

effektivt enn i dag. Det vil også være en fordel å være en tyngre organisasjon når arbeidet 

med å etablere en felles organisering med reiselivet på Romerike skal gjennomføres». 

 

Det ble videre understreket at den nye organisasjonen må bidra til at den enkelte bedrift kan 

få økt lønnsomhet og verdiskaping. Dette forutsetter: 

 En spisset forretningsplan som viser hvordan fellesorganisasjonen kan bidra til 

bedriftenes vekst. 

 Rekruttering av kompetanse innen markeds- og produktinnovasjoner. 



 

Et overveldende flertall av medlemsbedriftene sluttet seg til denne anbefalingen. Det ble 

inngått en intensjonsavtale mellom de to reiselivsorganisasjonene om et prosjektsamarbeid 

fra 2013 og med sikte på en fusjon fra 2014. Erfaringene fra prosjektperioden har vært svært 

gode og fusjonsprosessen er nå gjennomført. Det nye destinasjonsselskapet registreres 

formelt under navnet Gjøvikregionen Hadeland Ringerike Reiseliv. Av praktiske grunner vil 

man arbeide for et kortere navn til daglig bruk. 

 

 

Beskrivelse av saken 
 

Nasjonal politikk – forventninger 

Regjeringens reiselivsstrategi «Destinasjon Norge» ble utarbeidet av Nærings- og 

handelsdepartementet (NHD) i 2012 og presentert for fylkeskommunene i 2013. Målet er å 

øke verdiskapingen og produktiviteten. Det er beregnet at det er mulig å frigjøre inntil 165 

mill. ved restrukturering av reiselivsarbeidet. Disse midlene ønskes frigjort ved å bruker 

mindre på administrasjon og få overført disse midlene til operativt arbeid. 

Modellen innebærer at man organiserer reiselivet i 6 regionale selskaper med tilhørende 

destinasjonsselskap (DS). Østlandet vil bli delt i to – Fjell-Norge og Øst-Norge. Vår region 

vil bli en naturlig del av sistnevnte. 

I dag er det nesten 400 DS. Dette ønskes redusert til ca. 40. 

For å få dette til har NHD opprette et eget struktureringsprosjekt som skal gjennomføres i 

løpet av 5 år. 

 

Målet er: 

• Tilnærmet lik finansiering over hele landet. 

• Driftsfinansiering av DS vil komme fra staten – egen post på statsbudsjettet. 

• Øvrig behov skal dekkes av næring, fylker og kommuner i felleskap. 

• Tydelig avtale om leveranse mot privat og offentlig sektor. 

 

Statlige prosessmidler 

For å få fram gode eksempler og vinne erfaring med ny modell har NHD avsatt statlige 

prosessmidler. Reiselivssamarbeidet mellom HRR og Gjøvikregionen har søkt om og fått 

slike midler (450.000 kr). Forutsetningen var at den igangsatte fusjonsprosessen videreføres. 

Prosessen i vår region var blant de aller første som fikk slike midler. 

 

Behov for å harmonisere arbeidet 

Reiselivsarbeidet på Hadeland/Ringerike og i Gjøvikregionen har ulik historie og har vært 

drevet og organisert forskjellig. For at fusjonen skulle la seg gjennomføre var en avhengig 

av å harmonisere rammebetingelsen. Dette er spesielt nødvendig for de økonomiske ytelsene 

både fra kommunene og næringsaktørene. 

 

Med dette som bakgrunn ble det gjennomført et møte på Lygnasæter 6. september 2013. 

Alle ordførerne som omfattes av samarbeidet var invitert til møtet. Eigil Rian fra NHD var 

til stede og redegjorde for departementets arbeid. 

 

Her gjengis oppsummeringen fra dette møtet: 

1. Møtedeltakerne ga positiv respons på arbeidet med fusjon mellom HRR og 

Gjøvikregionen Turistkontor 



2. Innlegget fra Eigil Rian, NHD ble av flere kommentert som positivt og på mange 

områder støttende for en fusjon 

3. Prosessmidler kommer fra NHD, men dette er avhengig av at fusjonsprosessen går 

videre. 

4. Tjenestene som et fusjonert selskap skal levere er det enighet om skal være som 

presentert i møtet 

5. Det er forståelse for behovet for langsiktig finansiering av selskapet, min 3 år – 

optimalt 5 år 

6. Spleiselag mellom det offentlige og næringa er en forutsetning og i et fusjonert 

selskap er næringsfinansieringen budsjettert til kr 7,2 mill. 

7. Den offentlige andelen er budsjettert til kr 3 658 800 hvorav kr 2 058 800 er fra 

Gjøvikregionen og kr 800 000 hver fra Hadeland og Ringerike. Det er aksept for at 

partnerskapsmidler kan være en del av finansieringen fra Hadeland og Ringerike i en 

overgangsperiode. 

8. Adm.ledere av regionrådene utarbeider saksgrunnlag for behandling i kommunene 

høst 2013. 

9. Endelig fusjonsdato tilpasses fremdrift i kommunenes behandling og skal 

gjennomføres innen utgangen av november måned. 

 

På møtet ble følgende forslag til modell for økonomisk bidrag fra kommunene presentert: 

 

Gjøvik   982 860 

Ringerike   582 860 

Østre Toten   297 100 

Gran    297 100 

Vestre Toten   297 100 

Lunner   240 870 

Nordre Land   240 870 

Jevnaker   240 870 

Hole    240 870 

Søndre Land   240 870 

Sum            3 661 370 

 

Modellen innebærer en tilnærmet videreføring av dagens nivå for kommunene i 

Gjøvikregionen. Modellen treffer konklusjonen i pkt. 7 i oppsummeringa fra møtet 6. sept. 

på en god måte. 

Differansen mellom Gjøvik og Ringerike utgjør drift av turistinformasjonskontor. 

 

Rådet for Ringeriksregionen behandlet saken 06.11.2013 og fattet følgende vedtak: 

1. Rådet for Ringeriksregionen støtter arbeidet som er satt i gang for å etablert ny 

reiselivsdestinasjon gjennom fusjon av Hadeland-Ringerike reiseliv og 

Gjøvikregionen Turistkontor. 

2. På bakgrunn av arbeid som er igangsatt med å utarbeide nasjonal reiselivsstruktur 

anbefales det å inngå 3-årig avtale med kommunene. 

3. Vurderinger som framkommer i dette saksframlegget må tas hensyn til ved 

utarbeidelse av forslag til avtale med kommunene. 

4. Regionrådet anbefaler følgende finansieringsmodell lagt til grunn for kommunene på 

Ringerike: 



a. For 2014 og 2015 bidrar Rådet for Ringeriksregionen og Buskerud 

fylkeskommune med støtte i form av utviklingsmidler med samme sum pr år 

som i 2013. 

b. Fra 2016 overtar kommunene ansvaret for å bidra med støtte til 

reiselivssamarbeidet i samsvar med forslag til modell framlagt i møtet på 

Lygnasæter 6. september. 

c. Jevnaker oppfattes i reiselivssammenheng som en Opplandskommune og yter 

bidrag til framtidig reiselivsorganisering i henhold til dette. Det må avklares 

hvordan de 50.000 som i dag betales fra Jevnaker via Ringeriksregionen skal 

dekkes inn. 

 

 

Avtale mellom destinasjonsselskapet og kommunene 

Representanter for de berørte regionene har i samarbeid med destinasjonsselskapet 

utarbeidet et forslag til avtale mellom Gjøvikregionen Hadeland Ringerike Reiseliv og 

kommunene. 

Avtalen beskriver i korte trekk formålet med reiselivssamarbeidet, hvilke tjenester 

reiselivsselskapet skal levere og størrelsen på økonomisk støtte fra kommunene. Summene i 

avtalen er de samme som ble presentert som et utgangspunkt på møtet mellom 

destinasjonsselskapet og ordførerne 6. september 2013. Det er imidlertid noe ulik 

finansiering i de tre regionene: 

 I Gjøvikregionen betales alt direkte fra kommunene. 

 I Hadelandsregionen (inkl. Jevnaker) er det lagt opp til en blanding av midler 

fra kommunene og partnerskapsmidler. 

 I Ringeriksregionen (Hole og Ringerike) er det lagt opp til bruk av 

partnerskapsmidler fra Buskerud fylkeskommune og Rådet for 

Ringeriksregionen de to første årene (2015 og 2016), og betaling direkte fra 

kommunene i 2017. 

 

Avtalen vil etter at den er vedtatt gjelde fram til 31. desember 2017. I god tid før utløpsdato 

vil avtalen bli evaluert og eventuelt videre samarbeid må drøftes mellom partene. Dersom 

det blir aktuelt å reforhandle eller forlenge avtalen, vil dette måtte behandles på nytt i 

kommunestyrene. 

 

Rådet for Ringeriksregionen behandlet avtaleforslaget i sitt møte 14. mai i år og vedtok 

følgende anbefaling til de tre kommunene: 

 

Rådet for Ringeriksregionen anbefaler at kommunene: 

a. godkjenner avtaleforslaget 

b.  innarbeider beløpene i økonomiplanene 

 

Avtaleforslaget er etter dette oppdatert med det nye navnet på destinasjonsselskapet: 

Gjøvikregionen Hadeland Ringerike Reiseliv, og er nå klart til behandling i kommunene. 

 

 

Økonomiske forhold 
 

Avtalen forplikter de tre ordførerne til å prioritere tildeling av partnerskapsmidler gjennom 

Rådet for Ringeriksregionen med de summer som er angitt i avtalen. 



 

Ringerike kommune må i tillegg budsjettere med 582.860 kr 2017. 

 

 

Rådmannens vurdering 
 

Rådmannen viser til den omfattende og grundige prosessen som ligger til grunn for 

fusjonsprosessen og etableringen av Gjøvikregionen Hadeland Ringerike Reiseliv, og til de 

sterke nasjonale føringene om etablering av færre og større destinasjonsselskaper. 

 

Rådmannen anbefaler at den foreliggende avtalen godkjennes og legger i den forbindelse 

stor vekt på at reiselivsbedriftene i regionen synes å være svært fornøyde med den nye 

organisasjonen. 

 

 

Vedlegg 
 

Trykt vedlegg: 

 

Avtale mellom Gjøvikregionen Hadeland Ringerike Reiseliv og kommunene Gjøvik, Østre 

Toten, Vestre Toten, Søndre Land, Nordre Land, Gran, Lunner, Jevnaker, Hole og Ringerike 

(Avtale reiseliv – forslag pr. 04.09.14). 

 

 

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, 19.11.2014 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

saksbehandler: Lars Olsen 

 



Avtale reiseliv - forslag pr. 04.09.14

Avtale
mellom

Gjøvikregionen Hadeland Ringerike Reiseliv
og kommunene

Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten, Søndre Land, Nordre Land, Gran, Lunner, Jevnaker, Hole

og Ringerike

1. Partene i avtalen

Gjøvikregionen Hadeland RingerikeReiseliv,heretter kalt destínasjonsselskapet.

Os

Kommunene: Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten, Søndre Land, Nordre Land, Gran, Lunner,

Jevnaker,Hole og Ringerike,heretter kalt kommunene.

2. Formål med avtalen

Formålet med denne avtalen er å regulere forholdet mellom kommunene og
destinasjonsselskapet. l dette ligger både tjenesteinnhold og økonomiske forhold.

3. Formålet med reíselivssamarbeídet og destinasjonsselskapet

Organisasjonenskal fungere som virkemiddelapparat for kommunene for å sikre felles profil
og flere besøkendetil regionen i et tett samarbeide med reiselivsnæringen.
Destinasjonsselskapeter en medlemsorganisasjonog det er en felles forståelse av at det er
medlemsbedrifter som skal profileres gjennom organisasjonen. Medlemsmassen består av
reiselivsrelaterte bedrifter innen bl.a. overnatting, transport, servering, opplevelser og
handel i tillegg til kommunene. Det er ogsået formål at kommunene og regionene profileres
gjennom samarbeidet.

4. Tjenesteinnhold

Destinasjonsselskapetyter følgende tjenester:
a) Profilering av regionen på web, sosiale medier, messerog trykksaker etc.
b) Tilby arrangementskalender løsningtil kommunens nettsider
c) Deltakelse i ulike reiselivsrelaterte prosjekter i regionene
d) Profilering av ikke betalbare attraksjoner og aktiviteter som f.eks. kirker,

turstier, turforslag.
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e) Kontakt opp mot virkemiddelapparat herunder fylkeskommuner og
innovasjon Norge i reiselivsspørsmål

f) Produktutvikling i samarbeid med reiselivsnæringen og den enkelte
kommune.

g) Kompetansehevendetiltak for reiselivsnæringen

5. Økonomi

Kommunene forplikter segtil å yte følgende tilskudd til drift og utvikling av

destinasjonsselskapet:

Kommune

Gjøvikregionen:
Gjcavik
Østre Toten
Vestre Toten

Nordre Land

Søndre Land

Hadelandsregionen:

Gran

Jevnaker

Lunner

Partnerskapsmidier
Hadeland/GFK

Ringeriksregionen:

Hole
Ringerike
Partnerskapsmidler
Ringeriksregionen
og Buskerud

fylkeskommune
(BFK)

2015

982 860
297 100

297 100
240 870
240 870

150 000
130 000

130 000
368 840

800 000

6. ikrafttredelse og varighet

2016

982 860
297 100

297 100
240 870
240 870

200 000
160 000

160 000
258 840

800 000

2017

982 860
297 100

297 100
240 870
240 870

200 000

160 000
160 000
258 840

240 870
582 860

Merknader

inkl. turistkontor

Forutsetter

godkjenning i

BFK

Denne avtalen trer i kraft når alle parter har fattet vedtak om godkjenning av avtalen og

gjeider til 31. desember 2017.



7. Oppsigelse

l-lver enkelt part kan ikke si opp denne avtalen i avtaleperioden med mindre alle parter er

enige om dette.

8. Reforhandling og fornyelse av avtalen

Dersom det i avtaleperioden kommer nye nasjonale føringer i forhold til ny norsk

reiselívsstrategi - Destinasjon Norge, skal partene reforhandle avtalen i den grad de nye

føringene tilsier dette.

Avtalen evalueres innen 1. mars 2017. Deretter møtes partene for å drøfte samarbeidet

videre og evt. reforhandle eller forlenge avtalen.

9. Tvister

Eventuelle tvister om forståelsen av denne avtalen skal Søkesløst i mânnelíghetgjennom

forhandlinger. Hvistvisten ikke er løst innen 6 måneder kan hver av partene gå til søksmål

ved de ordinære domstoler.

Dato:

Underskrifter:

Ordførerne i kommunene

Gjøvik Østre Toten Vestre Toten SøndreLand Nordre Land

Gran Lunner Jevnaker Hole Ringerike

Styreleder i Gjøvikregionen Hadeland Ringerike Reiseliv



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 14/2025-2  Arkiv: 014  

 

Sak: 2/14 

 

FASTSETTING AV VALGDAG. KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET 

2015.  

 

Vedtak i Valgstyret: 

 
Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 avholdes over to dager; søndag 13. og mandag  

14. september 2015.  Det legges til grunn at rådmannen innarbeider dette budsjettmessig. 

 
 

Behandling i Valgstyret 27.11.2014: 

 

Leder Kjell B. Hansen viser til vedtak i møte 26.06.14 hvor det fremgår at 2-dagers valg ble 

vedtatt videreført. 

Leder foreslår at dette opprettholdes og fremmet følgende forslag til vedtak: 

 

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 avholdes over to dager; søndag 13. og mandag 14. 

september 2015. Det legges til grunn at rådmannen innarbeider dette budsjettmessig. 

 

Elektronisk avstemming: 

 

Leders forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
 



SAKSFRAMLEGG 

 
  

Valgstyret 

 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 14/2025-1   Arkiv: 014  

 

FASTSETTING AV VALGDAG.  

KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET 2015.  

 

Forslag til vedtak: 
 

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 avholdes i Ringerike kommune mandag 14. 

september 2015. 

 

Beskrivelse av saken 
  

Stortinget har fastsatt at valgdagen blir mandag 14. september, og eventuelt søndag 13. 

september 2015. 

Stortingsvalget 2013 ble avviklet over to dager. 

Utfordringene i forhold til det kommende valget er at listekandidater ikke lenger kan velges 

som stemmestyremedlemmer eller inneha andre oppgaver i valglokalet.  

Det ble byttet ut en del personer ved forrige valg, men det vil ved det kommende valget 

være behov for å bytte ut mange. Dette fordi det er mange flere som står på lokal liste, enn 

liste til stortingsvalget. 

 

Vi har behov for 120 personer i valglokalene, dersom man velger å opprettholde samtlige 

valglokaler. 

Merkantile ansatte i kommunen er langt færre enn dette. Det må derfor rekrutteres personer 

utover egne ansatte. Alle personene trenger omfattende opplæring, da valgarbeidet vil være 

ukjent for de aller fleste.  

Kommunen er pålagt av kommunal- og moderniseringsdepartementet å drive opplæringen 

av valgmedarbeiderne selv. 

Det vil koster penger og menneskelige ressurser for å drive opplæring.  

Med bakgrunn i dette er det viktig at de som rekrutteres fortsetter som valgmedarbeidere 

også ved valgene etter 2015. 

 

Med bakgrunn i dette vil et to-dagers valg i 2015, koste ca. 900 tusen kroner mer enn det 

stortingsvalget 2013 kostet. 

 

Juridiske forhold  
  

Valgdagen er fastsatt til mandag 14. september 2015.  

I tillegg kan kommunen velge å avholde valgting også søndag 13. september 2015. 



 

Tidligere behandlinger og vedtak 
  

I 2013 var det første gang på mange år at man avviklet valget over to dager. Valglokalet 

holdt åpent fra klokken 15:00 til 19:00 på søndag, og fra klokken 10:00 til 20:00 på mandag. 

Det var 3 674 kryss i manntallet søndag, og 8 793 kryss i manntallet mandag.  

Totalt 12 672 stemmer. 

I tillegg ble det avlagt 4 358 forhåndsstemmer. 

 

Statistikken viser følgende valgdeltakelse ved kommunestyre- og fylkestingsvalg: 

 

ÅRSTALL RINGERIKE KOMMUNE LANDSBASIS 

1999 58,2 % 60,4 % 

2003 55,1 % 59,0 % 

2007 53,0 % 57,5 % 

2011 59,2 % 64,2 % 

 

Statistikken viser følgende valgdeltakelse for stortingsvalg: 

 

ÅRSTALL RINGERIKE 

KOMMUNE 

BUSKERUD 

FYLKE 

LANDSBASIS 

2001 74,0 % 75,2 % 75,5 % 

2005 76,1 % 77,3 % 77,4 % 

2009 74,1 % 76,0 % 76,4 % 

2013 76,3 % 77,8 % 78,2 % 

 

Som vi ser at oversikten har Ringerike kommune alltid ligget under gjennomsnittet når det 

gjelder valgdeltakelse, både når vi sammenligner med Buskerud fylke og landet. 

 

Når det gjelder avlagte forhåndsstemmer har antallet steget betraktelig siden 2005. På 

fylkesnivå og landsbasis har antallet nesten doblet seg. 

(SSB mangler statistikk for valgt 2011). 

 

ÅRSTALL RINGERIKE 

KOMMUNE 

BUSKERUD 

FYLKE  

LANDSBASIS 

2005 3 337 22 331 474 905 

2009 4 158 32 241 656 892 

2013 4 358 41 630 859 047 

 

Valgdeltakelsen økte med 1,9 prosentpoeng blant de stemmeberettigede fra 2009 til 2013. 

Denne endringen er ikke likt fordelt mellom aldersgruppene. Det er først og fremst blant 

unge velgere at veldeltakelsen har økt. Det er en markant økning blant førstegangsvelgerne 

(18-21 år). Økningen er på 10 prosentpoeng. Også blant dem vi kan kalle 

«andregangsvelgere», (aldersgruppen 22-25), økte deltakingen betraktelig. 

 

Dette kan ha sammenheng med den betydelige økningen av avlagte forhåndsstemmer.  

 

Økonomiske forhold 



  

Dersom man velger å opprettholde alle stemmekretsene, vil et to-dagers valg øke utgiftene 

med ca. 900 tusen kroner. 

 

Dette fordi man må doble lønnsutgiftene, reiseutgiftene og serveringsutgiftene. 

 

Det vil være en rimeligere løsning å satse på økning av antall forhåndsstemmer, enn å 

avholde 2-dagers valg.  

Det er viktig å få opp valgdeltakelsen, spesielt blant de unge. De yngre benytter seg ofte av 

muligheten til å forhåndsstemme, i stede for å avlegge stemme på valgtinget. 

En mulighet som tidligere har vært drøftet, er å satse på å ha forhåndsstemmested på Kuben.  

Dette vil føre til økte utgifter i form av lønn, men mulighetene for å nå flere potensielle 

velgere er stort. 

Det er i snitt 5 000 mennesker som besøker Kuben hver dag. 

Det påløper ikke utgifter til leie av arealer ved Kuben. 

 

Dersom man velger å avvikle valget over to dager antas valget 2015 å koste ca. 2,4 millioner 

kroner.  

 

Rådmannens vurdering 
  

Høy valgdeltakelse er essensielt for demokratiet, og en god valggjennomføring er en 

forutsetning for et korrekt resultat.  

Lovendringene som er pekt på skaper utfordringer på flere måter. Man skal sørge for at 

stemmestedene bemannes med nok, kvalifiserte valgmedarbeidere.  

Kostnadene til lønn for disse personene er vesentlig høyere enn ved tidligere valg. 

Dette fordi man før kunne utbetale en møtegodtgjørelse,(til de aller fleste), mens man nå må 

dekke lønnsutgifter. Ved lønnsutbetaling får man et tillegg på 33 prosent sosiale kostnader. 

 

Kommunestyrets føringer i Handlingsplan 2014 – 2017 er at kommunen skal ut av ROBEK i 

2015 og at virksomheten skal gå med et overskudd på 30 millioner kroner i 2015.  

Skal vi ha mulighet til å klare det målet, må det spares midler der det er mulig.  

 

Dersom man avvikler valget over en dag vil det være mulig å redusere utgiftene vesentlig. 

 

Videre anbefaler rådmannen at man bruker noen resurser for å øke tilgjengeligheten for 

velgerne til å kunne avlegge forhåndsstemme. 

 

Etter en totalvurdering av de momenter som er nevnt, med spesiell vekt på Ringerike 

kommune sin økonomiske situasjon, finner rådmannen å anbefale at det avholde en-dags 

valg i Ringerike kommune i 2015. 
 

 

 

 

 Ringerike kommune, 17.11.2014 

 

 

 



 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

saksbehandler: Kari Véien Denné 

 

 



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 14/2025-2  Arkiv: 014  

 

Sak: 2/14 

 

FASTSETTING AV VALGDAG. KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET 

2015.  

 

Vedtak i Valgstyret: 

 
Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 avholdes over to dager; søndag 13. og mandag  

14. september 2015.  Det legges til grunn at rådmannen innarbeider dette budsjettmessig. 

 
 

Behandling i Valgstyret 27.11.2014: 

 

Leder Kjell B. Hansen viser til vedtak i møte 26.06.14 hvor det fremgår at 2-dagers valg ble 

vedtatt videreført. 

Leder foreslår at dette opprettholdes og fremmet følgende forslag til vedtak: 

 

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 avholdes over to dager; søndag 13. og mandag 14. 

september 2015. Det legges til grunn at rådmannen innarbeider dette budsjettmessig. 

 

Elektronisk avstemming: 

 

Leders forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
 



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 14/2837-4  Arkiv: N42 &18  

 

Sak: 213/14 

 

Høringsuttalelse til endring av konsesjon for å drive og inneha Hønefoss flyplass, Eggemoen  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
Ringerike kommune stiller seg positive til omsøkt endring av konsesjon for Eggemoen 

Flyplass. 

 

Endringen ansees som så liten at det ikke gjennomføres offentlig ettersyn av forslag til 

endring. 

 
 

Behandling i Formannskapet 02.12.2014: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til 

kommunestyret. 

 
 



SAKSFRAMLEGG 

 
  

Kommunestyret 

Formannskapet 

 

 
Arkivsaksnr.: 14/2837-2   Arkiv: N42 &18  

 

Høringsuttalelse til endring av konsesjon for å drive og inneha Hønefoss 

flyplass, Eggemoen  
 

Forslag til vedtak: 
 

Ringerike kommune stiller seg positive til omsøkt endring av konsesjon for Eggemoen 

Flyplass. 

 

Endringen ansees som så liten at det ikke gjennomføres offentlig ettersyn av forslag til 

endring. 

 

Sammendrag 
Ringerike kommune er bedt om uttalelse i sak om endring av konsesjon for Eggemoen 

Flyplass. Frist for uttalelse i saken er satt til 23. desember 2014. 

 

Beskrivelse av saken 
Endringen består i at rullebanen merkes opp og tillates tatt i bruk i full lengde (1764,82m) i 

motsetning til dagens situasjon der kun ca. 800 meter tillates benyttet. Det søkes samtidig 

om tillatelse til etablering av lysanlegg for å bedre landingsforholdene og legge til rette for 

mørke og instrumentflygning. 

 

Konsesjonsendringen innebærer ingen endring i antall tillatte flybevegelser, tillatt flytyper 

eller tillatt åpningstid for flyplassen. Konsesjonsendringen tillater likevel en reell utvidelse 

av åpningstiden i den mørke årstiden da fravær av dagslys begrenser åpningstiden utover 

tillatt åpningstid. Konsesjonen vil også være en godkjenning av drift de nærmeste 10 årene. 

 

Belysning av flyplassen vil skje gjennom at det etableres innflyvingslys (lys i forkant av 

rullebanen) samt markeringslys langs rullebane og evt. taksebane. Det vil også være naturlig 

at det etableres lys i forbindelse med anlegg for lossing/håndtering av fraktgods og fly. Dette 

er imidlertid ikke direkte bundet til konsesjonen. Markeringslysene ligger nær bakken og vil 

ha liten synlighet for omgivelsene. Innflyvningslys vil ha bedre synlighet men det vurderes 

at gatebelysning og belysning i bygninger på Eggemoen vil være så dominerende at 

tilleggseffekten av landingslys blir lite merkbar. Det er normalt at landingslys (-og 

markeringslys) slukkes utenfor åpningstid og i tiden mellom landinger i perioder med liten 

trafikk. Luftfartstilsynet er ikke kjent med at det har vært reagert på lysanlegg i forbindelse 

med flyplasser andre steder i landet. 

 



Det ser ut til at endring av tillatt benyttet rullebane vil ha en gunstig effekt, særlig for 

Jevnaker med tanke på støy. Dette kommer av at flyene kan bruke lenger tid på å komme 

opp i fart (mindre gasspådrag) samt at de kan svinge av tidligere og dermed får større 

avstand til tett bebygde områder. 

 

Tidligere behandlinger 
Rådmannen viser til kommunestyrets sak 69/14 den 22.05.2014 (vedlagt sammen med 

saksfremlegg): 

 

Ringerike kommune stiller seg positive til forlengelse av eksisterende konsesjon for drift av 

Eggemoen Flyplass. 

 

Ved søknad om endring/utvidelse av gjeldende konsesjonen forutsettes offentlig ettersyn av 

forslag om dette. Administrasjonen gis i oppgave å gjennomføre ettersynet, samle inn 

innspill og fremme sak for politisk vedtak. 

 

 

Alternativt forslag til vedtak 
Dersom kommunestyret mener at endringen er såpass stor at det bør gjennomføres offentlig 

ettersyn av forslaget, er alternativ forslag til vedtak; 

 

Ringerike kommune stiller seg positive til omsøkt endring av konsesjon for Eggemoen 

Flyplass. 

 

Luftfartstilsynet bes om forlenget frist for høringsuttalelse for gjennomføring av offentlig 

ettersyn med påfølgende politisk vedtak. 

 

Rådmannen gjør oppmerksom på at offentlig ettersyn med nødvendig for- og etterarbeid vil 

kreve ca 1,5 måned. Søker ønsker å merke banen i mai og er derfor på grunn av 

bestillingstider avhengig av at selve konsesjonen er ferdigbehandlet hos Luftfartstilsynet i 

mars 2015. 

 

Rådmannens vurdering 
Rådmannen anser at endringen som foreslås i forslaget til ny konsesjon er så begrenset at det 

ikke er nødvendig å gjennomføre en høringsprosess i kommunen. Endring av tillatt benyttet 

rullebane omsøkes nå fordi rullebanen må merkes opp og konsesjonshaver ønsker da å 

merke hele fremfor å merke etter dagens konsesjon ca. 800m. Dette anses å være 

hensiktsmessig ut i fra støy og miljøhensyn. 

 

I tidligere vurdering av fornyelse av konsesjon ble det konkludert med at kommunen kunne 

gi sin tilslutning til videreføring av konsesjon men at endring av konsesjon, dersom dette ble 

aktuelt skulle legges ut til høring. Rådmannen anser at foreslått endring har så små 

konsekvenser at en høring mest sannsynlig vil dreie mer av en debatt for eller i mot flyplass. 

Høringsfristen er også såpass kort at det ikke er mulig med offentlig ettersyn innenfor den 

fristen som Luftfartstilsynet har gitt. 

 

Dersom Jevnaker kommune avgir sin høringsuttalelse før kommunestyret i Ringerike 

behandler saken, vil rådmannen sørge for å ettersende denne til kommunestyrets behandling. 

 



 

 

Vedlegg 
 

 Høringsbrev fra Luftfartstilsynet 

 Konsesjonssøknad med vedlegg 

 Vedtak kommunestyret sak 69/14 22.05.2014 

 Saksframlegg ifm. forlengelse av konsesjon 22.04.2014 

 Sak fra Jevnaker ifm. Forlengelse av konsesjon 23.05.2014 

 
 

 

 

 Ringerike kommune, 21.11.2014 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Grethe Tollefsen 

 

saksbehandler: Lars Lindstøl 
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Deres dato

Deres refera nse:

Høring - søknad om endring av konsesjon for à drive og inneha Hønefoss
flyplass, Eggemoen

Eivind Bjørntvedt søkte, på vegne av Ola Tronrud AS, i e-post datert 25. mars 2014 om endring
av konsesjon for å drive og inneha Hønefoss flyplass, Eggemoen.

1. Om sakens bakgrunn og søknaden

Tronrud Engineering AS fikk ved Luftfartstilsynets vedtak 16. mars 2004 konsesjon til å
anlegge, drive og inneha Hønefoss flyplass, Eggemoen. Konsesjonen ble gitt med 10 års
varighet, frem til og med 1. april 2014.

29. august 2013 søkte Eivind Bjørntvedt på vegne av Ola Tronrud AS om fornyelse av
konsesjon for å drive og inneha Hønefoss flyplass, Eggemoen (fornyelsessøknaden). Det ble
søkt om konsesjon på tilsvarende vilkår som iforegående periode, bl.a. et trafikkomfang på
15200 flybevegelser per år og åpningstider mellom 07.00 og 22.00. Fornyelsessøknaden ble
sendt på høring i perioden 21. februar til 21. mai i år.

Høringen ble besvart av Jevnaker kommune, Fylkesmannen i Buskerud og Statens vegvesen.
Ved siden av å knytte kommentarer til ulike forhold, anbefalte alle i sine svar at konsesjon ble
fornyet. En nærmere behandling av høringsinstansenes svar vil bli foretatt i Luftfartstilsynets
endelige vedtak i konsesjonssaken.

Mens fornyelsessøknaden var på høring, 25. mars 2014, søkte Eivind Bjørntvedt om en
utvidelse av konsesjonen (endringssøknaden, som denne høringen angår).

Endringenbestår i en rullebaneforlengelsefra 800 meter til 1764,82meter. Det tas sikte på å
legge til rette for instrument- og mørkeflyging. Rammene for trafikkomfanget eller åpningstiden
er ikke endret i søknaden.

Fornyelsessøknaden ble sendt til Luftfartstilsynet tidligere enn seks måneder før utløp av
gjeldende konsesjon, og gjeldende konsesjon er forlenget frem til konsesjonssøknaden er
ferdigbehandlet, jf. forskrift 11. januar 2007 nr. 40 om konsesjon for landingsplasser (heretter
konsesjonsforskriften) § 14 tredje ledd.

lultfztrtstilsynet I Civil Aviation Authority

Besøksadresse: Fakturaadresse: Fakturamottak DFØT: +47 75 58 50 00 Postadresse:
F: +47 75 58 50 05 Postboks 243 Sjøgata 45-47 Poslboks 4104

8001 BODØ 8006 BODØ lakluramollak@caa.no 2307 HAMARE: postrnottak@caa.no

for; d

I:

kn(3_i.åtå
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2. Konsesjonsregelverket

Alle som vil anlegge, drive eller inneha en landlngsplass skal som hovedregel inneha
konsesjon, jf. lov 11.juni 1993 nr. 101 om luftfart (luftfartsloven) § 7-5 første ledd. Ifølge
luftfartsloven § 7-6 skal konsesjon bare gis når det er forenlig med allmenne hensyn og uttalelse
fra vedkommende kommunale og andre myndigheter skal innhentes før konsesjon eventuelt
innvilges.

Vilkåret «forenlig med allmenne hensyn» er nærmere presisert i konsesjonsforskritten § 1
bokstav b, som lyder:

«Formåletmed forskriftener:
b) Å sikre en samfunnstjenlig luftfart og en hensiktsmessig disponering
av arealer, og at vurderingen av konsesjonssøknader skjer ut fra
hensynet til miljø, helse, flysikkerhet, naeringsinteresser, reguleringsplan,
kulturlandskap, samt hensynet til regional utvikling og bosetting»

Det følger videre av luftfartsloven § 7-7 at konsesjon gis for en bestemt tid, og på slike vilkår
som finnes påkrevd. Konsesjon for landlngsplasser til privat bruk gis i medhold av
konsesjonsforskriften § 15 som hovedregel for en periode på 10 år.

3. l-løringen

Luftfartstilsynetber høringsinstanseneom en bredt anlagtvurderingav lufthavnenedrift opp
mot allmenne hensyn, med vekt på de hensyn som fremgår av konsesjonsforskriften § 1
bokstav b.

Det bes særskilt om at det i uttalelsene tas konkret stilling til de forhold som fremheves i pkt. 3.1
flg.

Endringssøknaden innebærer prinsipielt en ny vurdering av flyplassen, og det bes om at
høringsinstansene tar stilling til om uttalelsene knyttet til fornyelsessøknaden ønskes endret.

Etter søkers opplysninger vil endringen primært ha flytekniske konsekvenser. I den grad
høringsinstansene finner det hensiktsmessig kan det henvises til tidligere sendte høringssvar,
ved siden av eventuelle bemerkninger knyttet til endringssøknaden.

3.1 Forholdet til arealplan

Det følger av luflfartsloven §7-6 tredje og fjerde ledd at konsesjon etter loven ikke kan gis i strid
med vedtatte arealplaner etter plan- og bygningsloven. Konsesjon kan likevel gis i strid med
bindende arealplan etter plan- og bygningsloven dersom det foreligger samtykke fra
vedkommende plan- og bygningsmyndighet til ferdigbehandling av søknaden.

Søker opplyser at det foreligger reguleringsplan for området. l sitt høringssvar for
fornyingssøknaden opplyser Jevnaker kommune videre at kommunen sammen med Ringerike
kommune har gitt dispensasjon til forlengelse av rullebanen. Etter Luftfartstilsynets vurdering vil
en endring av konsesjonen for Hønefoss flyplass, Eggemoen da ikke være i strid med vedtatte
arealplaner etter plan- og bygningsloven.
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3.2 Forholdet til naturmangfoldloven

Luftfartstilsynet har allerede innledningsvis i saksbehandlingen sett hen til lov 19. juni 2009nr.
100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) §§ 8 til 12, jf. § 7.

Det er etter Luftfartstilsynets oppfatning ønsker søker ikke å foreta ornveitninger i driften som
følge av endringssøknaden. Selve anleggsarbeidene knyttet til flyplassen er videre allerede
utført. På denne bakgrunnen er det vanskelig for Luftfartstilsynet åse at en endring av
konsesjonen vil komme i konflikt med prinsippene i naturmangfoldloven, eller at det er grunnlag
for nærmere undersøkelser etter loven.

Om høringsinstansene mener det er slike forhold som man mener nødvendiggjør en nærmere
vurdering, bes det om en særlig kommentar om dette ved siden av oversendelse av det faktiske
kildegrunnlagetkommentarenbyggerpå.

3.3 Oppdatert utkast til konsesjonsvilkår

Vedlagte utkast til konsesjonsvilkår bygger på Luftfartstilsynets gjeldende praksis og mal for
vilkår, og er i hovedsak tilsvarende forslaget knyttet til fornyeisessøknaden.

Vi gjør oppmerksom pà en foretatt rettelse i vilkàrenes § 2 andre Iedd. Trafikkrammen på
15 200bevegelser er absolutt, og en økning av rammen forutsetter at de pà forhånd er søkt om
og innvilget endring av konsesjonen. Trafikkomfanget, både i forhold til trafikkmengde og typer
luftfartøy, er på denne måten begrenset til rammene for støyutredningen i saken.

Det vises for øvrig til utkastet til konsesjonsvilkår.

4. Høringsfrist

Vi ber derfor om at eventuelle uttalelser til søknaden og konsesjonsviikärene sendes hit innen
23. desember 2014.

Med vennlig hilsen

Jørn Eirik Seljeàs Karl-Erik Skjong
seksjonssjef Juridisk rådgiver
Flyplasseksjonen

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever derfor ikke signatur,
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Vedlegg

o Oppdatert utkast til konsesjonsvilkår, Hønefoss flyplass, Eggemoen.

o Endringssesknad - oversendelsesbrev og terskelkoordinaler

- Endringssøknad - utfyllende opplysninger
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Vàr dato

11.1 'l .2014

Adresseliste

Høringsinstanser, mottakere av høringsbrev med vediegg

C

RingerikeKommune,Postboks 123 sentrum,3502 Hønefoss

Jevnaker Kommune, Kirkegata 6, 3.250Jevnaker

Buskerud fylkeskommune, Postboks 3563, 300?Drammen

Fylkesmannen i Buskerud, Postboks 1604, 3007Drammen

Statens Vegvesen Region Øst, Postboks 1010,2605Lillehammer

Mottakere av kopi av høringsbrev og utkast til konsesjonsvilkår

Samferdselsdepartementet, Postboks 8010 Dep, 0030 Oslo

Tronrud Engineering AS VI Eivind Bjørntvedt, Flyptassveien 22, 3514 Hønefoss



Oppdatert utkast til konsesjonsvilkår
Hønefoss flyplass, Eggemoen

§ 1 Ansvarsforhold

Konsesjonshaver er ansvarlig for at konsesjonsvilkårene overholdes.

§2 Bruk av landingsplassen

Landingsplassen er til privat bruk og det kreves særskilt tillatelse fra konsesjonshaver for å
bruke landingsplassen. Brukerne skal gjøres kjent med konsesjonsvilkårene.

Konsesjonen er basert på et trafikkomfang på 15 200 flybevegelser per år. Ved et høyere
trafikkomfang må det søkes om endring av konsesjonen. Konsesjonshaver skal loggføre
antall flybevegelser på landingsplassen, der dato og tidspunkt for flygingen fremgår.
Luftfartsmyndigheten kan bestemme at det skal innsendes trafikkdata for landingsplassen.

Landingsplassen tillates brukt hele året mellom kl. 07.00og kl. 22.00,med mindre det
fastsettes operative restriksjoner gjennom en eventuell tekniskloperativ godkjenning, jf.
luflfartsloven § 7-11. Ambulanse-, søle, rednings-, og politioperasjoner er tillatt uavhengig av
den fastsatte tidsbegrensningen.

Mindre endringer i bruk av landingsplassen kan foretas med samtykke fra
luftfartsmyndigheten. Større endringer i bruk forutsetter ny Konsesjonsbehandling.

§ 3 Miljiøkrav

Konsesjonshaver har ansvar for à utarbeide inn- og utflygingstraseer i samarbeid med lokale
myndigheter.

§4 Konsesjonshavers endringsadgang

Luftfartsmyndigheten skal varsles om fysiske ellerjuridiske endringer som er knyttet til
landingsplassen eller til landingsplassens nærområde, før endringen iverksettes.

Mindre fysiske endringer av landingsplassenlluftfartsanlegget kan foretas med samtykke fra
luftfartsmyndigheten. Større fysiske endringer eller utvidelser forutsetter ny
Konsesjonsbehandling.

§ 5 Lufrfartsmyndighetens lllbakekalls- og endringsadgang

Konsesjonen kan tilbakekalles dersom konsesjonsvilkår, lovbestemmelser eller forskrifter
som gjelder konsesjonshavers virksomhet blir vesentlig overtrådt.

Konsesjonsvilkàrenekan endres i konsesjonsperioden.



§6 Dispensasjon
Luftfartsmyndigheten kan, når særlige grunner tilsier det, dispensere fra
konsesjonsvilkårene.

Luftfartstilsynet
11. november 2014



Fra: Eivind Bjørntvedt <Eivind.Bjorntvedt@tronrud.no>

Sendt: 25. mars 2014 10:25

Til: Pedersen, Odd-Børre

Kopi: postmottak; Ola Tronrud; Christine NæssMathiesen; Rolf Meum; Bjørn Strøm;
'tronrud.knut@gmail.com'

Emne: Søknad utvidet konsesjon for Hønefoss flyplass Eggemoen, ENEG

Vedlegg: Søknad utvidet konsesjon Eggemoen flyplass - mars 2014.pdf

Hei.
Vedlagt følger søknad om utvidet konsesjon for Hønefoss flyplass Eggemoen, ENEG.

I tillegg følger firmaattest, utskrift fra grunnboken, oversiktskart, oversikt over organisasjonsstruktur og

støyrapport fra SINTEF.

Under følger terskelkoordinater. Vi gjør oppmerksom på at terskelpunkt syd flyttes 19,5 cm retning øst

for âsentreres på rullebane. Undertegnede vil komme tilbake med eksakte terskelkoordínater så snart

disse foreligger.
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Avstand mellom terskelpunkter 1764,82m

Ta gjerne kontakt ved spørsmål.

Vennlig hilsen

Eivind Bjørntvedt
Utviklingsansvarlig eiendom

Tronrud Engineering as
Flyplassveien 22
N435l4 HØNEFOSS

Tel' +47 450 22 519
Fax: +47 32 15 75 G8
www.tronrud.no
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Luftfartstilsynet
v/Odd Børre Pedersen
Postboks 243
NO-8001 BODØ

Eggemoen 21.03.2014

Konsesjonssøknad Hønefoss flyplass Eggemoen, ENEG

Ola Tronrud AS søker med dette om utvidet konsesjon for Hønefoss flyplass Eggemoen, ENEG
i henhold til forskrift BSL E 3-3 tttforniing av små flyplasser.

ENEG er i dag regulert i reguleringsplan nr 272~03«Eggemoen industriområde og flyplass»
hvor område hvor flystripa ligger er regulert til flyplass.

Åpningstid for landingsplassen vil være 07:00 til 22:00 lokal tid.

Aktuelle luftfartøytyper fordeler' seg på typer/klasser som feks. Beecheraft KingAir 250, Cessna
CJ2, Pilatus PC12 og helikoptrene EC 120,EC 145 og Acrospatiale 350 samt mindre typer
luftfartøy.

Forventet trafikk for ENEG er som i dag 15200bevegelser.

Landingsplassen benyttes i dag kun for dagslys VFR.

En utvidelse av konsesjonen inkluderer forlengelse av rullebane hvor avstand fra terskel til
terskel er l764,82 meter, mørkeflyging, samt instrument inn- og utflygning.

Vi ser for oss en fremdriftsplan der forlengelse av rullebanen er nærmest forestående fulgt av
mørkeflyging og til sist instmment inn- og utflygning da derme prosessen vil ta noe lengre tid.

Vi har nå bestilt utarbeidelse av luftrornkonsept fra Avinor samt inn- og utflygningsprosedyrer
fra Air Navigation Consult. Analysen fra Avinor forventes levert i rnårtedsskiftet april/mai og vil
bli videresendt så snart denne foreligger.

Luftrutetrafikk for flyplassen er ikke planlagt. Det er aktuelt med business GA enten som hoved-
eller sekundærbase.

Landingsplassen vil inntil videre kreve forhândstillatelse (PPR) fra konsesjonsinnehavcr.

Adresse: Telefon: Bank: Bankkontonr: Organisasjon:
Ola TmmudAS +47 32 I6 IS 20 RingerikeSparebank 228074 -13333 Ola Tronmd AS
Flyplassveicri22 Telefaks: Serviceboks I3 NO982 360 560
N-351-IHmn.-Fuss t ~l732 l5 75 63 N-3530Hniicfoss
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Landingsplassen skal ikke brukes til internasjonal luflfait i den utstrekning at den oppfyller
vilkårene for intemasjonal status. ENEG vil folge reglene for enkeltstående internasjonale
flyginger.

Vedlagt følger:

Vedlegg 1 Firmaattest
Vedlegg2 Utskrifl fra grunnboken
Vedlegg3 Oversiktskart
Vedlegg 4 Oversikt over organisasjonsstruktur
Vedlegg 5 Støyrappoit fra SINTEF .

Vennlig hilsen
Tronrud Engineering AS

(find, Wt
Eivind Bjørnt ed
Utviklingsansvarlig eiendom

Tel: +47 450 22 519
Fax: +47 3215 75 68

E-mail: 9__i\._ri:_1d_‘bjorni\.';2§fl@__iq_t)r1rud.ng

Adresse: Telefon; Bank:
Ola Tronrud AS +4? 32 16 13 20 Ringerike Sparebank
Flyplassvcien 22 Telefaks: Serviceboks 13
N-3514Ilorlcfoss + 47 32 15 T563 N-3530 Hnmrfnss

Bank konto nr:
2280 'H 43333

Organisasjon:
Ola Trnnrud AS
NO 982 360 560
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Brønnøysundregistrene

Organisasjonsnummer:

Organisasjonsform:

Stiftelsesdato:

Registrert i
Foretaksregisteret:

Foretaksnavn:

Forretningsadresse:

Kommune:

Land:

Aksjekapital NOK:

Styre:
Styrets leder:

Varamedlem:

Signatur:

Revisor:

Vedtektsfestet formål:

Utskriftsdato 30.09.2009

982 360 560

Aksjeselskap

06.09.2000

27.09.2000

OLA TRONRUD AS

Flyplassveien 22
3514 HØNEFOSS
0605 RINGERIKE
Norge

100 000,00

Ola Tronrud
Tønders Vei 11
3530 RØYSE

Marit Tronrud

Styrets leder alene.

Godkjent revisjonsselskap
Revisornummer 972 412 112
SVINDAL LEIDLAND MYHRER & CO AS

Statsautoriserte revisorer
Nittedalsgata 20
2000 LILLESTRØM

Virksomhet innen eiendomsbransjen
med kjøp og salg samt utvikling av
eiendommen. Videre deltagelse og
investering i selskap innen samme
bransje og dertil hørende
virksomhet.

Organisasjonsnr 982 360 560

d€&k§fi‘I

Firmaattest
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Navn: Tronrud Engineering AS
Saksbehandler: 17727INFOLAND

Utskrift fra Grunnboken

Gàrdsnummer 92, Bruksnummer 165 i 0605 RINGERIKE kommune
Utskrift fra EDR - Eiendomsregisteret Utskriftsdato
Kilde: Tingiysningsmyndigheten Statens Kartverk Registrert til og med

HJEMMELSOPPLYSNINGER

Hiemmelshavere:
02.03.20051153 HJEMMELTIL GRUNN

Kjøpesum: 2 566 500
Omsetningstype: Fritt salg
TRONRUDOLAAS
ORG.NR:982360560

PENGEHEFTELSER

OBLIGASJON
Beløp: 15 000 000 NOK
Panthaver: SPAREBANK 1 RINGERIKE HADELAND
ORG.NR: 937889275
Overført fra: 0605/92/ 1531/
GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE

04.10.20004813

PANTEDOKUMENT
Beløp: 20 000 000 NOK
Panthaver; SPAREBANK 1 RINGERIKE HADEIAND
ORG.NR: 937889275
Overført fra: 0605/92/ 153//
GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE

05.09.20054634

PANTEDOKUMENT
Beløp: 50 000 000 NOK
Panthaver: SPAREBANK 1 RINGERIKE HADELAND
ORG.NR: 937889275
GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE
“ PRIORITETSBESTEMMELSE
VEKET FOR 4813/ 2000 OBLIGASJON
" PRIORITETSBESTEMMELSE
VEKET FOR 4634/ 2005 PANTEDOKUMENT

18.04.2008 314430

28.09.2012802175

28.09.2012 802175

Utskrift fra EDRlorelal125 03 301-"!09:25 —Sist oppdatert 25303 2014 09.23
Utskriften er levert av; Norsk Eiendomsinformasjon as. Postl :ks 2923 Solll. 0230 0-3'0. (Org nr, 9-15SI I /'1-'1)

L)C&(C(K€111

25.03.2014
21.03.2014
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Gérdsnummer 92. Bruksnummer 165 i 0605 RlNGERåKñkommune

14.11.2008 927830

28.09.2012 802242

28.09.2012 802242

05.10.2009 740378

01.10.2012 810135

01.10.2012 810135

01.10.2012 810135

01.10.2012810135

23.12.2010 1017585

01.10.2012 810087

01.10.2012 810087

01.10.2012 810087

01.10.2012 81008?

01.10.2012 810087

SERVITUTTER

Servitutter i grunn:
20.11.2008 943063

PANTEDOKUMENT
Beløp: 70 000 000 NOK
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1 INNLEDNING

SINTEF er engasjert av Ola Tronrud AS for å tltarbeide Støysonekart for Hønefoss flyplass Eggemoen i
forbindelse med ornràderegtllering av flyplassen og næringsområde rundt den. Kontaktpcrson hos
oppdragsgiver har vært Eivind Bjorntvedt.

Prosjektet er utført ved SINTEF lK'l' av Femke B. Gelderblom og ldar L. N. Granoieatmed sistnevnte som
prosjektleder. Prosjektansvarlig i SINTEF IKT har vaertOdd Kr. Ø. Pettersen. Arbeidet er i stor grad en
oppdatering av beregninger fra 2002 [l].

Denne rapportert har et standard format med gjennomgang av grunnlagsmateriale for regelverket i Norge,
presentasjon av beregningsprogrammet, beskrivelse av (iataunderlaget og til slutt resultatene fra
beregningene.
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2 GENERELTOM FLYSTØY

Hensikten med dette kapitlet er å gi en forenklet innføring om hvordan flystøy virker på rnerrnesker.
Frarnstillingcn baserer seg på anerkjent viten fra det internasjonale forskningsmiljøet.

2.1 Flystøyens egenskaper og virkninger

lflystøy har en del spesielle egenskaper som gjor den forskjellig fra andre typer trafikkstøy. Varigheten av en
enkelt støyhendelse er forholdsvis lang, nivavariasjonerte fra gang til gang er gjerne store og støynivåene kan
være kraftige. Det kan også være lange perioder med opphold mellom stoyhendelsene. Flystøyerrs
frekvensirtnhold er slik at de største bidrag ligger i ørets mest følsomme område og det er derfor lett å skille
derme lyden ut fra annen bakgrunnsstøy; så lett at man ofte horer llystøy selv om selve støynivået ikke
beveger seg over nivået bakgrunnsstøyerr.

Folk som utsettes for flystøy rapporterer flere ulemper. De to viktigste typer er forstyrrelse av søvn eller
hvile og generell irritasjon eller sjenanse. Det er viktig á merke seg at fare for hørselsskader begrenser seg til
de personer som jobber nazrflyene på bakken.

2.1.1 Søvnforstyrrelse som følge av flystøy

Det er bred internasjonal enighet om at vekking som følge av flystøy kan medføre en risiko for
helsevirkninger på lang sikt, se litteraturlisten ref. [2]. Det er ikke konsensus på hvorvidt endring av
sovustadium (søvndybde) har noen negativ effekt alene, dersom dette ikke medfører vekking. (Disse
betraktninger kan ikke anvendes for andre typer trafikkstøy hvor støynivået varierer mindre og ikke er totalt
fraværende i perioder slik som flystoy kan være.)

Risiko for vekking er avhengig av hvor hoyt støynivå en utsettes for (maksimumsnivâ) og hvor mange
støyhendelser en utsettes for i lopet av natten. Det er normalt store individuelle variasjoner pa når folk
reagerer på støyen. Derfor brukes oftest en gitt sannsynlighet for at en andel av befolkningen vekkes for å
illustrere hvilke støynivå og antall hendelser som kan rnedføre vekking, som illustrert i Figur 2-l.
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Figur 2-1. 10 % sannsynlighet for vekking resp. sovnstadiumsendring. Sammenheng mellom
maksimum innendørs støynivå og antall hendelser [2].

Figuren viser at man taler ltøyere støynivå uten åvekkes dersom støynivået opptrer sjelden. Når det blir mer
enn ca. 15 støyhendelser i søvnperioden er ikke antallet så kritisk lenger. Da er det l0 % sjanse for vekking
dersom nivåene overstiger 53 dBA i soverommet.
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2.1.2 Generell sjenanse som følge av flystøy

Generell stoysjenanse kan betraktes som en sammenfatniitg av de rrlefnper som en opplever at flystoyeit
medfører i den perioden man er våken. De mest vanlige beskrivelser er knyttet til stress og irritasjon, samt
farstyrreiser ved smmale og lytting til radio, fjernsyn og inusikk (se [3-7] for en grundigere beskrivelse). Det
er mulig å kartlegge disse faktorene enkeltvis og santlet gjennom spørreundersøkelser i stoyutsatte områder.

Det er gjort en rekke ttndersokelser lwor flystoy er relatert til ekvivalettt støynivå, “gjcmlomsnittsnivéct”.

Figur 2-2 fra ref. [4] viser en gjennomsnitts tniddelkurve for de som ble ansett som dc mest pålitelige av
disse ttndersøkelsene. Antallet som føler seg “sterkt forstyrret” av flystøy er relatert til den norske ritåleerthet
ekvivalent flystoynivå (EFN).

En stor ttndersøkelse fra Fornebu bekreftet i store trekk både kurveform og rapportert sjenanse for flystoy
ved de normalt forekommende belastningsnixfâeri boligområder innenfor flystoysorteiie [5]. Tilsvarende
funn ble gjort ved Værnes og i Bode [6].
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Figur 2-2. Middelkurvc for prosentvis antall sterkt forstyrret av flystoy sorn funksjon av ekvivalent
flystoynivä utendørs [4].
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3 MIUØVERNDEPARTEMENTETSRETNINGSLINJE
Miljøverndepartementet ga ijuli 2012 ut retningslinje T-1442/20l2 for behandling av støy fra forskjellige
støykilder [8]. Denne erstattet retningslinje T-1442 frajanuar 2005. T-1442 endret i sin tid både rnåleertheter
og definisjoner av støysoner.

3.1 Måleenheter

En sammensatt støyindikator, som på en enkel måte skal karakterisere den totale flystøybelastning, og
derved være en indikator for flest mulige virkninger, må ta hensyn til følgende faktorer ved støyen: Nivå
(styrke), spektrum (farge), karakter, varighet, samt tid på døgnet. Måleenheten for flystøy må i rimelig grad
samsvare med de ulemper som vi vet flystøy medfører. Et høyt flystøyniva må indikere høy ulempe.

På begynnelsen av l980-tallet ble det i Norge utarbeidet to spesielle enheter for karakterisering av flystøy,
nemlig Ekvivalent Flystøynivâ (EFN) og Maksimum Flystøynivå (MFN), begge basert på lydnivåmàlingcr i
dBA. Enhetene ble definert i ref. [7] og lagt til grunn i retningslinjen fra 1984 og senere i 1999. Ved
irrnførirtgen av ny retningslinje i 2005 ble enhetene erstattet med henholdsvis LM og LMS.

LM er det mål som EU har innført som en felles nrâleettltet for ekvivalentnivå. Mâleenheten legger
forskjellig vekt på en støyhertdelse i forhold til når på døgnet hendelsene forekommer. På natt er
vektfaktoren 10, på dag er den l. Pâ kveld adderer Lam5 dB til støyhendelsene. Et tillegg på 5 dB tilsvarer at
ett fly på kveld teller som drøyt 3 på dagtid, mens et fly på natt teller som l0 på dag. T-l442 følger den
internasjonalt mest vanlige inndelingen av døgnet ved at dagtid er definert fra kl. 07 til 19, kveld er mellom
kl. 19 og 23, mens natta strekker seg fra kl. 23 til 07.

MFN var definert som det høyeste A-veide lydnivå som regelmessig forekommer i et observasjonspunkt, og
som klart kan tilskrives flyoperasjoner. “Regelmessig” ble definert til en hyppighet på minimum 3 ganger
per uke. l T—l277ble det regnet separat rnaksitrtttrnsniváfor natt (22-07) og dag (07-22). MFN var ment å
skulle gi utslag dersom ntaksitnuntsnivá skulle gi større ulenrper enn det som beregnet ekvivalentnivâ skulle
innebære.

Maksimnmsrtiváet LW, er i [8] definert som det lydnivå ”som overskrides av 5 % av hendelsene i lopet av en
nærmere angitt periode, dvs. et statistisk inaksintalnivå i forhold til antall hendelser". Denne enheten
kommer bare til anvendelse for hendelser som forekommer pà natt mellom 23 og 07, og var ment å skulle
erstatte MFN på natt. LW vil imidlertid ikke identifisere de nivå som kan skape problem for søvnforstyrrelse
relatert til Figur 2-l. Antallet ”hendelser” vil kunne variere fra flyplass til flyplass og fra område til omrâde
ved en og samme flyplass. Når dimensjonerende nivå defineres til å være en prosentsats, vil man derfor ikke
uten videre vite hvor mange hendelser dette representerer.

Retningslinje T-I442/20l2 definerer forøvrig ikke begrepet ”hendelse". Det betyr at det ikke er gitt hvor
mye støy som skal til for at man skal inkludere noe som en hendelse. l veilederen til 'I`-l442/20l2 [9] er dette
imidlertid rettet på, slik at det er mulig å beregne størrelsen. Avklaringen i veilederen medfører at LMS
beregnes som MFN på natt, med den forskjell at tidsrommet som betraktes er redusert rued en time på
kvelden, siden LMSberegnes for tidsrommet 23~07. Dette eri tråd med ttttalt intensjon om at overgang fra
MFN til LMS alene ikke skulle rnedføre endringer.

PROS-JLKTNR R,’\,.'JFC5"T.‘.’R ‘J':"-‘SJO:'\' O
.. .HJ EV . ._ Lu.



(v) SINTE

Tabell 3-1. Oppsummering av niåleenlteter.

 ltilâleenliet 'Forklaring
Lå... A-veiet ekvivalent lydtrykkitivå for et helt døgn, korrigert for dag-, kveld- og nattperioder, i

______ henholdsvis 0 dB, 5 dB og 10dB. ___________ ________M_
LMS Det A-veide nivå målt med tidskonstant «Slow» på 1 sek som overskrider; i 5 %av

hendelsene i lopet av en nærmere angitt periode (T-1442 benytter S-tinters nattperiode 23-
07) dvs et statistisk tnaksiinalnivá i forhold til antall hendelser.

L,,,,,q_T Det ekvivalente lydnivået (angis også som LM) er et mål på gjenntmisnittlig (energimidletí
LAMT nivå for stoy over en bestemt periode 'l`(oftest 24 timer). _ _

ii-£,_,,‘,A A-veiet ekvivalentitivä for S-timers nattperiode 23-07. WW _r
Last-nm A-veiet maksimalt nivå tnålt med tidskonstant «Fasting _ _g _

3.2 Støysoner til arealplanlegging
T-l442/20l 2 definerer 2 stoysoner, gul og red sone til bruk i arealplanlegging. I tillegg benyttes betegnelsen
”hvit sone” om området utenfor stoysonene. Kommunene anbefales også åetablere ”grønne soner" på sine
kart for å ntarkere "stille oniråder som etter kommunens vurdering er viktige for natur-og friluttsinteresser".
Hvit og grønn sone skal med andre ord ikke betraktes som stoysoner.

3.2.1 Definisjon av støysoner

Stoysonene defineres slik at det i ytterkant av gul sone kan forventes at inntil 10 %av en gjennomsnitts
befolkning vil føle seg sterkt plaget av stoyeti. Det betyr at det vil være folk som er plaget av stoy også
utenfor stoysoitene.

De to stoysonette er i retningslinjen definert som vist i den folgende tabell. Det fremgår at hver sone
defineres med 2 kriterier. llvis ett av kriteriene er oppfylt på et sted, så failer stedet innenfor den aktuelle
sonen —det er med andre ord et ”eller” mellom kolonnene.

Tabell 3-2. Kriterier for soneittttdeling. Ytre grense i dB, frittfeltsverdier.

 
Gul sone Rod sone

Utendørs Utendørs Utendors Utendørs
stoynivå støynivå i stoynixfâ støynivå i

nattperioden nattperiorlen
kl. 23 -07 _ kl.23-O7

I l-'lyplass I L,;,,.52g[§ LMS80 dB [Mm62 dB LSA;90 dB

3.2.2 Utarbeidelse av støvsonekart og implementering i kommunale planer

Ansvar for utarbeidelse av kart som viser stoysonene legges til tiltakshaver ved nye anlegg, mens anleggseier
eller driver har ansvar for eksisterende anlegg. De arisvarlige oversender kartene til kommunen og har også
et ansvar for â oppdatere kartene dersom det skjer vesentlige endringer i stoysittiasjonen. Normalt skal
kartene vurderes hvert 4.-5. år.

Det skal utarbeides Støysonekart for dagens sittiasjon og aktivitetsnivå og en prognose 10~20år fram i tid.
Kartet som oversendes kommunen skal settes sammen som en verste situasjon av de to
beregnirigsaltertiativeiie.
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Kommunene skal inkludere og synliggjøre stoysorrekartene i kommuneplan. Retningslinjcn har flere forslag
til hvordan dette kan gjøres. For varige steykilder er det foreslått å legge sonene inn på selve
kommuneplankartet som støybetinget restriksjonsområde. Det anbefales at konimunene tar inn beslemmclser
tilknyttet arealutnyttelse innenfor støysoneireog at det skal stilles krav til reguleringsplan for all utbygging
av støyømfintlig bebyggelse innenfor rød og gul sone.

Følgende regler for arealutttyttelse er angitt i retningslinjen:

0 rød sone, nærmest støykilden, angir et omrâde som ikke er egnet til stoyfølsoirime bruksformål, og
etablering av ny støyfølsorn bebyggelse skal unngås.

0 gul sone er en vurderingssone, hvor støyfølsom bebyggelse kan oppføres dersom avbøtende tiltak gir
tilfredsstillende steyforhold.

3.3 Beregningsmetode
Vurdering av flystøy etter Miljeverndepartemetitets retningslinjer gjøres kun mot støysonegrenser som er
beregnet, dvs. at man ikke benytter niålinger lokalt for å fastsette hvor grensene skal gâ. Den
beregningsmodellen som benyttes i Norge (se avsnitt 3.3.2), er imidlertid basert på en database som
representerer en sammenfatning av et onrfattende antall målinger. Under forutsetning av at
beregningsmodellen nyttes innenfor sitt gyldighetsornråde og at datagrttrttrlagetgir en riktig beskrivelse av
flygetnonsteret rundt flyplassen, så må det derfor gjøres meget lange måleserier for å oppnå samme
presisjonsnivå som det beregningsprogrannnet gir.

lviålirrgerkan nyttes som korrigerende supplement ved kompliserte trtbredelsesforltold, ved spesielle
flygeprosedyrer, eller når beregningsprograrnrnet eller dets database er trtilstrekkelig.

3.3.1 Dimensjonering av trafikkgrunnlaget
l retningslinje T-l277 ble det lagt til grunn at den travleste sammenhengende 3-mimedcrs periode på
sommerstid (mellom 1. mai og 30. september) skulle benyttes som trafrkkgruntrlag. Sommeren har vært valgt
siden EFN ble innført som måleenhet, basert på en antakelse om at sommeren representerte den tid av året da
støyen hadde størst negative utslag i forhold til tttendors aktivitet. Også det faktum at flere sover med åpent
vindu om sommeren ble tillagt vekt.

Veilederen til 'I`-l442/20l2 legger seg opp til reglene fra EU direktiv 2002/49/EC' om at det skal benyttes et
årsmiddel av trafikken. Det gis imidlertid en liten åpning for fortsatt å bruke 3 måneder på sommeren dersom
trafikken er sterkt sesongpreget (turisttrafikk).

Militære øvelser som forekommer minst hvert 2. år, skal inngå i trafikkgrunnlaget.

3.3.2 Beregningsprogrammet NORTIM
Fra 1995 beregnes flystey i Norge med det norskutviklede dataprogrammet NORTIM [10, I 1] eller
spesialutgaver av dette (REGTIM og GMTIM). Programmene er utviklet av SINTEF for de norske
luftfartsntyttciiglteterog var opprinnelig basert på rutiner fra programmet integrated Noise Model (lNM),
utviklet for det anrerikatrske luftfartsverket, FAA. Programmene har imidlertid gjennomgått en betydelig
niodemisering og har svært lite igjen av den opprinnelige kildekode.

Det unike med NORTIM er at det tar hensyn til topografiens påvirkning av lydutbredelse, samt lydutbredelse
over akustisk reflekterende flater. NORTIM betegner i en og samme operasjon alle de aktuelle måleenheter
som er foreskrevet i retningslinjene. Beregning av MFN og EFN er således supplert med L,,,,. og L5,-,5.Andre
støymål som beregnes er blant annet ekvivalerttrrivået, LAN, for dag og for natt eller for hele det

' EU Direclive 2002/49/EC Assessment and management of environmental noise.
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dimensjonerende nriddeldogn. Beregningsresultatenc fremkommer somsteykurver (sonegrenser) som kan
tegnes i ønsket rnálestokk. Alle resultatene leveres på SOSI filformat.

NORTIM programmene ble i 2002 endret ved at nye algoritmer for beregning av bakkedemping og
direktivitet [12] ble tatt i bruk. Årsaken var at den rnoderne flyparken har andre karakteristika enn de somble
benyttet da de grunnleggende rutiner ble utviklet sent på 1970 tallet. De gamle rutiner var utelukkende
ernpirisk utviklet, mens de nye er en blanding av empiri og teori. Bakkedernping er basen på en teoretisk
modell [l3], mens direktivitet er basert på mâleserier på Gardermoen i 2001 [l4] og således empiriske. Etter
endringene viser sammenligninger av lang tids rnâlinger og beregninger for tilsvarende trafikk et avvik på i
gjennomsnitt under 0.5 dB [l2].

Beregningsprogramrnet inneholder en database for 275 ulike flytyper. Databasen er i hovedsak en kopi av
INM 6.0c databasen [l S] og senere oppdateringer av derme, supplert med profiler fra NOISEMAP [16] og
med korrigerte steydata for 2 flyfarnilier [l2]. Ved bruk av en liste over substitutter for liytyper som ikke
inngår i databasen, kan det beregnes stay fra omlag 650 forskjellige typer fly. l tillegg er det mulig å legge
inn brukerdefinene data for fly- og helikoptertyper som ikke er definert i databasen. l slike situasjoner hentes
data fra andre anerkjente kilder eller egne rnälinger.
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4 KARTLEGGINGl HENHOLDTILFORSKRIFTTILFORURENSNINGSLOVEN

Forskrift om grenseverdier for lokal luftforurensning og støy ble første gitt ved kongelig resolusjon 30. mai
1997, med virkning fra Ljuli samme år. Ferskrifiett er hjemlet i forurensningsloven, ble senest revidert i
2004 [I7] og omtales nå som forurensningsforskriftett.

4.1 Innendørs støy

Fortirettsiringsforskril`ten fastsetter grenseverdier som skal utløse kartlegging og utredning av tiltak mot støy.
Kartleggingsgrensett er satt til cløgnekvitfaleitt nivå (LAEQM)på 35 dBA innendørs når bare en støytype
dominerer. Dersom flere likeverdige kilder er til stede, senkes kanleggingsgrerisen for hver støykilde med 3
dB til 32 dBA.

Flystøy beregnes for utendørs nivå. Det må derfor gjøres forutsetninger om hvor stor støyisolasjon (demping)
husets fasader medfører for å kunne gjøre resultatene om til innendørsnivå. Fasadeisolasjon varierer med
frekvensinnhold i støyen. Lave frekvenser (basslyder) går lettere gjennom, mens høye frekvenser (diskant)
dempes bedre. Det betyr at forskjellige flytyper har ulik støydemping gjennom en fasade. Basert på Norges
Byggforskningsinstitutts utredning om fasadeisolasjott [l 8], som er revidert av Brekke og Strand [l9], er det
valgt tre forskjellige tall for fasadeisolasjon avhengig av hvilke flytyper som er støymessig dominant på hver
flyplass. Grenseverdi for kartlegging baseres på hustyper ført opp i 1970 eller senere. Ut fra dette gjelder
folgende grenseverdier for beregnet utendørs døgnekvivalettt nivå (L,\eq_24h):

Tabell 4-1. Kartleggingsgrenser i henhold til forurensningsloven.

 Flyplassty-pe Stoymesslg Minimum fasrtileisolasjon i Knrllcggingsgrcnsc
dominerende flytype vanlig bebyggelse relativt 1il

fritlfeltsnivñ
Regionale flyplasser Propellfly l9 dBA 54 dBA (35+l9)
Stamruteplasserl jagerfly 25 dBA 60 dBA (3S+25)
militære flyplasser ___i _ __ ___ _

Stamruteplasser Støysvake jetfly __ 27 dBA _ 62 dBA (35+27)

Tiltak pâ bygninger skal gjøres dersom innendørs støynivå overstiger 42 dBA døgnekvivalent nivå. En
tentativ tiltaksgrense vil derfor ligge 7dB over den kanleggingsgrense som for hvert tilfelle framkommer av
tabellen over.

4.1.1 Strategisk støykartlegging
Strategisk støykartlegging gjennomføres for å tilfredsstille EU direktiv 2002/49/EC, befolkningens behov for
informasjon og som grunnlag for handlingsplaner. Forskriften gir i vedlegg tninstekrav til hva som skal
beregnes og rapporteres. Denne del av kartleggingen gjelder for tttendars nivå og det er krav til flere
støykart, opptelling av antall boliger og andre bygninger med støyømftntlig bruksområde innenfor intervaller
av støynivå for både Lås.,og Lnigh..

Strategisk støykartlegging skal titføres på flyplasser med mer enn 50 000 sivile bevegelser pr år. I dette tallet
inngår ikke militær trafikk eller skoleflyging, men denne trafikken skal likevel regnes med når kartleggingen
foretas.
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5 OMGIVELSER

5.1 Digitalt kartgrunnlag
Kartet er i koordinatsystemet UTM Euref 89 i sone 32 basert delvis på SOSI fil levert av oppdragsgiver,
delvis fra Kartverket. Kartunderlaget fra Kartverket er basert på NSOi UTM Euref89 sone 32 for Ringerike
og Jevnaker kommune og det er utvalgte tema herfra som benyttes. l figuren under er rullebanen slik den
inngår i beregningene markert med rosa.

/.

f I'I k._ Z _. "/';_" _ /. —-.y

till

Figur 5-1. Oversikt over flyplassen og dens omgivelser. Målestokk 1:25 000.

5.2 Digital terrengmodell
Digital terrengmodell er lastet ned fra © Kartverket for hele landet [20]. Et utsnilt av dette benyttes for å
beregne topograflens betydning for lydutbredelsen. Topografldata består av hoydeinfonnasjon i (desi)met<:r
over havet for et punktmerister med 10 meter avstand mellom hvert punkt i nordlig og østlig retning.
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5.3 Rullebaner

Rullcbanen benevncs 04/22. Den defineres i begge relninger for bercgningene. I tillegg er det lagt inn en
helikopterlandingsplattform med innflyging i to retninger.

Tabell 5-1. Koordinuter for rullebanenc i UTM Eurcf‘89 sone 32.

04 5725l3.3 6675369.7 573640 6676728.] 39.7 1765
22 573640 6676728.] 5725133 6675369.7 219.7 1765

H04 573283 6676197 573310 6676230 39.3 43
H22 573310 6676230 573283 6676197 219.3 43
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6 AKTIVITETENPÅ EGGEMOEN

l flystoyberegningen inngår trafikk for et hell àr og oversikten over dagens trafikk og forventet framtidig
aktivitet er angitt summarisk av oppdragsgiver.

6.1 Dagens aktivitet
Det er angitt at dagens aktivitet begrenser seg til om lag 3 000 bevegelser og er jevnt fordelt mellom Pilatus
PCl2, Cessna Ct 72 og helikopter. Helikoptertyper er EC120 og ECl45. Det er angitt at storsteparteli av
trafikkert foregår på dagtid og en liten andel pà kveld, men ikke senere enn kl. 22. l grunnlaget er dette lagt
inn med I 000 bevegelser pà hver av de tre typene i det helikopter er antatt åstå for en tredel av aktiviteten.
95 % av aktiviteten er lagt til dagperioderi 5 % til kveld.

Tabell 6-1. Antall bevegelser dagens situasjon.

CNAl72 1000
ECl30 _*1000
I’Cl2 1000

Begge lielikoptertypene modelleres med data for EC] 30,og PCl2 med data for en motors propellfly med
vridbar propell itrâd med anbefalinger i snbstituttlisteri koblet til [l5].

6.2 Framtidig aktivitet

Oppdragsgiver har angitt at aktiviteten vil ligge innenfor den nåværende konsesjonsgrense pà l5 200
bevegelser pr. år og fordeles jevnt nielloni flytypene Becchcraft (Bl900), King Air 250, Cessna CJ2, Pilatus
PCIZ og helikopter i flere varianter. l beregningene er helikopter samlet representert med EC]30, King Air
substitueres med DHC6 og CJ2 med CZSA. Den samme dognfordeling er antatt som for dagens situasjon.

Tabell 6-2. Antall bevegelser fralntidíg aktivitet.

ACty_ SumOper
B190 3040
C25A 3040
DHC6 3040

ECl3D 3040
PC12 3040
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7 FLYMØNSTER OG FORDELING AV TRAFIKKEN

Det antatt at rullebaneretnitlg brukes 50/50 for all trafikk.

7.1 Trasémønster

Flymensteret rundt Eggemoett er lagt inn som vist i de figurer som felger. Disseer en ren videreføring fra
beregningen utført i 2002. l noen av trasékartene er det vist hvordan en statistisk spredeinodell vil fordele
trafikken rundt de viste hovedtraséer. Her benyttes en standardisert metode som sprer aktivitet sideveis med
en tilnærmet Gaussisk fordeling.

. I V‘ \ .
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Figur 7-1. Avganger med statistisk spredning for propell- og jetfly. M 1:75 000.

Det er forutsatt at storre propellfly og jetfly benytter rettlinjet utflyging, mens sinåfly også benytter traséene
med sving. For disse er det lagt til grunn at det svinges like ofle til venstre som til hoyre. Det er benyttet
samme fordeling på svingpunkt som i 2002 som vist i den folgende tabell.
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Tabell 7-1 Fordeling av småfly på utflygingstraséer.

5\'il1:_',l‘Jlllll'\l .Multi

1200 meter 30 %

1500 meter 40 %
2000 meter 20 %

Rett ut 10%

Figur 7-2. Landingstraséer for fly. M 1:75 000.
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Figur 7-3. Landings- og avgangstraséer for helikopter. M 1:75 000.

I det framtidige scenarioer det planlagtå bygge ut et områdenordvestavrullebanenforvedlikehold og
logistikkfor fly og helikopter.Det legges derforinntraséerfor taxingmed fly til detteområdetsom vist i
den følgende figur. ldenne figurener også vist taxingmed smâfly til GA anleggpå parallelltaksebane.
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7.2 Flygeprofiler

Med flygeprofiler mencs normalt en beskrivelse av flyenes vertikale bane definert med høyde, hastighet og
motorsetting som funksjon av avstand. Avgangsprofilene er definert av flyenes egenskaper og hentes fra
programmets database. For Iandinger er det lagt inn glidebanevinkel på 3° til begge rullebaner og profiler for
dette hentes også fra databasen for hver enkelt flytype som inngår i beregningen.

For helikopter legges det i tillegg inn 3 minutter med motorkjeririg på bakken for hver avgang og 2 minutter
etter hver landing.
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8 BEREGNINGSPARAMETERE

8.1 Beregning av flystøy
Det beregnes flystoy for de enheter som er relatert til retningslinjc '1‘-1442og forurensningsforskriften. Det
gjøres punktberegninger i koordinatpunktcnc for alle stoyønifintligc bygninger innenfor beregningsolnràdet.
Alle opplysninger om bygninger er hentet fra databasen til Norges Eiendommer og er oppdatert pr. 2014-02-
08.

Beregningene av flystoy foretas med en oppløsning på 64 fot (ca. l9.5 meter) mellom hvert punkt med
mottakerhoyde 4 meter over bakken. For alle beregningene tas det hensyn til topografien.
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9 RESULTATERRELATERTTILRETNINGSLINJET-1442
Resultatene av støyberegningene vises i fonn avkurver på kart. Det vises normalt ett kart for hver støyenhet
som inngår i grunnlagel for konstruksjon av Støysonekartetter T-l442, dvs. for L4...og LM; (MI-‘N;M7)for
flystoy og La.“og LM; for modellflyaktiviteten. l dette tilfellet er det ikke aktivitet på natt slik at LMSfor
flystøy ikke beregnes. Det betyr igjen at det er La...alene som gir støysonekartet for ilystøy.

9.1 Dagens situasjon
I og med at det ikke er regelmessig trafikk pà natt, så er det kun størrelsen Lå...som dimensjonerer
støysonene.

i __ "f~.\ f.,
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Figur9-1.Lå..52cgs: dBAfordagenssituasjoir.Maiestokk1}25enn.
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9.2 Prognosesituasjonen
~/. t

i

Figur 9-2. L.,,., 52 og 62 dBA for prognosesituasjonen. Målestokk 1:25 000.

9.3 Støysonekart etter retningslinje T-1442

Et støysonekart settes normalt sammen ved â legge resultatene for dagens situasjon og prognosen over
hverandre og la unionen av LM 52 dBA og LMS pä 80 dBA danne yttergrensen av gul sone. Unionen av La,“
62 dBA og Lm 90 dBA danner yttergrensen av rød sone. I dette tilfellet er La...for prognosen er den
dimensjonerende størrelsen.
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Figur 9-3. Gul og rod stoysone for Hønefoss flyplass Eggeruoven.Målestokk 1:25 000.

Tabell 9-1. Areal av staysonenc.

    Stoysone Areal (dn)

Gul l830.0

Rød 499.4

Beregningene viser at det ikke er bygninger med stoyfølsomt bruksformål innenfor Lama52 dB for dagens
situasjon,men at det liggeren bygningdefinertsom helsebygg i gul sone for den framtidigesituasjon.Gul
stoysone strekkerseg så vidt inn i Jevnakerkommune.
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10 RESULTATERRELATERTTILFORURENSINGSFORSKRIFTEN

l dette kapittel vises beregninger relatert til forurcnsningsforskriflen normalt i form av kotekart og tabeller
med antall berørte støyøntfirttlige bygninger og antall bosatte. Antall bygninger beregnes først. Deretter, ut
fra et fylkesjttstert, gjennomsnittlig antall personer bosatt pr boligtype, anslås antall berørte personer.

l forhold til krav om kartlegging av innendørs støynivå henvises til bakgrunnsbeskrivelse i kapittel 4.
Beregningene med NORTIM gjelder bare for utendørs støynivå i frittfelt, men kan omsettes til innendørs
nivå for de dårligste støyisolerte boliger, som likevel har standard utførelse, ved hjelp av Tabell 4-1.

Jamført med tabellen korresponderer kartleggingsgrense i henhold til forurensningsforskriften med et
utendørs nivå pà [Wqlih på 54 dBA for propellfly.

Beregningene for dagens situasjon gir svært lite berørt ontråde utenfor flyplassonirådet. Presentasjonen her
er derfor begrenset til prognosesiruasjonen. Punktberegninger pá alle bygninger som har et støyømfintlig
bruksformål viser også at det ikke er slike bygninger innenfor kartleggingsgrensene for dagens situasjon. For
prognosesittlasjortert er det vist antall bygninger og beregnet berørte innenfor kartleggingsgrensene i den
følgende tabellen.

Tabell 10-1 Antall berørte personer og bygninger innenfor intervall av L,,.q;.”,.

605 51.0 -- 54.0 2 1 0 1 0

605 54.0 -- 61.0 0 0 O O

605 61.0 -> O 0 0 0 0

l den følgende figur vises de samme 3kurver for Lmqlih.Den midterste er kartleggingsgrcnsen for flystøy
alene, den ytterste er kartleggingsgrense for flystøy og annen støy som er like sterk, mens den innerste er en
terttativ tiltaksgrense. innenfor den innerste vil man normalt kunne forvente at bolighus som ikke allerede er
gjort tiltak på, kan ha behov for det.

Resultatene viser at det kun er kartleggingsplikt etter forurensningsloven dersom det er andre støykilder i
området som avgir like mye eller mer støy pâ de to aktuelle bygninger. Sannsynligheten for at dette vil
avkreve tiltak er svært liten og vil bare slit inn dersom den eller de andre støykildene er betydelig sterkere.
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Figur 10-1. Kartleggingsgrenser i henhold til forurensningsforskriften for prognosesituasjonen.
Kotene viser Lhmuh 51 (stipict), 54 ug 61 dBA. Målestokk 1:25 000.
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 14/689-10  Arkiv: N42 &18  

 

Sak: 69/14 

 

UTTALELSE TIL FORNYELSE AV KONSESJON FOR Å DRIVE OG INNEHA 

HØNEFOSS FLYPLASS EGGEMOEN 

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
Ringerike kommune stiller seg positive til forlengelse av eksisterende konsesjon for drift av 

Eggemoen Flyplass. 

 

Ved søknad om endring/utvidelse av gjeldende konsesjonen forutsettes offentlig ettersyn av 

forslag om dette. Administrasjonen gis i oppgave å gjennomføre ettersynet, samle inn innspill 

og fremme sak for politisk vedtak. 

 
 

Behandling i Kommunestyret 22.05.2014: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Formannskapets innstilling, som er i samsvar med rådmannens forslag, ble enstemmig 

vedtatt. 

 

 

 

 



SAKSFRAMLEGG

Kommunestyret
Formannskapet

Arkivsaksnr.:14/689-5 Arkiv: N42&18

UTTALELSE TIL FORNYELSE AV KONSESJONFOR Å DRIVE OG INNEHA
HØNEFOSSFLYPLASS EGGEMOEN

Forslag til vedtak:

::: Settinn forslagtil vedtakunderdennelinja �
Ringerikekommunestiller segpositivetil forlengelseav eksisterendekonsesjonfor drift av
EggemoenFlyplass.

Ved søknadomendring/utvidelseav gjeldendekonsesjonenforutsettesoffentlig ettersynav
forslagomdette.Administrasjonengis i oppgaveå gjennomføreettersynet,samleinn
innspill og fremmesakfor politisk vedtak.
::: Settinn forslagtil vedtakoverdennelinja �
... Settinn saksutredningen,vurderingenogsaksdokumenteneunderdennelinja �

Sammendrag
TronrudEngeneeringAS fikk vedLuftfartstilsynetsvedtak16.03.2004konsesjontil å
anlegge,driveog innehaHønefossflyplass,Eggemoen. Konsesjonenble gitt med10 års
varighet,fremtil ogmed01.04.2014.TronrudEngeneeringharsøktomforlengelseav
konsesjonenogLuftfartstilsynetharsomleddi sin behandlingav sakenbedtRingerike
kommuneom uttalelse.

Beskrivelseav saken
Dagenskonsesjonfor flyplassenpåEggemoenåpnerfor inntil 15200flybevegelser.Nåret
fly landerog tarav regnesdettesomto bevegelser. Konsesjonenbegrenservideretillatt
flystørrelsetil passasjerantallunder10 ogmaksimal vekt5,7tonn.RullebanenpåEggemoen
er i denseneretid utvidet.Deterderforkonsesjonensombegrenserbrukenav flyplassenog
ikke flyplasseni segselv.
Søknadenom forlengelseav konsesjoninnebæreringen endringavgjeldendereglerog
begrensningerfor brukav flyplassen.Dethartidligerekommetinformasjonom atutvidelse
avkonsesjoneneraktueltmedtankepåflystørrelse. Det foreliggersålangtrådmannen
kjennertil ingenplanerom endringav brukenav flyplassentil ogsåådrive ruteflygningeller
charterflygning.Det foreliggerimidlertid planerom åendrekonsesjonenslik atbrukenav
flyplassenkangjøresmindreværog lysavhengigfor eksempelveddårligsikt eller lite lys.
Dettevil skjegjennombelysningog instrumentinnflygingsamtatstørredelerav rullebanen
kantasi bruk.



 
Sett i forhold til konsekvenser for befolkningen i Ringerike, i form av støy, anser rådmannen 
det problematisk at det i dag ikke er flytrafikk til Eggemoen fordi dette gjør det vanskelig å 
vurdere konsekvensene dersom konsesjonen ble fullt utnyttet. Ved en eventuell søknad om 
endring av konsesjon vil det også være naturlig å vurdere søknaden opp i mot gjeldende 
konsesjon og ikke faktisk bruk. Til sammenligning hadde Ålesund lufthavn, Vigra, 14 911 
flybevegelser i 2012 og et passasjerantall på i overkant av en million i tillegg til annen bruk. 
Kjevik hadde i 2012 passasjertall på 1 million og 18911 flybevegelser.  Dette blir en annen 
situasjon enn flyplassen på Eggemoen da det tillates andre typer fly på Vigra og Kjevik, men 
illustrerer at antallet flybevegelser i seg selv er forholdsvis høyt i gjeldende konsesjon. 
 
Ved søknad om endring eller utvidelse av konsesjon vil kommunen være høringspart. Det vil 
da være aktuelt å legge saken ut til offentlig ettersyn for å sikre medvirkning fra 
befolkningen. Rådmannen anbefaler at administrasjonen gis fullmakt til å legge en eventuell 
søknad om endring av konsesjon ut til offentlig ettersyn. Dette er for å sikre tid til en 
forsvarlig vurdering av konsekvenser ved endringene og innspill fra innbyggere i Ringerike 
før det fattes en politisk beslutning. 
 
Forholdet til overordnede planer 
 Forlengelse av konsesjonen er i tråd med gjeldende reguleringsplan og kommuneplan for 
det aktuelle området. 
 
Tidligere behandlinger og vedtak 

  
Ringerike formannskap behandlet i møte 01.03.2004 sak 0037/04, Konsesjon til å drive og 
inneha Hønefoss flyplass, Eggemoen  -  Høringsuttalelse. 
 
Følgende vedtak ble fattet med 14 mot 1 stemme: 
 

1. Ringerike formannskap anbefaler at Tronrud Engineering AS gis konsesjon for 
Hønefoss flyplass, Eggemoen for en periode på 10 år. 

2. Det forutsettes at det settes et tak på antall flybevegelser som er i samsvar med 
grunnlaget for SINTEF rapport nr. STF40 F02016 datert 13.02.02. 

3. Hvis det på et senere tidspunkt skulle bli aktuelt å utvide flystripa eller antall 
flybevegelser forutsetter Ringerike formannskap at det utarbeides nye beregninger i 
forbindelse med ny konsesjonsbehandling. 

Det er i også startet opp en områdeplan som skal tilrettelegge for bruk av flyplassen og 
områdene rundt. Denne saken anses ikke å være direkte relatert til søknaden om forlengelse 
av konsesjon men har relevans i forhold til signalene som tidligere er gitt for kommunens 
ønske om bruk av områdene. 
I møte 17.01.2012 vedtok Formannskapet (sak 13/12) oppstart av områdeplan 367 
"Eggemoen næring, industriområde og flyplass". I samme møte ble planprogrammet vedtatt 
lagt på høring og offentlig ettersyn. 
 
Formannskapet fastsatte planprogrammet for områdeplanen i møte 21.08.2012 sak 190/12. 



 
Behov for informasjon og høringer 
 Det anses at forlengelse av dagens konsesjon ikke endrer nåværende situasjon på en slik 
måte at det er behov for spesiell høring av saken.  
Saken har vært omtalt i Ring Blad. Det har til dels blitt fremstilt som at saken omhandler en 
ny tillatelse og ikke en videreføring av en allerede gitt konsesjon. Vurdering av støy som kan 
skapes ved bruk av flyplassen innenfor gjeldende konsesjonen anses å være tilstrekkelig 
vurdert da det forrige gang ble søkt om konsesjon. 
 
 
Rådmannens vurdering 
 Rådmannen anser at forlenging av konsesjonen er fornuftig ut i fra gjeldende plan i området 
og pågående områdeplan for å tilrettelegge for industri/næring med tilknytning til flyplassen. 
Eggemoen utgjør et stort potensiale for næringsutvikling i regionen. Flyplassen er en viktig 
del av området og gir området egenskaper som kan gi Eggemoen et konkurransefortrinn når 
det gjelder å tiltrekke seg potensielle etablerere og skape en tydelig profil i området. 
For å sikre en forsvarlig behandling av en eventuell søknad om endring eller utvidelse av 
dagens konsesjon anbefaler rådmannen at administrasjonen gis i oppgave å annonsere og 
legge slikt forslag direkte ut til offentlig ettersyn slik at innspill kan samles inn og vurderes 
før kommunen fatter polisk vedtak i saken. 
 
 
 
Vedlegg 
Høringsbrev fornyelse av konsesjon, fra luftfartstilsynet, datert 21.02.2014 
Eksisterende konsesjon 
Vedtak om innstilling til konsesjon 
Vedtak om oppstart av områdeplan 
Vedtak om fastsettelse av planprogram 
 
Lenker 
 
 
 
 
 Ringerike kommune, 22.04.2014 
 
 
 
 Tore Isaksen 
 rådmann 
 
 
leder: Gunnar Hallsteinsen 
 
saksbehandler: Lars Lindstøl 
 



... Settinn saksutredningen,vurderingenogsaksdokumenteneoverdennelinja �













 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 14/1845-6  Arkiv: V6 &57  

 

Sak: 211/14 

 

Forslag til høringsinnspill - Oppheve konsesjonsloven og boplikten  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
Ringerike kommune mener at en fjerning av konsesjonsloven og boplikten ikke alene vil føre 

til økt omsetning av landbrukseiendommer, og heller ikke vil styrke landbruket og 

lokalsamfunnet i kommunen. Ringerike kommune anbefaler derfor at konsesjonsloven og 

boplikten opprettholdes som i dag, men at det vurderes andre tiltak for å øke omsetningen av 

landbrukseiendommer. Eventuelle endringer i konsesjonslovgivningen bør ses i sammenheng 

med en eventuell endring av andre lover og rammevilkår. 

 
 

Behandling i Formannskapet 02.12.2014: 

 

Hovedkomiteens HMA) innstilling: 

 

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning mener at § 9 i  konsesjonsloven bør oppheves. 

Boplikten bør knyttes til kommunen og ikke til jordbrukseiendommen og ikke til 

jordbrukseiendommen. Dette vil føre til  at flere landbrukseiendommer blir omsatt, og at 

forslaget generelt vil være positivt for landbruket i kommunen. Ringerike kommune slutter 

seg til Landbruks- og matdepartementets forslag om å oppheve konsesjonsloven og 

boplikten. 

 

Alf Meier (Ap) tok opp rådmannens forslag. 

 

Nena Bjerke (Frp) tok opp hovedkomiteens innstilling. 

 

Forslag fra Marit Bolstad (H): 

 

«Ringerike kommune avgir ikke høringsuttalelse i saken.» 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Bolstads forslag fikk 2 stemmer (Bolstad og Henaug (H)) og falt. 

Ved alternativ avstemming mellom rådmannens forslag og hovekomiteens (HMA) innstilling, 

ble rådmannens forslag vedtatt mot 5 stemmer.  Mindretallet besto av H og Frp. 

 
 



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 14/1845-5  Arkiv: V6 &57  

 

Sak: 128/14 

 

Forslag til høringsinnspill - Oppheve konsesjonsloven og boplikten  

 

Vedtak i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning: 

 
Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning (HMA) mener at § 9 i  konsesjonsloven bør 

oppheves. Boplikten bør knyttes til kommunen og ikke til jordbrukseiendommen.  Dette vil 

føre til at flere landbrukseiendommer blir omsatt, og at forslaget generelt vil være positivt for 

landbruket i kommunen. Ringerike kommune slutter seg til Landbruks- og matdepartementets 

forslag om å oppheve konsesjonsloven og boplikten. 
 

Behandling i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 01.12.2014: 

 

Arne Broberg (H) fremmet følgende endringsforslag: 

 

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning (HMA) mener at § 9 i  konsesjonsloven bør 

oppheves. Boplikten bør knyttes til kommunen og ikke til jordbrukseiendommen. Dette vil 

føre til at flere landbrukseiendommer blir omsatt, og at forslaget generelt vil være positivt for 

landbruket i kommunen. Ringerike kommune slutter seg til Landbruks- og matdepartementets 

forslag om å oppheve konsesjonsloven og boplikten. 

 

Avstemming: 

 

Ved alternativ avstemming mellom rådmannens og Brobergs forslag, ble Brobergs forslag 

vedtatt mot 2 stemmer. Meier (Ap) og Øhren (V) stemte i mot. 

 

Dette som hovedkomiteens (HMA) innstilling til formannskapet.  

 
 



SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 
Arkivsaksnr.: 14/1845-4   Arkiv: V6 &57  

 

FORSLAG TIL HØRINGSINNSPILL - OPPHEVE KONSESJONSLOVEN OG 

BOPLIKTEN  

 

Forslag til vedtak: 
 

Ringerike kommune mener at en fjerning av konsesjonsloven og boplikten ikke alene vil føre 

til økt omsetning av landbrukseiendommer, og heller ikke vil styrke landbruket og 

lokalsamfunnet i kommunen. Ringerike kommune anbefaler derfor at konsesjonsloven og 

boplikten opprettholdes som i dag, men at det vurderes andre tiltak for å øke omsetningen 

av landbrukseiendommer. Eventuelle endringer i konsesjonslovgivningen bør ses i 

sammenheng med en eventuell endring av andre lover og rammevilkår. 

 

Sammendrag 
Landbruks- og matdepartementet foreslår å fjerne konsesjonsloven og boplikten. Med andre 

ord skal ikke kommunen lenger kontrollere erverv av landbrukseiendommer, og det vil ikke 

lenger være nødvendig for kjøper å bosette seg på eiendommen. Hovedmålsettingene med 

forslaget er å styrke den private eiendomsretten, øke omsetningen av landbrukseiendommer 

og øke rekrutteringa til landbruksnæringen. Rådmannen kan ikke se at disse målsetningene 

blir oppfylt ved departementets forslag, ei heller vil den være positiv for kommunen med 

tanke på bosetting og strukturen i landbruket. Rådmannen anbefaler at konsesjonsloven og 

boplikten består som i dag. 

 

Innledning og tidligere behandling 
Landbruks- og matdepartementet har sendt på høring forslag om å oppheve konsesjonsloven 

og boplikten. Høringsfristen er satt til 15. januar 2015.  

 

Det vises også til Formannskapets vedtak i sak 66/14 den 8.april 2014, forslag til 

høringsinnspill - endring i konsesjonsloven – priskontroll, hvor det ble fattet følgende 

vedtak: 

 

Ringerike kommune viser til høringsnotat fra Landbruks- og matdepartementet, 04. 

desember 2013, vedrørende opphevelse av konsesjonsloven § 9, første ledd – priskontroll. 

Ringerike kommune støtter departementets forslag om at priskontrollen vedrørende 

omsetning av konsesjonspliktige jordbrukseiendommer oppheves. Det bør videre vurderes 

ytterligere tiltak for å øke omsetningen av landbrukseiendommer. Endringer i 

konsesjonslovgivningen bør ses i sammenheng med en eventuell endring av andre lovverk. 

 



Rådmannen hadde i denne saken anbefalt at priskontrollen ble opprettholdt. En del 

momenter fra saksfremlegget i ovennevnte sak er gjengitt også i denne saken, da en 

opphevelse av konsesjonsloven også vil fjerne priskontrollen på landbrukseiendommer som 

i dag er konsesjonspliktige. 

 

Rådmannens vurdering 
I høringsdokumentene fremgår det at konsesjonsloven og boplikten kan ha uheldige 

virkninger for landbruket, bl.a. ved dempet investeringslyst hos eierne, lav omsetning av 

landbrukseiendommer og svekket rekruttering til næringen.  

 

Det er enighet om at eiendomsstrukturen i Norge ikke gagner rasjonell drift hverken i 

jordbruket eller i skogbruket. Hensikten med å fjerne konsesjonsloven og boplikten er å få 

flere landbrukseiendommer på salg og derigjennom få en bruksrasjonalisering. Hensikten er 

å lage et mer robust landbruk som skal være en sikrere mat- og råstoffleverandør til 

industrien.  

 

I det følgende vil rådmannen komme med noen betraktninger omkring momentene som 

trekkes frem i høringsnotatet. 

 

Først og fremst vil rådmannen påpeke at forslaget fra Landbruks- og matdepartementet ikke 

er konsekvensutredet. Å fjerne konsesjonsloven og boplikten uten å erstatte med nytt 

lovverk er et stort skritt, og konsekvensene av et slikt forslag høyest uviss. Ikke minst er det 

viktig at eventuelle konsekvenser for matproduksjonen blir godt belyst. 

 

Erfaringer fra land som Sverige, som delvis har avviklet konsesjonsloven og boplikten, viser 

at salget av landbrukseiendommer økt noe. Lav avkastning i skogbruket og svært strenge 

finansielle krav for lån har ført til at omsetningen av landbrukseiendom ikke har økt 

vesentlig. Prisen på jordbrukseiendommene har imidlertid økt, blant annet som følge av EU-

tilskudd. Sverige har fortsatt et lovverk som begrenser større selskaper og juridiske personer 

å kjøpe landbrukseiendom. Det er også et års boplikt i glisgrente strøk av Sverige. I 

Danmark, hvor det ikke finnes regulering på dette området, har lav inntjening i jordbruket 

ført til at mange av dagens eiere har blitt tvunget til å selge gårdene. Multinasjonale 

selskaper kjøper nå opp landbrukseiendom og tidligere eier kan leie tilbake. 

 

Ungarn har også opphevet alle reguleringer på kjøp av landbrukseiendom, men er nå i ferd 

med å revurdere og gjeninnføre noe regulering. 

 

Omsetningen av landbrukseiendommer 

Det er en generell oppfatning om at prisene på landbrukseiendommer vil øke som følge av 

forslaget. Spesielt gjelder dette eiendommer som ligger sentralt. Ringerike kommune ligger 

på det sentrale Østlandet, og eiendommer i visse deler av kommunen kan forventes å øke 

ganske mye.  

 

Å oppheve konsesjonsloven vil etter rådmannens erfaringer neppe bidra til at utbudet av 

landbrukseiendommer vil øke vesentlig. Tall viser at det er 3 % av alle konsesjonssøknader 

som blir avslått på landsbasis. Ringerike ligger omtrent på samme nivå. Dette indikerer at 

denne loven ikke alene er hemmende for eiendomsomsetningen. Nå kan det være at dette 

viser en tilpassing til dagens regler. Det er likevel slik at eiendommer overdras til neste 

generasjon fremfor å selges på det åpne marked. For en del eiere kan fjerningen av 



priskontrollen føre til at eiendommene blir lagt ut for salg, da en mener de får tilstrekkelig 

betalt for den.  

 

Slik lovverket er i dag er det eiendommer som ikke krever konsesjon og er underlagt 

priskontroll. Eiendommer under 100 dekar, hvor det er mindre en 25 dekar dyrket mark er 

unntatt i sin helhet. Det finnes også andre unntak i regelverket, men det er denne kategorien 

den kommer mest til anvendelse for.  

 

Vil en fjerning av konsesjonsloven kunne bidra til mer salg av jord som tilleggsareal til 

annen landbrukseiendom? Nei, ikke slik rådmannen oppfatter refleksjonene som gjøres av 

selger ved «oppstykking» av landbrukseiendommer. Her spiller også eiers følelser og 

tilknytning til landbrukseiendommen en vesentlig større rolle enn de faktiske inntektene et 

salg vil medføre. Rådmannen opplever at det for svært mange ikke er ønskelig å selge fra 

landbruksarealet - nesten uavhengig av hvilken pris man får for arealet. Prisen på 

tilleggsjord ligger allerede i dag svært høyt, da det er anledning til et tillegg på 50 % i 

forhold til vanlig konsesjonspris. 

 

En svensk undersøkelse viser at det samme er tilfelle for skogeiendommer. Undersøkelsen 

viser at 35 % av dagens eiere oppgir «følelsen av å eie skog» som grunn for å beholde 

eiendommen, 15 % ønsker å eie skog til rekreasjonsformål, 34 % ser på det å eie skog som 

en langtidsinvestering og kun 13 % eier skog på grunn av ønske om god avkastning. Disse 

tallen vil nok ikke være vesentlig andreledes her. Det antyder at reguleringene ikke er det 

store hinderet for utbudet av landbrukseiendom. 

 

Øke investeringslysten 

Investeringer som foretas i en landbrukseiendom vil normalt gjenspeiles i salgsprisen. 

Gjøres det investeringer i våningshus eller driftsbygninger vil dette bli grunnlaget for 

verdifastsettelsen av bygningene. I skogbruket vil større investeringer, som f.eks. i 

veibygging gjenspeile seg i høyere rånetto på tømmer og dermed høyre pris på skogen. 

Investeringer i skogkultur vil også gjenspeile seg i økt nyttbar tilvekst, lavere driftskostnader 

og med en høyere rånetto.  Gjennom skogfond- og tilskuddsordningene bidrar samfunnet til 

å redusere kostnadseffekten noe. For mindre, bebygde eiendommer, der kjøpesummen er 

mindre enn 2,5 millioner kroner, skal ikke kommunen vurdere prisen.  

 

Boplikten i seg selv pekes på som en grunn til svekket investeringslyst, blant annet ved at 

boplikten kan virke prisdempende på eiendommen. Undersøkelser gjengitt i høringsnotatet 

viser derimot at lysten til å bygge og vedlikeholde våningshus er størst der eier bor på 

gården. Ved utleie av boligen er investeringslysten mindre. 

 

Rekruttering 

En fjerning av konsesjonsloven, og dermed også priskontrollen, vil komme selger til gode. 

For de som ønsker seg ut av næringen vil forslaget dermed være positivt. For de som ønsker 

å erverve landbrukseiendommer stiller det seg ganske motsatt. Det vil bli vanskeligere, 

spesielt for førstegangsetablerere – gjerne unge mennesker, å skaffe den nødvendige 

kapitalen for et slikt erverv. Nå skal det sies at kjøp av landbrukseiendom allerede i dag er 

kapitalkrevende. Unge nyetablerere som kommer utenfra næringen er tradisjonelt vært lavt.  

Det skyldes ikke mangel på interesse, men kan nok i stor grad tilskrives at det i mange 

tilfeller er dyrt å kjøpe en landbrukseiendom på et åpent marked. 

 



I høringsnotatet pekes det blant annet på at det er en høy gjennomsnittsalder i landbruket. 

Økte priser vil favorisere de med stor kjøpekraft, og vil i de fleste tilfeller ikke gagne unge, 

private kjøpere.  

 

Det er i dag lite utbud av landbrukseiendommer på det frie markedet i Ringeriksregionen, og 

det er stor interesse for de eiendommene som legges ut for salg.  Dersom konsesjonsloven 

med boplikt og priskontroll fjernes, vil det derfor være en reel mulighet for at mange av 

disse eiendommene kjøpes opp med tanke på andre formål, eksempelvis jakt og rekreasjon.    

 

Strukturrasjonalisering 

Formålet med å fjerne lovverket er blant annet å få en strukturrasjonalisering i landbruket. 

Fjerning av lovverket vil nødvendigvis ikke gi det ønskede resultatet. Intensjonen er at andel 

leiejord skal gå ned ved at de som driver jorda får kjøpe den. Det er et åpent spørsmål om 

dette vil bli effekten.  

 

En fjerning av konsesjonsloven åpner for en annen eierstruktur i landbruket enn tidligere, 

blant annet kan jordeier være et AS. Disse vil i mange tilfeller være svært kjøpesterke, og 

være med på å utkonkurrere de som faktisk ønsker å bosette seg og drive 

landbrukseiendommene. All erfaring tilsier at sameier blir drevet mindre aktivt enn de som 

eies av enkeltpersoner. I nåværende situasjon skal en være forsiktig med å overdrive 

effekten av oppkjøp fra større selskaper, da fortjenesten i næringen lav i dag. På sikt kan 

dette endre seg. Fast eiendom ses på som en sikker investering, og er derfor attraktiv på sikt.  

 

Det er viktig å huske på at landbrukseiendommer er næringseiendommer. Økt pris kan føre 

til at investeringene ikke er i samsvar med avkastningen. Økt matproduksjon er et 

overordnet mål for landbruket i Norge, og alle tiltak bør ta høyde for å oppnå dette. 

 

På den annen side kan det være positivt for næringen å få inn kapital utenfra. Med den 

kapitalen kan det komme inn ny giv og nye ideer for driften av en del 

landbrukseiendommer.  

 

For å endre eiendomsstrukturen i Norge kan fjerning av konsesjonsloven og boplikten ha en 

viss effekt, men andre tiltak må komme i tillegg. Det skattemessige aspektet ved salg av 

eiendom ut av familien er i dag sterk konserverende. Det må også ses på Odelsloven, om 

den fremmer en robust og god struktur tilpasset dagens behov for landbruksnæringen. Den 

lave lønnsomheten fremmer heller ikke aktivitet i næringen. «Kostnadene» med å sitte 

passiv på en landbrukseiendom er ubetydelige. Følelsene til stedet og det å eie er sterkere 

enn motivasjonen til å drifte eiendommene i et næringsmessig perspektiv.  

 

Ved en eventuell oppheving av konsesjonsloven og boplikten må det til et strengere regime 

for drift av eiendommene, hvis ikke faller hensikten bort. I dag er det driveplikt i jordbruket, 

men den samme plikten finnes ikke i skogbruket. Skogens økonomisk- og miljømessige 

betydning vil bli sterkere med tiden. Det er en fornybar ressurs som skal fylle noe av plassen 

etter oljen, samtidig som skogen er den største muligheten vi har til CO
2
 fangst. 

Samfunnseffekten av et godt drevet skogbruk er betydelig. Det er derfor viktig at det 

tilrettelegges for et aktivt skogbruk. Eiendommer ervervet til andre formål vil være svært 

uheldig. 

   



En fjerning av konsesjonsloven åpner for at hvem som helst kan kjøpe eiendom hvor som 

helst. Resultatet kan bli urasjonelle driftsløsninger ved at man kan eie jordbruksarealer i stor 

avstand fra hverandre. Med dagens lovverk er driftsmessige løsninger ett av momentene som 

skal vektlegges i konsesjonssøknader, og kommunen kan i stor grad hindre urasjonelle 

løsninger. I lys av dette må lovverket rundt deling av landbrukseiendommer ses på for å 

redusere eventuell ikke tiltenkt effekt. 

 

Spørsmålet en kan stille seg er hvorvidt denne lovendringen i seg selv vil føre til en bedre 

strukturrasjonalisering i jordbruket. 

 

Dersom departementet ønsker å legge til rette for at en større del av jordbruksarealet faktisk 

eies av de som driver det, bør man se på eiendomsstrukturen og iverksette ordninger som 

gjør at jordbruksarealer på mindre eiendommer kan overtas av de som har yrket sitt i 

landbruket. Et alternativt kan være å vurdere skattelette ved salg av landbrukseiendom.  

 

Bosetting 

Det har blitt uttalt av landbruksminister Sylvi Listhaug at boplikt ikke skaper bolyst. 

Rådmannen kan på mange måter si seg enig i dette, men er av den oppfatning av at boplikt 

har spilt en viss rolle når det gjelder spørsmålet om å overta en eiendom eller ikke. 

 

I dag er det slik at man må bosette seg på eiendommen innen 1 år fra overdragelsen og bo 

der sammenhengende i 5 år for å oppfylle boplikten. Det viser seg at mange blir boende også 

etter at plikten er oppfylt. Boplikten skaper med andre ord en tilhørighet til eiendommen og 

lokalsamfunnet som man ellers ikke ville oppnådd.  

 

En fjerning av konsesjonslov og boplikt kan føre til at attraktive landbrukseiendommer med 

en kort reisetid fra hovedstaden kjøpes for å brukes som fritidsboliger. Kapitalsterke 

hyttekjøpere kan derfor utkonkurrere kjøpere som faktisk ønsker å bosette seg i 

lokalsamfunnene i kommunen. 

 

Sett fra en kommunes ståsted må det være interessant om eier av landbrukseiendom bor og 

skatter til kommunen eller ikke. I dag er boplikten knyttet direkte til landbrukseiendommen. 

Alternativ kan boplikt knyttes til kommunen. Dette vil gi en større fleksibilitet for eier og 

skatteinntekter for kommunen. Spørsmålet er hvordan de sosiale og faglige miljøene vil 

utvikle seg ved en slik løsning.  

 

 

Alternativt vedtak 

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning mener at oppheving av konsesjonsloven og 

boplikt vil føre til at flere landbrukseiendommer blir omsatt, og at forslaget generelt vil 

være positivt for landbruket i kommunen. Ringerike kommune slutter seg til Landbruks- og 

matdepartementets forslag om å oppheve konsesjonsloven og boplikten.  
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1. INNLEDNING 

1.1 Innholdet i høringsforslaget 

Dette høringsnotatet inneholder forslag til oppheving av lov 28. november 2003 nr. 98 
om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) mv., samt endring av 
enkelte bestemmelser i lov 28. juni 1974 nr. 58 om odelsretten og åsetesretten 
(odelslova).  
 
Konsesjonsplikten og boplikten foreslås opphevet uten å bli erstattet av andre regler. 
Oppheving av konsesjonsloven innebærer at reglene om boplikt i odelsloven også 
foreslås opphevet, fordi reglene må ses i sammenheng. 
 
Forslaget innebærer at erverv av fast eiendom ikke lenger vil være betinget av tillatelse 
(konsesjon) fra det offentlige. Forslaget styrker den private eiendomsretten, og gjør det 
enklere å få omsatt eiendom mellom private. 
 
Departementet gjør for ordens skyld oppmerksom på at regjeringen i Prop. 124 L (2013 
– 2014) har foreslått å oppheve konsesjonsloven § 9 første ledd nr. 1. Forslaget 
innebærer at det ved konsesjonsvurderingen ikke lenger skal legges vekt på om den 
avtalte pris tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling ved erverv av 
landbrukseiendom (”priskontroll”).    
 

1.2 Bakgrunnen for høringsforslaget 

Regjeringen har i Sundvolden-plattformen lagt opp til vesentlige endringer når det 
gjelder reglene om fast eiendom. Den enkelte bonde skal gis større råderett over egen 
eiendom, blant annet ved at konsesjonsloven og boplikten oppheves. Det er samtidig et 
mål å gjennomføre forenklinger og å redusere landbruksbyråkratiet.  
 
Konsesjonslovens bestemmelser kan begrense selgers vilje til å legge eiendommen ut 
på salg i et åpent marked. Reglene kan derfor være til hinder for et effektivt marked for 
omsetning av konsesjonspliktige landbrukseiendommer. Dette kan blant annet få som 
følge at rekrutteringen til næringen svekkes. Videre kan markedsbegrensninger gjøre 
det vanskelig for aktive næringsutøvere å få kjøpt tilleggsjord, noe som igjen på sikt kan 
svekke mulighetene for effektiv og rasjonell landbruksdrift. Gjeldende bestemmelser 
kan også dempe investeringslysten og derved svekke driftsgrunnlaget på en del 
eiendommer. Behovet for å oppheve konsesjonslovens bestemmelser, samt odelslovens 
bopliktbestemmelser, er nærmere omtalt i kapittel 5. 
 
Forslaget i dette høringsnotatet bygger opp om målene i regjeringens politiske 
plattform.  
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2. HISTORIKK 

Gjeldende konsesjonslov ble vedtatt i 28. november 2003, og trådte i kraft 1. januar 
2004. Loven erstattet konsesjonsloven av 1974. Konsesjonsloven av 1974 erstattet fire 
eldre konsesjonslover; skogkonsesjonsloven fra 1909, myrkonsesjonsloven fra 1913, 
fjellkonsesjonsloven fra 1915 og jordkonsesjonsloven fra 1920. Konsesjonsloven av 1974 
videreførte mange av reglene fra tidligere konsesjonslover, fra reglene om forkjøpsrett i 
jordloven av 1955 og fra enkelte andre lover. De tidligere lovene gjaldt i hovedsak 
frilufts-, landbruks- og utbyggingsareal. Målet med 1974-loven var å oppnå slike eier- og 
bruksforhold som er mest gagnlige for samfunnet. 1974-loven bygget på at areal var en 
knapphetsressurs som det var viktig å bruke og fordele på en samfunnsmessig 
forsvarlig måte. Reglene om statlig forkjøpsrett ble opphevet 4. mai 2001, jf. Ot.prp. nr. 
33 (2000-2001).  
 
Gjeldende konsesjonslov viderefører i stor grad innholdet i 1974-loven. De vesentligste 
endringene i 2003 var justering av formålsbestemmelsen, utvidelse av unntak for 
konsesjonsplikt på erverv av ubebygd eiendom, endring av arealgrensene for 
konsesjonsplikt, lovfesting av kriterier for skjønnsutøvelsen ved avgjørelse av saker 
som gjelder landbrukseiendom, samt utvidelse av reglene om hvilke erverv som faller 
inn under forskrifter om nedsatt konsesjonsgrense. Endringene er nærmere omtalt i Ot. 
prp. nr. 79 (2002-2003). Loven ble sist endret i 2009, jf. Ot.prp. nr. 44 (2008-2009). 
Formålet med endringen var blant annet å forenkle og tydeliggjøre reglene om bo- og 
driveplikt. Bestemmelsene om lovbestemt boplikt ble avgrenset til å gjelde bebygd 
eiendom som fyller kravene til odlingsjord, og hvor eiendommen er eller har vært brukt 
som helårsbolig. En følge av lovendringen var blant annet at muligheten for å søke 
fritak fra boplikt opphørte, og at eiere som ikke kan eller vil oppfylle boplikten, må søke 
konsesjon. 
 
Da konsesjonsloven av 1974 trådte i kraft, lå avgjørelsesmyndigheten i konsesjonssaker 
til departementet. I årene som fulgte har myndigheten gradvis blitt overført til regionale 
og deretter til lokale myndigheter. I 2004 ble alle konsesjonsavgjørelser og alle 
avgjørelser om boplikt lagt til kommunene som første instans.  
 

3. GJELDENDE RETT  

3.1 Innledning 

Konsesjonslovens regler om konsesjonsplikt er begrunnet med det offentliges behov 
for å ha kontroll med eiendomsoverdragelser som kan ha betydning for nasjonale 
interesser. Inngrep i den private eiendomsretten begrenser eiers adgang til fri 
utnyttelse av sin eiendom, og har gjennom tidene vært et omdiskutert tema. 
Konsesjonsplikten har derfor også en ideologisk side. Professor dr. juris Torgeir 
Austenå har i sin bok ”Konsesjonsreglane for fast eigedom” fra 1978 beskrevet dette på 
følgende måte: 
 

”Det sentrale målet for konsesjonsreglane er ut frå fleire omsyn å få kontroll med 
den juridiske disposisjonsretten over fast eigedom. Dermed er ein inne ved 
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hjarterøtene av spørsmålet om kva eigedomsrett er og kva posisjon eller funksjon 
den skal ha i vårt samfunn.” 

 
Friheten til selv å bestemme over egen eigedom er en sentral verdi i vårt samfunn, og 
regjeringen har i sin politiske plattform understreket at eiendomsretten er en 
grunnleggende rett som bør styrkes. Se omtale av behovet for endring i kapittel 5. 
 

3.2 Konsesjonslovens formål og virkeområde 

Gjeldende konsesjonslov har til formål ”..å regulere og kontrollere omsetningen av fast 
eiendom for å oppnå et effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer og slike eier- 
og bruksforhold som er mest gagnlige for samfunnet..”, jf. konsesjonsloven § 1. 
Bestemmelsen gir en vid ramme for hvilke hensyn som kan trekkes inn.  
 
Lovens formålsbestemmelse legger opp til at en rekke hensyn skal tilgodeses. Dette 
gjelder blant annet hensynet til framtidige generasjoners behov, landbruksnæringen, 
behovet for utbyggingsgrunn, miljøet, allmenne naturverninteresser og 
friluftsinteresser, samt hensynet til bosettingen. Konsesjonsloven er ingen spesifikk 
landbrukslov som ensidig skal tilgodese landbruksnæringens interesser, men loven har 
størst betydning ved erverv av landbrukseiendom, og der kommunene har innført lokal 
forskrift om nedsatt konsesjonsgrense. 
 
Konsesjonsloven gjelder etter § 2 erverv av fast eiendom. Begrepet ”erverv” omfatter i 
utgangspunktet alle former for eiendomsovergang, herunder kjøp, arv, skifte, gave, 
makeskifte, tvangssalg, ekspropriasjon m.m. Erverv som er konsesjonspliktig i henhold 
til enkelte andre lover faller utenfor. Konsesjonsloven § 2 siste ledd åpner for at det ved 
enkeltvedtak eller forskrift kan gjøres unntak fra konsesjonsplikten ut over de unntak 
som er fastsatt direkte i loven. 
 
Stiftelse eller overdragelse av visse rettigheter er likestilt med erverv, og utløser  
konsesjonsplikt etter konsesjonsloven § 3. Konsesjonsplikt kan oppstå både ved stiftelse 
og overdragelse av leierett og liknende bruksrett, rettigheter som tar sikte på å hindre 
eierens mulighet til å utnytte eiendommen, samt for utbyggingskontrakter. 
Forutsetningen er at bruksretten er stiftet for mer enn ti år. Hvis bruksretten er avtalt 
for kortere tid, men brukeren er gitt adgang til å kreve kontraktstiden forlenget ut over 
ti år, oppstår også konsesjonsplikt. Utbyggingskontrakter av enhver art medfører 
konsesjonsplikt uten hensyn til varighet. 
 

3.3 Konsesjonsplikten  

3.3.1 Innledning 

Konsesjonsloven er begrunnet ut fra at enkelte erverv kan være i strid med samfunnets 
behov for utnyttelse av eiendommen. Loven åpner for at forvaltningen skal foreta 
konkrete avveininger hvor både bruk og vern står sentralt.  
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Konsesjonsplikten innebærer at et erverv krever godkjenning fra konsesjons-
myndighetene. Kommunen avgjør saken i første instans. Søknad om konsesjon kan 
innvilges, avslås eller innvilges på slike vilkår som er påkrevd for å fremme lovens 
formål. Virkningen av at konsesjon ikke gis, er at erververen enten må sørge for at 
overdragelsen blir omgjort, eller at eiendommen blir overdratt til noen som kan få 
konsesjon eller som ikke trenger konsesjon, jf. § 18. Se kapittel 3.6.2. 
 

3.3.2 Konsesjonspliktens omfang 

Konsesjonsloven § 2 oppstiller som hovedregel at fast eiendom ikke kan erverves uten 
konsesjon. Det er imidlertid mange og viktige unntak fra denne hovedregelen. Dersom 
ervervet omfattes av ett av unntakene, er det ikke nødvendig å søke konsesjon. Loven 
omfatter etter § 2 andre ledd ikke erverv som er konsesjonspliktige etter enkelte andre 
lover. I tillegg en det en rekke unntak fra konsesjonsplikten som følger av forskrift 
fastsatt etter konsesjonsloven § 2 tredje ledd, se forskrift av 8. desember 2003 nr. 1434 
om konsesjonsfrihet for visse erverv av fast eiendom, egenerklæring ved 
konsesjonsfrihet og om fulldyrket jord (konsesjonsforskriften). Det er videre gjort 
unntak fra konsesjonsplikt på grunnlag av eiendommens karakter (§ 4) og unntak på 
grunnlag av erververens stilling (§ 5). Kongen kan imidlertid gi forskrift som setter 
enkelte av disse unntakene ut av kraft (§ 7), se nærmere i kapittel 3.5.  
 
Lovens mange unntak innebærer at konsesjonsplikten i all hovedsak gjelder 
overdragelse av landbrukseiendom over en viss størrelse, overdragelse av fast eiendom 
der kommunen har innført lokal forskrift om nedsatt konsesjonsgrense (se kapittel 3.5), 
samt enkelte overdragelser av ubebygde tomter eller arealer.  
 

3.3.2.1 Unntak som følge av eiendommens karakter - konsesjonsloven § 4  

Konsesjonsloven § 4 første ledd inneholder en opplisting av tilfeller der det ut fra 
eiendommens karakter ikke er nødvendig å søke konsesjon. Unntakene kan deles opp i 
tre hovedgrupper: Unntak for ubebygde enkelttomter (første ledd nr. 1 og 2), andre 
ubebygde arealer (første ledd nr. 3) og unntak for bebygd areal under en viss størrelse 
(første ledd nr. 4). 
 
Etter konsesjonsloven § 4 første ledd nr. 1 kan ubebygd enkelttomt til bolig eller  
fritidshus erverves konsesjonsfritt dersom tomta ikke er større enn 2 dekar, og den er  
godkjent fradelt etter jordloven og plan- og bygningsloven. Etter første ledd nr. 2 kan 
ubebygd enkelttomt til bolig eller fritidshus også erverves konsesjonsfritt dersom tomta 
ligger i område som i kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan etter plan- og 
bygningsloven er utlagt til bebyggelse og anlegg hvor tomteinndeling er foretatt eller 
godkjent av bygningsmyndighetene. Konsesjonsfriheten ved erverv av tomter som 
nevnt over, er betinget av at tomta blir bebygget innen fem år.  
  
Etter § 4 første ledd nr. 3 kan også andre ubebygde arealer enn de som er nevnt i nr. 1 
og nr. 2 erverves konsesjonsfritt dersom arealet ligger i område som enten i 
reguleringsplan er regulert til annet enn landbruks-, natur- og friluftsformål samt 
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reindrift, eller som i kommuneplanens arealdel er lagt ut til bebyggelse og anlegg. 
Eksempler på slike arealer er arealer som er større enn en ubebygd enkelttomt. 
Konsesjonsfriheten er i disse tilfellene betinget av at erverver ikke foretar 
bruksendringer i strid med planen.  
  
Konsesjonsloven § 4 første ledd nr. 4 fastsetter at bebygd eiendom kan erverves uten   
konsesjon dersom eiendommens totalareal ikke er over 100 dekar, og heller ikke mer 
enn 25 dekar av arealet er fulldyrka eller overflatedyrka jord. Det går fram av 
konsesjonsforskriften § 5 hva som skal regnes som fulldyrka og overflatedyrka jord.  
 
Konsesjonsforskriften § 1 unntar i tillegg en rekke erverv av både bebygd og ubebygd 
eiendom fra konsesjonsplikt. Unntakene gjelder blant annet erverv av selveierleilighet, 
aksjeleilighet, obligasjonsleilighet, andel i boligbyggelag, andel i borettslag og 
sameiepart i bebygd eiendom som i reguleringsplan er lagt ut til annet enn 
landbruksområde.  
  

3.3.2.2 Unntak som følge av erververens stilling - konsesjonsloven § 5  

Konsesjonsloven § 5 første ledd fastsetter unntak fra konsesjonsplikten knyttet til  
erververs stilling.  
  
Etter første ledd nr. 1 plikter ikke eierens ektefelle, eller den som er i nær familie med 
eieren eller eierens ektefelle å søke konsesjon. Konsesjonsfriheten er betinget av at 
overdrageren har sitt konsesjonsforhold i orden. Har overdrageren ikke sitt 
konsesjonsforhold i orden, må erverver søke konsesjon. Etter konsesjonsloven § 5 
første ledd nr. 2 trenger heller ikke den som har odelsrett til eiendommen å søke 
konsesjon.  
 
Dersom eiendommen har bebyggelse som er eller har vært brukt som helårsbolig, og 
eiendommen består av mer enn 25 dekar fulldyrka eller overflatedyrka jord, eller mer 
enn 500 dekar produktiv skog, er konsesjonsfriheten etter § 5 første ledd nr. 1 (nær 
familie) og 2 (odelsberettiget) betinget av at erververen bosetter seg på eiendommen 
innen ett år og selv bebor den i minst fem år, jf. § 5 annet ledd. Se nærmere om boplikt i 
kapittel 3.4. 
 
Bestemmelsene i konsesjonsloven § 5 første ledd nr. 3 og 4 inneholder ytterligere  
unntak fra konsesjonsplikten. Staten behøver ikke å søke konsesjon. Det samme 
gjelder på visse vilkår enkelte erverv som gjøres av kommune, fylkeskommune eller 
kommunalt tomteselskap.   
  
Etter konsesjonsloven § 5 første ledd nr. 5 er ikke konsesjon nødvendig når bank eller 
annen institusjon som Kongen har godkjent, erverver eiendom gjennom tvangssalg.  
Konsesjonsforskriften § 6 omtaler nærmere hvem som er godkjent etter § 5 første ledd 
nr. 5.  
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3.3.3 Særskilte krav ved avgjørelse av konsesjonssøknad som gjelder 
landbrukseiendom  

Konsesjonsloven § 9 gjelder avgjørelse av søknad om konsesjon for erverv av eiendom  
som skal nyttes til landbruksformål. Uttrykket landbruksformål omfatter i 
konsesjonsloven jord-, skog- og hagebruk, reindrift og tilleggsnæringer,  
herunder turisme, salg av gårdsprodukter, utleievirksomhet i forbindelse med jakt  
m.m. § 9 inneholder momenter som skal vektlegges, og fastsetter utgangspunktet for 
hvilken vekt de skal tillegges.  
 
Det skal etter bestemmelsens første ledd legges ”særlig vekt” på: 

1. om den avtalte prisen ivaretar hensynet til en samfunnsmessig forsvarlig 
prisutvikling1,  

2.  om erververs formål ivaretar hensynet til bosettingen i området, 
3.  om ervervet innebærer en driftsmessig god løsning,  
4. om erverver anses skikket til å drive eiendommen, 
5. om ervervet ivaretar hensynet til helhetlig ressursforvaltning og  

kulturlandskapet. 
 
Uttrykket ”særlig vekt” viser at det også kan trekkes inn andre hensyn enn dem som er  
direkte nevnt i bestemmelsen, herunder blant annet hensyn som støttes i annen 
lovgivning, rikspolitiske retningslinjer eller andre hensyn som ikke er formalisert. 
Lovens formål angir rammene for de hensyn som er relevante.  
  
I § 9 andre ledd er det fastsatt at konsesjon i alminnelighet ikke skal gis dersom det ved 
ervervet oppstår sameie i eiendommen eller dersom antallet sameiere økes. Det går 
frem av tredje ledd at konsesjon kan gis til selskaper med begrenset ansvar. I slike 
tilfeller skal det legges vekt på hensynet til dem som har yrket sitt i landbruket. 
 
Søker nær slektning eller odelsberettiget konsesjon, fordi den lovbestemte boplikten 
ikke skal oppfylles, er det i § 9 fjerde ledd annet punktum angitt tilleggsmomenter som 
det skal legges vekt på, men som ikke har særlig vekt (eiendommens størrelse, 
avkastning og husforhold). I § 9 fjerde ledd tredje punktum er det dessuten sagt at 
søkers tilknytning til eiendommen og søkerens livssituasjon kan tillegges vekt som 
korrigerende momenter. 
 

3.3.4 Konsesjonsvilkår 

Konsesjonsloven § 11 første ledd bestemmer at det kan fastsettes slike vilkår som i 
hvert enkelt tilfelle finnes påkrevd av hensyn til de formål loven skal fremme. Om et 
vilkår er påkrevd må vurderes i lys av hensynet til bosettingen, helhetlig 
ressursforvaltning og kulturlandskapet. Konsesjonsmyndighetenes adgang til å sette 
vilkår begrenses av at det ikke kan fastsettes virkemiddel som går lenger enn det som 

                                                 
1 Regjeringen har i Prop. 124 L (2013 – 2014) foreslått å oppheve konsesjonslovens § 9 første ledd nr. 1. 



  
 

9 
 

er nødvendig for å ivareta de samfunnsinteressene som konsesjonsloven er ment å 
ivareta. Det kan etter søknad lempes på fastsatte konsesjonsvilkår. 
 

3.4 Boplikt 

3.4.1 Bakgrunn 

Da det i 1974 ble innført boplikt som betingelse for konsesjonsfrihet for nære 
slektninger og odelsberettigede, ble det vist til at det fantes mange eksempler på at 
personer uten nevneverdig tilknytning til landbruket hadde fortrengt eiere av 
landbrukseiendommer på en uheldig måte. Da boplikten ble vedtatt, var 
sammenhengen mellom bosetting og drift sentral. Ved endringen av reglene i 2001 ble 
bosettingshensynet trukket sterkere inn slik at det skulle legges særlig vekt på dette 
hensynet ved avgjørelsen av om det skulle gis fritak fra boplikt. Bakgrunnen for 
endringen var å styrke hensynet til bosettingen, og en ønsket å legge til rette for at 
bygningsressursene på landbrukseiendom kunne brukes til rene bosettingsformål. 
 
Reglene om bo- og driveplikt ble ikke endret da ny konsesjonslov ble vedtatt i 2003. 
Konsesjonsgrensen for bebygd eiendom ble imidlertid hevet slik at det ble 
konsesjonsplikt på eiendom over 100 dekar, eller hvor mer enn 20 dekar av arealet var 
fulldyrket. Erverv av jord- og skogbrukseiendom over disse grensene var 
konsesjonsfritt for nær slekt og odelsberettigede på betingelse av at bo- og driveplikten 
ble oppfylt. Hevingen av arealgrensen førte til at færre eiendommer ble omfattet av 
bestemmelsene om bo- og driveplikt for landbrukseiendommer. 
 
Boplikten etter odelsloven bygger på andre hensyn enn bosettingshensynet. I 
forarbeidene til odelsloven2 er det vist til at det i kraft av odelsrett ble ervervet 
jordbrukseiendommer fra aktive jordbrukere uten hensyn til om også disse hadde hatt 
odelsrett til eiendommen og uten at erververen hadde tilflyttet eiendommen og tatt opp 
drift av den. Dette ble ansett for å være en uheldig utvikling som en mente bo- og 
driveplikt kunne bidra til å hindre. Mange så derfor boplikten som et minstevilkår for å 
kunne nytte odelsretten til skade for en annen som har overtatt eiendommen for å ha 
den som hjem og levevei. Det går fram av forarbeidene til odelsloven at en i sin tid 
mente at kravet om boplikt først og fremst skulle holde ute en odelsløser som ikke har 
noen aktuell tilknytning til jordbruksnæringen og som ved løsningen heller ikke har i 
sikte å få det.  
 
Ved lovendringen i 2009 ble reglene om boplikt i odelsloven tatt ut fra denne loven og 
slått sammen med bopliktreglene i konsesjonsloven.  
 
Boplikten kan deles inn i tre kategorier; lovbestemt boplikt (kapittel 3.4.2), boplikt som 
vilkår for å få konsesjon (kapittel 3.3.4 og 3.4.3) og boplikt i kommuner med nedsatt 
konsesjonsgrense (kapittel 3.5). 
 

                                                 
2 Ot.prp. nr. 6 (1972-73) side 37 første spalte. 
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3.4.2 Lovbestemt boplikt  

Nær slekt og odelsberettigede er etter konsesjonsloven § 5 unntatt fra konsesjonsplikt. 
Gjelder ervervet en landbrukseiendom dvs. en eiendom med mer enn 25 dekar 
fulldyrka og overflatedyrka jord, eller mer enn 500 dekar skog, og eiendommen er 
bebygd med bebyggelse som er eller kan brukes til helårsbolig, er konsesjonsfriheten 
betinget av at erververen bosetter seg på eiendommen innen ett år og selv bor på 
eiendommen i minst 5 år (personlig boplikt). Dette gjelder uavhengig av om den som 
overtar har odelsrett til eiendommen eller ikke. Dersom nær slekt eller odelsberettiget 
ikke skal bosette seg på eiendommen, må det søkes konsesjon. 
 
Eieren har etter konsesjonsloven § 6 en plikt til å ta eiendommen som sin reelle bolig. 
Plikten gjelder ikke eierens familie. En eiendom er tatt som reell bolig når eieren er 
registrert som bosatt på eiendommen.  
 
Eies eiendommen i sameie, må alle sameierne være bosatt på eiendommen. Mislighold 
fra en enkelt sameiers side rammer imidlertid bare vedkommende selv, ikke andre 
sameiere. Ved et mislighold av en sameier kan følgelig den enkelte sameier pålegges å 
søke konsesjon. De øvrige sameierne som har oppfylt vilkåret om å bo, berøres ikke av 
pålegget. 
 
Odelsloven inneholder regler om boplikt som viser til reglene i konsesjonsloven . 
Åsetesberettigede etter odelsloven § 51 tredje ledd har en lovbestemt boplikt som vilkår 
for å overta etter reglene om åsetesrett. Også gjenlevende ektefelle uten odelsrett etter 
odelsloven § 39 må bosette seg på eiendommen som et vilkår for vern mot odelsløsning. 
Boplikten er et minstevilkår for å nytte prioriteten til skade for en annen som har 
overtatt eller vil overta eiendommen. Boplikt for den som overtar i kraft av best odel har 
derfor en tilleggsbegrunnelse i forhold til andre odelsberettigede. Ved brudd på 
boplikten kan andre odelsberettigede med hjemmel i odelsloven §§ 27 og 28 søke 
eiendommen løst på odel. Dette er nærmere omtalt i kapittel 3.6.4.  
 

3.4.3 Boplikt som konsesjonsvilkår  

Konsesjon kan som nevnt gis på vilkår, for eksempel vilkår om at erververen bosetter 
seg på eiendommen. Vilkåret kan fastsettes dersom det er påkrevd av hensyn til de 
formål loven skal fremme, jf. konsesjonsloven § 11 første ledd. § 11 annet ledd fastsetter 
at myndighetene har plikt til å vurdere spørsmålene knyttet til boplikt. Det skal i den 
forbindelse tas stilling til om boplikten skal være en personlig plikt for eier. 
 
Det er vanlig å sette vilkår om boplikt ved erverv av landbrukseiendommer, og da slik 
at den nye eieren skal bosette seg på eiendommen innen ett år, og deretter selv bo på 
eiendommen i fem år. 
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3.5 Kommunale forskrifter om nedsatt konsesjonsgrense (nullgrense)   

Konsesjonsloven § 7 åpner for at kommuner, gjennom kommunal forskrift, kan sette 
konsesjonsfriheten etter § 4 første ledd nr. 2 og 4 og § 5 første ledd nr. 1 ut av kraft. 
Konsesjonsfriheten gjelder ved erverv av ubebygd enkelttomt til bolig eller fritidshus, 
bebygd eiendom, eller ved erverv fra nær slekt. Innføring av kommunal forskrift 
innebærer derfor at slike erverv er konsesjonspliktige.  
 
Utvidelse av konsesjonsplikten kan skje hvor kommunen mener det er nødvendig å 
hindre at hus som har vært nyttet til helårsbolig blir nyttet til fritidshus. Utvidelse kan 
også skje ved erverv av eiendom med bebyggelse som ikke er tatt i bruk som 
helårsbolig, herunder eiendom med bebyggelse under oppføring i områder som i 
reguleringsplan etter plan- og bygningsloven er regulert til boligformål. 
Konsesjonsplikten kan også utvides til å gjelde ved erverv av ubebygd tomt som er 
regulert til boligformål, og konsesjonsplikten kan utvides til å gjelde den kretsen av nær 
slekt som er unntatt fra konsesjonsplikt etter § 5 (slektskapsunntaket). 
Konsesjonsfriheten kan settes ut av kraft for hele kommunen, eller et nærmere definert 
område av kommunen. Kommunen kan ikke velge en egen arealgrense, men må velge 
mellom lovens arealgrense på 100 dekar eller ingen nedre arealgrense (nullgrense). 
 
Ny erverver slipper imidlertid å søke konsesjon ved å bekrefte at eiendommen skal 
brukes som helårsbolig. En nullgrenseforskrift vil i praksis bety at det vil være boplikt 
på små eiendommer, ofte fritidseiendommer, som normalt er under arealgrensene både 
for konsesjonsplikt og lovbestemt boplikt. Boplikten er upersonlig, og den er oppfylt så 
lenge noen er bosatt på eiendommen iht. folkeregisteret.  
 
Konsesjonsplikt oppstår blant annet hvis eiendommen tidligere er brukt som 
helårsbolig. Dette er den viktigste hovedgruppen. Det at noen har vært registrert som 
bosatt på eiendommen er et sentralt moment i konsesjonsmyndighetenes 
helhetsvurdering for å fastslå om en eiendom er eller har vært brukt som helårsbolig. 
Ved vurderingen av om konsesjon skal gis, kan kommunen bare trekke inn de hensyn 
som har vært bestemmende for innføring av forskriften, dvs. bosettingshensynet.3  
 
Konsesjonsplikten gjelder ikke hvis erververen forplikter seg til at eiendommen skal 
brukes til helårsbolig.  Det betyr at erververen forplikter seg til at eiendommen skal 
brukes til helårsbolig enten av han eller hun selv, eller av andre i den tiden han eller 
hun eier eiendommen.  
 
Etter § 7 femte ledd er fristen for bosetting ett år regnet fra ervervet. Erververen må 
innen fristen sørge for enten å bli registrert bosatt på eiendommen selv, eller 
dokumentere at det er registrert bosatt en annen person på eiendommen.  
 
Konsesjonsloven § 10 inneholder nærmere regler for kommunens behandling av 
konsesjonssøknader etter kommunal forskrift. Første ledd sier at kommunen skal gi 

                                                 
3 Høyesterett har uttalt at konsesjonsloven § 7 (daværende § 5 tredje ledd) er ”en særbestemmelse som 
direkte tar sikte på å verne om bosettingen i visse områder av landet”, se Rt 1997 s 1005. 
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konsesjon når det ikke er nødvendig å hindre at eiendommen blir brukt til fritidsformål. 
Videre inneholder bestemmelsen momenter kommunen kan legge vekt på i sin 
avgjørelse. Følgende momenter kan tillegges vekt; eiendommens beliggenhet, 
bebyggelsens art og standard, hvor lang tid det er gått siden eiendommen er brukt som 
helårsbolig, hvor lang tid den ble brukt som helårsbolig, og om det er påregnelig at 
andre vil kjøpe den for å bruke den til helårsbolig. Opplistingen er ikke uttømmende. 
Det går fram av § 10 annet ledd at konsesjon skal gis dersom kommunen finner det 
godtgjort at eiendommen bare kan avhendes som helårsbolig til en pris som er 
vesentlig lavere enn prisnivået for tilsvarende helårsboliger i området. 
 
Per 1. september 2014 har 60 kommuner innført lokal forskrift. Antallet kommuner med 
forskrift har variert noe over årene fra 1974 til i dag. 12 kommuner har fått fastsatt 
forskrift slik at også nær slekt må søke konsesjon. 
 

3.6 Kontroll og oppfølging 

3.6.1 Egenerklæring og tinglysing 

Konsesjonsplikt ved erverv av fast eiendom gjør det nødvendig å ta stilling til hvilke 
erverv som utløser konsesjonsplikt og som dermed skal behandles. Loven omfatter alle 
erverv, men det er fastsatt unntak både i loven og i forskriften til loven. Unntakene 
dokumenteres som hovedregel ved hjelp av et egenerklæringssystem koblet til det 
enkelte erverv. Dette systemet er igjen koblet til tinglysing, jf. konsesjonsloven § 15 
som sier at ”Erverv som krever konsesjon etter denne loven, kan ikke tinglyses eller 
matrikkelføres med mindre konsesjon er gitt”. 
 
For hovedtyngden av de erverv som ikke utløser konsesjonsplikt, skal erverver fylle ut 
et skjema for egenerklæring. Opplysningene på skjemaet bekreftes av kommunen, og 
skal følge skjøtet ved innsending til tinglysing. Tinglysingen, som foretas av Kartverket, 
skal ikke skje før det enten foreligger dokumentasjon om konsesjonsfrihet eller 
dokumentasjon for at konsesjon er gitt. 
 

3.6.2 Avslag på konsesjon  

Dersom søknad om konsesjon ikke innvilges, følger det av konsesjonsloven § 18 at 
kommunen skal sette en frist for erverver til å sørge for omgjøring av overdragelsen 
eller overdragelse til noen som kan få konsesjon eller ikke trenger konsesjon. 
Dersom konsesjon er avslått fordi erververen ikke skal oppfylle vilkåret om boplikt 
etter § 5 annet ledd, kan erververen likevel velge å oppfylle boplikten. 
 
Dersom fristen oversittes, kan kommunen la eiendommen selge gjennom 
namsmyndighetene (tvangssalg), jf. § 19. 
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3.6.3 Overtredelse av konsesjonsvilkår 

Det følger av konsesjonsloven § 17 første ledd første punktum at kommunen og 
Fylkesmannen skal føre kontroll med at vilkår som er satt for konsesjon blir overholdt. 
Etter § 16 første ledd, kan kommunen fastsette en tvangsmulkt som påløper fram til 
konsesjonsvilkåret etterleves. Konsesjonen kan trekkes tilbake dersom det foreligger 
brudd på vilkår av vesentlig betydning. Dette følger av § 16 andre ledd. Dersom 
konsesjonen trekkes tilbake, vil reglene i §§ 18 og 19 som nevnt over tre inn.  
 

3.6.4 Nærmere om brudd på boplikten  

Kommunen og Fylkesmannen skal føre kontroll med at boplikten overholdes. 
Kommunen skal først ta stilling til om det foreligger et brudd på boplikten. Boplikten er 
for eksempel brutt dersom erververen ikke tar eiendommen som sin reelle bolig innen 
fristen. Boplikten er også brutt dersom eieren flytter fra eiendommen før fastsatt frist.  
 
Kommunen må deretter ta stilling til hvordan et eventuelt brudd skal følges opp. Det er 
lagt til grunn i praksis at brudd på boplikt ikke kan følges opp med pålegg om å søke 
konsesjon med mindre bruddet kan karakteriseres som vesentlig. Forutsetningen om at 
bruddet skal være vesentlig går ikke fram av lovteksten, men av fast og langvarig 
praksis. Hvorvidt bruddet er vesentlig bygger på en konkret vurdering. Dersom det 
anses vesentlig, ”kan” kommunen etter konsesjonsloven § 13 tredje ledd nr. 4 pålegge 
eieren å søke konsesjon.  
 
Dersom eieren ikke søker konsesjon innen fristen, kan kommunen kreve at 
eiendommen innen en fastsatt frist blir overdratt til noen som kan få konsesjon eller 
som ikke trenger konsesjon, jf. omtale i kapittel 3.6.2.  
 
Dersom en odelsberettiget bryter reglene om boplikt, kan andre odelsberettigede med 
hjemmel i odelsloven §§ 27 og 28 søke eiendommen løst på odel uten hinder av om 
eieren har bedre odelsrett. Har eieren fått eiendommen ved odelsløsning, kan også den 
saksøkte i løsningssaken kreve eiendommen tilbake dersom boplikten ikke er oppfylt. 
Det samme gjelder om eieren før tidsfristen for boplikten er ute avhender eller 
forpakter bort eiendommen til noen som ikke har odelsrett. 
 
Retten til odelsløsning etter § 28 må i tilfelle gjøres gjeldende før tidsfristen for eierens 
boplikt er ute, det vil si ett års tilflytningsfrist og fem års boplikt som samlet blir en frist 
på seks år. Når odelsløsningen er fullført, faller odelsretten for den tidligere eieren bort, 
se odelsloven § 28. Er odelsløsningen eller tilbakesøkningen fullført av noen som ikke 
hører til den tidligere eierens linje, faller odelsretten også bort for denne linjen. 
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4. STATISTIKK, FORSKNING OG UNDERSØKELSER 

4.1 Statistikk  

4.1.1 Landbrukseiendommer med og uten konsesjonsplikt 

Landbruksregisteret inneholder opplysninger om landbrukseiendommer. Registeret 
omfatter eiendommer som består av minst 5 dekar jordbruksareal, og/eller minst 25 
dekar produktiv skog.  I alt var det registrert ca. 186 700 landbrukseiendommer i 2012. 
Av disse var ca. 171 400 (92 %) bebygd.  
 
Dagens regler og rapporteringssystemer gir ikke nøyaktig oversikt over hvor mange 
eiendommer som vil kunne utløse konsesjonsplikt ved omsetning. Konsesjonsplikten 
omfatter langt færre landbrukseiendommer enn de som er registrert i 
landbruksregisteret. Erverv innen nær familie eller av en som er odelsberettiget til 
eiendommen, er unntatt fra konsesjon selv om eiendommen er over arealgrensene, se 
kapittel 3.3.2.2. Tabell 3.1 viser bebygde landbrukseiendommer fordelt på arealgrenser4 
over og under dagens nivåer for konsesjonsplikt.       
 
Tabell 3.1 Fordeling av bebygde landbrukseiendommer etter konsesjonsgrenser. År 2012. 
 

Landbrukseien-
dommer totalt 
 
 
 
 
 

Bebygde 
landbrukseien-
dommer i alt 
 
 
 
 

Bebygde 
landbrukseiendommer og 
arealgrense (> 100 daa 
totalareal og/eller > 25 
daa fulldyrka og 
overflatedyrka jord).  
  

Bebygde 
landbrukseiendommer og 
arealgrense (< 100 daa 
totalareal og/eller < 25 
daa fulldyrka og 
overflatedyrka jord).   
 

 
186 700  171 400  130 300  41 100  

 
Kilde: SSB Landbrukseiendommer. 
 
Om lag 130 300 (76 %) av de ca. 171 400 bebygde landbrukseiendommene er over 
dagens arealgrense for konsesjonsplikt, mens ca. 41 100 (24 %) er under denne 
grensen.  Av de ca. 186 700 landbrukseiendommene var ca. 30 800 
landbrukseiendommer med påstående bolighus uten fast bosetting. 
 
Unntaket for nær familie og odelsberettigede gjør at tabellen ikke viser et dekkende tall 
for hvilke eiendommer som rent faktisk utløser konsesjonsplikt ved omsetning. Se 
kapittel 4.1.2, som viser at 59 % av eiendommene ble omsatt i nære relasjoner 
(familieoverdragelser).  
 
Antall landbrukseiendommer og arealstørrelser varierer fra fylke til fylke, se figur 3.1. 
Tall fra landbruksregistertet viser at Nordland, Hedmark og Oppland har flest 
landbrukseiendommer totalt. Disse fylkene, sammen med Møre og Romsdal og 
Hordaland, har også flest bebygde landbrukseiendommer over arealgrensen for 

                                                 
4 Jf. konsesjonsloven § 4 første ledd nr. 4 
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konsesjonsfrihet. Finnmark og Vestfold har både færrest eiendommer totalt og færrest 
eiendommer over arealgrensen.     

0
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14 000

Eiendommer med 
bebyggelse og arealgrense 
> 100 daa totalareal 
og/eller > 25 daa fulldyrka 
og overflatedyrka jord.

Eiendommer med 
bebyggelse og arealgrense 
< 100 daa totalareal 
og/eller < 25 daa fulldyrka 
og overflatedyrka jord. 

 
Figur 3.1 Bebygde landbrukseiendommer over og under arealgrensen for konsesjonsplikt etter 
konsesjonsloven § 4 første ledd nr. 4. År 2012.   
Kilde: SSB Landbrukseiendommer.  

 
Erverv av ubebygde arealer kan også utløse konsesjon. Tall fra landbruksregistertet 
viser at det er registrert ca. 15 300 ubebygde eiendommer i 2012.  
 

4.1.2 Omsetningstall for landbrukseiendommer 

Materialet fra Statistisk sentralbyrå viser at ca. 9 000 landbrukseiendommer skiftet eier 
i 2012, dvs. nærmere 5 % av landets 186 700 landbrukseiendommer. Av de omsatte 
eiendommene var om lag 5300 (59 %) overdragelser i nære relasjoner 
(familieoverdragelser5) uten konsesjonsplikt.  Ca. 3700 overdragelser skjedde utenfor 
nær familie.  
 
De 9000 overdragelsene er i statistikksammenheng også gruppert etter andre kriterier 
som tar utgangspunkt i omsetningstype. I overkant av 2 750 (31 %) av eiendommene ble 
omsatt i fritt salg6. De resterende ca. 6250 overdragelsene fordeler seg på kategoriene 
gave, overtakelse fra avdød eier, tvangsauksjon og annet7. Ca. 2 460 overdragelser i fritt 

                                                 
5 En overdragelse der kjøperen er i familie med selgeren. Som familie regnes ektefelle, barn, foreldre, 
søsken, besteforeldre, tanter og onkler, jf. SSBs inndeling. 
6 ”Fritt salg” er etter SSBs inndeling eiendommer som er omsatt til en pris som svarer til 
markedsverdien. Det er ikke noe krav at eiendommen er utlyst for salg på det åpne marked. 
7 Ofte mangelfullt utfylte skjøteskjemaer. 
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salg gjaldt bebygd landbrukseiendom. 81 %av overdragelsene innen gruppe n fritt salg
var omsetning utenfor nære relasjoner (familieoverdragelser) .

De 2 460 overdragelsene av bebygd eiendom i fritt salg kan fordeles etter arealgrenser
over og under konsesjonsplikt etter konsesjonsloven § 4 første ledd nr. 4. Tallene for
2012 viser at det ble omsatt i underkant av 1 600 bebygde landbrukseiendommer i fritt
salg over arealgrensen for konsesjon splikt , dvs. eiendommer som har mer enn 100
dekar totalareal, eller der mer enn 25 dekar av arealet er fulldyrka eller overflatedyrka
jord. Av disse omsetningene oppga ny eier i ca. 1 450 tilfeller ved avkryssing på skjøte t
at formålet med ervervet var å bruke eiendommen enten til landbruksformål eller til
boligformål. I overkant av 730 eiendommer var under arealgrensen for konsesjon.

Figur 3.2 viser antallet omsatte bebygde landbrukseiendommer over og under
arealgrensen for konsesjon i årene 2006, 2009 og 2012. Figuren viser en økning i
omsatte eiendommer over arealgrensen for konsesjon , og en liten nedgang i
omsetninger under arealgrensen .

Figur3.2Tinglysteomsetningeravlandbrukseiendommeri fritt salgmedbruksformållandbrukeller
boligoppgitt påskjøte.Årene2006,2009og2012.

Omfatter landbrukseiendommermedminst5 dekareid jordbruksarealog/ellerminst25dekar
produktivt skogareal.

Kilde:SSBLandbrukseiendommer.

Av de totalt ca. 1 450 eiendommene over arealgrensen for konsesjon splikt (med
bruksformål landbruk og bolig) som ble omsatt i 2012, viser statistikken at det ble
omsatt flest eiendommer i Oppland , Nordland og Hedmark (hhv. 8 %,10 %og 12 %).
Det ble omsatt færrest slike eiendommer i Finnmark (2 %)og Vestfold (2 %).Ved
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fordeling på BA-sentralitet8 viser denne statistikken for 2012 at det i småbyregioner ble 
omsatt flest landbrukseiendommer med 30 %, mens andelen i mellomstore byregioner 
og i småsenterregioner var henholdsvis 25 % og 23 %. Storbyregioner og spredtbygde 
områder hadde den laveste andelen med henholdsvis 12 % og 10 %. Tilsvarende 
fordeling for bebygde eiendommer under arealgrensen for konsesjonsplikt viser at det 
ble omsatt flest landbrukseiendommer i byregionene og færrest i spredtbygde områder.  
 

4.1.3 Sammenhengen mellom bosetting og vedlikehold 

Statistikken fra SSB viser at norske landbrukseiendommer har en omfattende 
bygningsmasse. I alt er det registrert bortimot 1 million bygninger på 
landbrukseiendommene. Av disse var i overkant av 200 000 bolighus.  
 
I 2012 var ca. 80 % av landbrukseiendommene med bolighus som var registrert i 
landbruksregistret bebodd, og litt over 8 % av befolkningen bodde på en 
landbrukseiendom. 
 
Landsdekkende tall fra SSB over registrert byggeaktivitet de siste 30 årene, viser som 
det kan være grunn til å forvente, at aktiviteten er størst på landbrukseiendommer der 
eier er bosatt på eiendommen. Tallene gjelder ombygging og tilbygg på bolighus. 
 

4.1.4 Avgjørelser av konsesjonssøknader som gjelder landbrukseiendommer og andre 
eiendommer 

KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir 
informasjon om kommunal og fylkeskommunal virksomhet. Rapporteringen viser blant 
annet antallet saker som kommunene har behandlet. Opplysningene om antall saker er 
i KOSTRA fordelt på tre grupper; de ”vanlige” konsesjonssakene, saker hvor det søkes 
konsesjon fordi ny eier ikke skal bo på landbrukseiendom, og saker som gjelder nedsatt 
konsesjonsgrense. 
  
KOSTRA-tall viser at kommunene i 2012 avgjorde i alt 2 483 ”vanlige” søknader om 
konsesjon. Av disse søknadene ble 2 420 innvilget. Kun 63 søknader (3 %) ble avslått.   
 
Det ble satt vilkår for konsesjon i 51 % av de innvilgede sakene. Det ble satt vilkår om 
personlig boplikt i 28 % av sakene, mens det i 4,4 % av sakene ble satt vilkår om at noen 
skulle bosette seg på eiendommen (”upersonlig” boplikt).  

                                                 
8 Jf. Gundersen og Juvkam (2013): Inndelinger i senterstruktur, sentralitet og BA-regioner (Bo- og 
arbeidsmarkedsregioner). NIBR-rapport 2013:1 og KRD-rapporten Regionale utviklingstrekk 2013, for 
ytterligere beskrivelse av geografiinndelingen.  
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År Innvilget Avslag Avslagsprosent Antall 

søknader 
i alt 

Innvilget 
uten 
vilkår 

Innvilget 
på vilkår 

Totalt 
innvilget 

2005  1 017  1 546  2 563  86  3   2 649  
2006  782  1 379  2 161  60  3   2 221  
2007  728  1 351  2 079  74  3   2 153  
2008  888  1 332  2 220  61  3   2 281  
01.01. - 
30.06.2009  

463  664  1 127  42  4   1 169  

01.07.-
31.12.2009  

260  328  588  11  2   599  

2010  645  759  1 404  43  3   1 447  
2011  1 115  1 197  2 312  62  3   2 374  
2012  1 177  1 243  2 420  63  3   2 483  
 
Tabell 3.2 Antall konsesjonssaker ved erverv av eiendommer som har vært gjenstand for 
konsesjonsbehandling. Årene 2005-2012.  Tallene omfatter ikke konsesjonssaker etter 
konsesjonsloven § 5 andre ledd og § 7 (nullgrense). 
 
Kilde: Statens landbruksforvaltning KOSTRA 

 
I tillegg til sakene som går fram av tabell 3.2 avgjorde kommunene 515 konsesjonssaker 
i de to andre gruppene som er omtalt innledningsvis. Kommunenes avgjørelse for disse 
to gruppene er omtalt nedenfor. Samlet avgjorde kommunene 2998 konsesjonssaker. 
 
I utgangspunktet er erverv fra nær slekt eller odelsberettiget ikke konsesjonspliktig. 
Dersom overdragelsen gjelder landbrukseiendom over en viss størrelse som er bebygd 
med bolighus, og den nye eieren ikke vil eller kan bosette seg på eiendommen, ble det 
med virkning fra 1. juli 2009 gjort endringer i konsesjonsloven slik at vedkommende 
likevel må søke konsesjon. I 2012 ble det avgjort 352 slike konsesjonssaker. 93 % av 
disse sakene ble innvilget. I ca. 63 % av sakene som ble innvilget ble det satt vilkår om 
at eieren skulle flytte til eiendommen på et senere tidspunkt. I ca. 12 % av sakene ble det 
satt vilkår om upersonlig boplikt. 

 
I 2012 avgjorde kommunene 163 konsesjonssaker etter lokal forskrift om nedsatt 
konsesjonsgrense, se nærmere omtale av disse sakene i kap. 3.5. Ca. 26 % av søknadene 
ble avslått. Slik forskrift var innført i 659 kommuner per 30. desember 201210. 59 av 
disse kommunene hadde avgjort søknader etter forskriften i 2012. 12 av kommunene 
hadde innført forskrift som satte slektskapsunntaket ut av kraft. Se omtale av 
slektskapsunntaket i kapittel 3.5. I 2012 ble det avgjort 16 slike saker. To av søknadene 
ble avslått, de øvrige ble innvilget. 

4.2 Forskning og undersøkelser 

Det foreligger en del undersøkelser og forskning som gjelder både boplikt på 
landbrukseiendom og reglene om kommunal forskrift om utvidet konsesjonsplikt. Til 

                                                 
9 Kilde: Landbruksdirektoratet  
10 1. september 2014 var antallet kommuner med slik forskrift 60, se omtale i kapittel 3.5. 
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dels favner dette materialet også noe bredere, slik at konsesjonsloven og priskontroll 
omfattes. I vedlegg 1 presenteres en del drøftinger og konklusjoner fra ulike 
undersøkelser og forskningsrapporter.  
 
Oversikten i vedlegg 1 viser at det er gjort mange undersøkelser om hvilke virkninger 
landbrukslovgivningen kan ha. Undersøkelsene er gjort av fagfolk med ulik akademisk 
bakgrunn, og de bygger på ulike metoder. De synliggjør derfor nokså ulike følger av 
lovgivningen. En fellesnevner for undersøkelsene er imidlertid at de illustrerer at det er 
vanskelig å isolere en bestemt regel og konkludere sikkert om alle virkningene av den.  
 
Lovgivningen utgjør i stor grad et samlet rammeverk.  Undersøkelsene illustrerer 
dessuten at andre forhold har betydning for hva som skjer med eiendommen på 
eiersiden, for eksempel økonomien i landbruket og de følelsesmessige båndene mange 
eiere og familien har for eiendommen. Undersøkelsene gir i liten grad klare svar på om 
disse forholdene betyr mer enn lovgivningen.  
 

5. BEHOVET FOR Å OPPHEVE KONSESJONSLOVEN   

5.1 Om behovet for endring 

Regjeringen har i sin politiske plattform understreket at eiendomsretten er en 
grunnleggende rett som bør styrkes. Som et ledd i dette arbeidet vil regjeringen styrke 
bondens rett til å disponere over egen eiendom i tråd med egne valg og prioriteringer. 
Andre viktige mål for regjeringen er enklere regler, mindre byråkrati og en effektiv og 
moderne forvaltning.  
 
Friheten til å bestemme over egen eiendom er en sentral verdi i vårt samfunn. 
Eiendomsretten er gjennom flere hundre år betraktet som en grunnleggende rettighet. 
Den er blant annet gitt beskyttelse i Den europeiske menneskerettighetskonvensjon 
første tilleggsprotokoll artikkel 1 første ledd, som lyder slik i norsk oversettelse:  
 

”Art 1. Vern om eiendom 
Enhver fysisk eller juridisk person har rett til å få nyte sin eiendom i fred. Ingen 

skal bli fratatt sin eiendom unntatt i det offentliges interesse og på de betingelser som er 
hjemlet ved lov og ved folkerettens alminnelige prinsipper.” 

 
Reglene som gjelder fast eiendom, bør i større grad enn i dag ta utgangspunkt i denne 
rettighetstankegangen og gjenspeile den på en bedre måte. Dette gjelder særlig på 
landbruksområdet. Landbruksnæringen vil møte store utfordringer i årene som 
kommer. I et globalt perspektiv er det behov for å produsere mer mat. Det er også 
behov for å øke avvirkningen av skog til forskjellige trebruks- og energiformål. Dette 
gjør det viktig å stimulere til investeringer knyttet til drift og andre tiltak som kan bedre 
driften på landbrukseiendommer. For å nå disse målene må det legges til rette for at 
landbruksarealene og ressursene knyttet til arealene kan brukes på en mer rasjonell og 
effektiv måte.  
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Departementet mener at eieren må gis større handlingsrom enn i dag slik at han får 
større frihet til selv å råde over sin egen eiendom. Eiendomslovgivningen i landbruket 
legger betydelige begrensninger for eierens disposisjoner over eiendommen.  
Konsesjonslovens regler innebærer for eksempel at en eier verken står fritt til å overdra 
eiendommen til den han eller hun vil eller til den pris som kan oppnås i et fritt marked. 
Eieren kan heller ikke velge sitt eget bosted før bopliktsperioden er over.  
 
Reglene i konsesjonsloven gjelder ved omsetning av landbrukseiendom, og påvirker 
omsetningen. Gjennomsnittsalderen for eiere av landbrukseiendom er høy, og statistikk 
viser at få landbrukseiendommer omsettes i fritt salg. For å få et større utbud av 
landbrukseiendommer og tilleggsjord i markedet utenom nær familie og 
odelsberettigede, må det legges til rette for et velfungerende marked for omsetning av 
landbrukseiendom. Dette kan gjøre det lettere å komme inn i næringen for den som vil 
satse på landbruk, og kan legge til rette for at den som trenger tilleggsjord kan få kjøpt 
areal for å styrke bruket sitt.     
 
Departementet legger til grunn at reglene om konsesjonsplikt kan begrense selgers 
vilje til å legge eiendommen ut på salg. Boplikt kan i tillegg føre til at noen kjøpere 
vegrer seg for å kjøpe landbrukseiendom. Dette gjelder særlig eiendom som ligger 
langt fra tettsteder med muligheter for å skaffe seg arbeidsinntekter utenfor 
landbruket. Boplikt kan også føre til at en del eiere venter med å selge, fordi de ikke 
tror de kan få den prisen de synes eiendommen er verdt. Det innebærer at reglene om 
boplikt må antas å ha en prisdempende effekt i områder der det er lite attraktivt å bo. 
Disse problemstillingene er omtalt i flere forskningsrapporter som er referert i vedlegg 
1. Den prisdempende effekten kan føre til at investeringer i landbruket i liten grad 
avspeiles i prisen ved et senere salg av eiendommen. Boplikt kan dermed dempe 
investeringslysten hos eksisterende eiere. Følgene som er beskrevet over gjør seg 
trolig ikke gjeldende i områder der det er attraktivt å bo. 
 
Håndhevingen av reglene binder også opp ressurser både for private og offentlige 
aktører. Ressursbruken er i hovedsak knyttet til dagens system med egenerklæringer 
og kommunenes og fylkesmennenes behandling av konsesjonssaker. Også kontrollen 
med at reglene overholdes, krever ressurser. KOSTRA-tall, se kapittel 4.1.4, viser at 
kommunene avgjorde 2 998 søknader11 om konsesjon i 2012, og at spørsmålet om 
boplikt i samme år var aktuelt i mer enn 1000 av disse sakene12. Også private parter 
bruker ressurser på søknadene. I noen tilfeller kan bestemmelsene føre til usikkerhet 
både for kjøper og selger om den frivillige avtalen vil kunne gjennomføres. Hvis saken 
behandles i mange instanser, og først får sin løsning i rettsapparatet, kan ressursbruken 
og usikkerheten for den enkelte bli omfattende.  
 

                                                 
11 Tallet omfatter 2483 ”vanlige” konsesjonsavgjørelser, 352 konsesjonssaker hvor ny eier ikke vil eller 
kan bo på landbrukseiendommen sin, og 163 avgjørelser etter lokal forskrift om nedsatt 
konsesjonsgrense (nullgrense). 
12 Ca. 700 konsesjonssaker med vilkår om personlig eller upersonlig boplikt, og 352 søknader om 
konsesjon fordi ny eier med odelsrett eller som var nær slekt ikke ønsket eller kunne bosette seg på 
eiendommen. 
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I Prop. 124 L (2013 – 2014) har regjeringen foreslått å oppheve konsesjonsloven § 9 
første ledd nr. 1. Forslaget innebærer at det ved konsesjonsvurderingen ikke lenger 
skal legges vekt på om den avtalte pris tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig 
prisutvikling ved erverv av landbrukseiendom (”priskontroll”). Departementet legger 
imidlertid til grunn at forslaget om oppheving av priskontrollen ikke gir eier av 
landbrukseiendom tilstrekkelig handlingsrom for å møte de utfordringene som 
næringen står overfor. Selv om priskontrollen oppheves, innebærer reglene i 
konsesjonsloven at eier verken står fritt til å overdra eiendommen til den han eller hun 
vil, eller til å velge sitt eget bosted.  
 

5.2 Avveininger mellom behovet for endring og hensyn som begrunner gjeldende 
lov 

5.2.1 Kontroll med omsetningen 

Konsesjonsplikt innebærer at den som overtar en eiendom må innhente tillatelse fra det 
offentlige for å være eier. Konsesjonsloven gir hjemmel for kontroll med omsetningen 
av fast eiendom. Kontrollen skal ivareta et effektivt vern om landbrukets 
produksjonsarealer og slike eier- og bruksforhold som er mest gagnlig for samfunnet.  
 
Om det bør være kontroll med omsetningen må etter departementets syn, ses i lys av 
hvilke verdier og interesser som det ut fra samfunnsutviklingen er behov for å ivareta. 
Lovreguleringen bør ikke gå lenger enn dette behovet tilsier. I Ot.prp. nr. 79 (2002-
2003) som ligger til grunn for gjeldende lov, uttales følgende om dette:  
 

”Dersom det er enighet om at kontrollbehovet er redusert for enkelte 
arealgrupper, står en overfor et valg mellom helt å unnta slike erverv fra 
konsesjonsplikt eller om det bør etableres en eller annen mellomform hvor 
kontrollen delvis er i behold. Departementet mener det er grunnlag for å utvide 
konsesjonsfriheten.” 

 
Hovedtyngden av ervervene som konsesjonsbehandles gjelder landbrukseiendom. 
Reglene i loven har størst betydning for slik omsetning. Som nevnt skal 
konsesjonsloven ivareta hensyn knyttet til bruk, vern og fordeling av fast eiendom. 
Også reglene i plan- og bygningsloven og i jordloven gjelder bruk og vern av fast 
eiendom. Etter departementets vurdering ivaretar disse lovene de aktuelle 
samfunnshensyn på en god måte, og slik at de hensyn og interesser som begrunner 
konsesjonsloven i all hovedsak ivaretas gjennom dette regelverket.  
 
Det oppstår sjelden konsesjonsplikt ved erverv av andre eiendommer, for eksempel 
ubebygde tomter. Selv om virkemidlene i konsesjonsloven er aktuelle ved enkelte 
erverv, har de liten innvirkning på omsetningen av slike eiendommer mer generelt. 
Konsesjonsreglene fungerer her mer som gjennomføringsvirkemidler for plan- og 
bygningsloven. Dette innebærer at behovet for kontroll med omsetningen ikke kan 
begrunne konsesjonsplikt ved slike erverv.  
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Unntakene fra konsesjonsplikt er så mange at det i seg selv er et argument for å 
oppheve loven. 
 
Behovet for kontroll med omsetningen må etter departementets syn, også vurderes i lys 
av hva praksis etter konsesjonslovens regler faktisk har ført til. I tillegg må ressurs-
bruken og ulempene ved reglene, jf. omtale i kapittel 5.1, stå i forhold til det som 
oppnås ved å opprettholde dem. Formålet med konsesjonsloven er å regulere og 
kontrollere omsetningen for å oppnå slike eier- og bruksforhold som er mest gagnlig 
for samfunnet. Omtalen i kapittel 4.1.4 av praksis viser at det er få avslag på konsesjon. 
Dette tyder på at kommunene ikke mener det er behov for å gripe inn i de frivillige 
avtalene med bruk av virkemidlene i konsesjonsloven. Kommunenes praksis trekker i 
retning av at behovet for kontroll med omsetningen av landbrukseiendom er lite.  
 
En kan på den annen side ikke se bort fra at konsesjonsloven har virkning for 
omsetningen fordi reglene finnes. Reglene legger dermed premisser som en del aktører 
innretter seg etter ved overdragelse av konsesjonspliktige eiendommer. 
 
Sett i lys av ovenstående og behovet for endring som er beskrevet i kapittel 5.1, mener 
departementet at behovet for kontroll med omsetning av landbrukseiendom ikke lenger 
er tilstrekkelig tungtveiende som argument for å opprettholde dagens konsesjonslov.  
 

5.2.2 Vern om landbrukets produksjonsarealer 

Regjeringen har i sin politiske plattform presisert at den vil ta vare på god matjord. 
Konsesjonsplikt har isolert sett begrenset betydning for å oppnå et effektivt vern om 
landbrukets produksjonsarealer. Vurderingen av om konsesjonsreglene bidrar til å 
oppnå et effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer handler om hvilke 
muligheter konsesjonsreglene åpner for og som ikke løses gjennom annet regelverk. 
Dette er tidligere lagt til grunn ved vedtakelsen av gjeldende konsesjonslov, jf. Ot.prp. 
nr.79 (2002-2003) der det sies:  
 

”Behovet for regler som regulerer eier- og bruksforhold må ses i lys av de 
endringene som er skjedd i samfunnet når det gjelder styring av arealbruk etter 
andre lovregler, for eksempel gjennom regler etter plan- og bygningsloven.” 

 
Vern om landbrukets produksjonsarealer sikres i dag i all hovedsak gjennom reglene i 
plan- og bygningsloven og bestemmelsene om omdisponering og deling i jordloven. 
Også reglene om driveplikt i jordloven bidrar til å opprettholde landbrukets 
produksjonsarealer. I forhold til konsesjonssystemet som i sin opprinnelige form ble 
vedtatt tidlig på 1900-tallet, er plan- og bygningsloven og reglene i jordloven blitt til i 
nyere tid. Utviklingen av plansystemet og jordlovens bestemmelser fram til i dag kan 
kort beskrives slik:  

- Bygningsloven13 fra 1924 gjaldt fysisk planlegging, og gjaldt fram til 1966. Loven 
inneholdt bare en plantype, nemlig detaljert byplan for byer og tettsteder. Få 

                                                 
13 Opplysningene om utviklingen av plansystemet er hentet fra NOU 1977:1 Ny planleggingslov. 
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kommuner valgte å utarbeide slike planer. Bygningsloven var ikke tilpasset de 
behov som fulgte av økt press på bosettingsmønsteret og på bruk av 
naturressursene.  

- Forbudet mot omdisponering av dyrka og dyrkbar jord kom inn i den dagjeldende 
jordlov i 1955, og regler om omdisponering av skog ble fastsatt i den 
dagjeldende skogbrukslov i 1965.  

- Forbudet mot deling av jord- og skogbrukseiendom kom inn i den dagjeldende 
jordlov i 1955. 

- Bygningsloven som kom i 1965 innførte oversiktsplanlegging i lovverket, og flere 
plantyper, bl.a. grunnutnyttingsformål som landbruksområder. Loven ga 
kommunene nye virkemidler for å holde styring med grunnutnyttelse og 
byggemønster.  

- Planlovgivningen er senere utviklet videre ved en ny plan- og bygningslov som ble 
fastsatt i 1985, og senest en ny lov i 2009.  

- Forbudet mot omdisponering er beholdt i dagens jordlov. Reglene om 
omdisponering av skog ble opphevet ved innføringen av ny skogbrukslov i 2005. 

- Forbudet mot deling ble opphevet i 2013. Det er fortsatt plikt etter jordloven til å 
søke kommunens samtykke til deling. 

 
Den historiske utviklingen viser at reglene i gjeldende i plan- og bygningslov og i 
jordloven er styrket som redskap for å oppnå et effektivt vern om landbrukets 
produksjonsarealer. Konsesjonsloven kan imidlertid fortsatt ha en viss indirekte 
betydning. Hvor ny eier ønsker å bruke landbrukseiendom til utbygging, kan 
kommunen avslå søknaden, eller stille konsesjonsvilkår dersom jordverninteressene 
gjør seg gjeldende i sterk nok grad. Ved omsetning av ubebygde byggeklare tomter 
legger reglene i konsesjonsloven til rette for at tomta blir bebygd. I begge tilfeller 
reduseres presset på å bygge ut landbruksområder. Konsesjonslovens betydning for å 
sikre jordvernet i slike sammenhenger er imidlertid svært liten.  
 
Behovet for endring av konsesjonsreglene er skissert i kapittel 5.1. Med den 
begrensede betydning konsesjonsloven kan ha for jordvernet, mener departementet at 
hensynet til vern om landbrukets produksjonsarealer ikke er tilstrekkelig grunn til å 
opprettholde loven.  Departementet mener dessuten at andre virkemidler på en bedre 
måte vil kunne bidra til å styrke jordvernet. Kommunen er planmyndighet, og har også 
hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-9 nr. 4 til blant annet å fastsette 
rekkefølgebestemmelser slik at områder som er tillatt omdisponert til annet enn 
landbruk bygges ut før kommunen legger ut nye landbruksområder til utbygging.  
 
Departementet mener videre at arbeidet for å verne om produksjonsarealene er viktig, 
og skal derfor utarbeide en nasjonal jordvernstrategi.   
 

5.2.3 Boplikt på landbrukseiendom 

Formålet med reglene om boplikt er å bidra til å opprettholde og styrke bosettingen, 
ivareta hensynet til en helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapshensyn, jf. 
kapittel 3.2. Departementet legger til grunn at en rekke andre forhold enn boplikten og 
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praktiseringen av den har innvirkning på hvor den enkelte velger å bosette seg. Et 
eksempel på slike forhold er muligheten for å skaffe seg arbeid. Et annet eksempel er at 
eiere av landbrukseiendom har sterke kulturelle og følelsesmessige bånd til 
landbrukseiendommen. Disse forholdene vil trolig i mange tilfeller være mer 
utslagsgivende for den enkeltes valg av bosted enn boplikten.  
 
Forskningsresultatene viser samlet sett at det er et nokså åpent spørsmål om reglene 
om boplikt på landbrukseiendom virker, eller om de ikke virker etter sitt formål, se 
vedlegg 1. De ulike forskningsresultatene viser at det er vanskelig å isolere virkningen 
av boplikten og dermed vanskelig å si noe sikkert om boplikten innvirker på bosetting, 
hensynet til en helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet. I rapporten Boplikt i 
landbruket – bolyst eller botvang?14 uttales blant annet om dette:  
 

”Det er umulig å gi noe svar med to streker under på spørsmålet om boplikten 
virker eller ikke virker. Den både virker og ikke virker, og noe av problemet rundt 
dette spørsmålet er åpenbart knyttet til problemene med å måle effekten. … Vi 
kan ikke flytte fenomenet boplikt inn i et laboratorium og kjøre kontrollerte 
eksperiment for å se om den virker eller ikke.” 

 
Departementet mener at det ut fra behovet for endring av konsesjonsloven som er 
skissert i kapittel 5.1, er uheldig å opprettholde regler om boplikt på landbrukseiendom. 
Det kan heller ikke uten videre legges til grunn at reglene rent faktisk ivaretar 
hensynet til bosetting, helhetlig ressursforvaltning eller kulturlandskapet.  Til tross for 
reglene om boplikt, står dessuten ca. 30.800 landbrukseiendommer ubebodd. 
 
Reglene i jordloven om oppfyllelse av driveplikt ved bortleie gjør det mulig for ny eier å 
overta uten å drive gården selv. Dersom boplikt på landbrukseiendom fjernes, åpner det 
for at også den som ønsker å leie ut boligen på gården kan overta. Flere enn i dag kan 
med en slik løsning få et passivt forhold til den landbrukseiendommen de eier. 
Departementet har imidlertid ikke grunn til å tro at en slik utvikling er påregnelig for et 
stort antall landbrukseiendommer. Undersøkelsene som er referert i vedlegg 1 viser at 
eierens følelser for eiendommen i mange tilfeller er bestemmende for hvordan 
eiendommene blir brukt, slik at lovgivningen er av underordnet betydning. Dersom de 
følelsesmessige båndene til landbrukseiendommen fortsatt er sterke, er det lite trolig at 
eventuell oppheving av reglene om boplikt på slike eiendommer vil få umiddelbare 
følger. 
 
Reglene om boplikt innskrenker eierens rådighet over eiendommen sin, og boplikten 
kan være prisdempende, den kan ha betydning for omsetning av landbrukseiendom, for 
investeringer i eiendommen og håndhevingen av den krever både offentlige og private 
ressurser. Når forskning viser at det er usikkert om reglene virker etter sin hensikt, 
mener departementet at de hensyn som begrunner boplikten ikke er tilstrekkelige for å 
opprettholde dagens regler om boplikt.   
 

                                                 
14 Storstad, Forbord og Almås (2009) 
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5.2.4 Forskrift om nedsatt konsesjonsgrense (null-grense) 

Formålet med regler om boplikt utenom landbruksområder er å hindre at hus som har 
vært brukt til helårsbolig blir nyttet til fritidshus. En utvikling der helårsboliger blir 
brukt til fritidshus kan skje der helårsboligene, for eksempel på grunn av beliggenhet, 
er mer attraktive som fritidseiendommer enn som boligeiendommer. Avhengig av 
omfanget, kan en slik utvikling få konsekvenser for bosetningsmønsteret, lokalmiljøet 
og boligprisene, og muligens også for kommunens skatteinntekter.   
 
Gjeldende regler bygger på at kommunen selv ut fra lokale forhold, tar stilling til om 
det er nødvendig å utvide konsesjonsplikten eller ikke. Kommunen må da både vurdere 
om det er behov for lokal forskrift, og om fordelene en forskrift fører til står i et rimelig 
forhold til eventuelle ulemper ved reglene.  
 
Boplikten gjelder i disse tilfellene for hele eiertiden og virker på den måten sterkt 
innskrenkende på eierens rådighet over eiendommen. Reglene har dermed en 
prisdempende effekt ved omsetning av fast eiendom. Videre krever reglene 
kontrollrutiner for å følges opp, og for enkelte kommuner i attraktive områder har 
håndhevingen av reglene vist seg å være ressurskrevende. På samme måte som for 
reglene om boplikt på landbrukseiendom, viser forskning at det er usikkert om reglene 
virker etter sin hensikt. Ut fra en samlet vurdering mener departementet etter dette at 
også reglene om nedsatt konsesjonsgrense bør oppheves. 
 

5.3 Departementets forslag 

Departementet foreslår at konsesjonsloven oppheves i sin helhet. Departementet kan 
ikke se at noen av de hensyn som loven skal ivareta og som er beskrevet i kapittel 5.2 er 
tilstrekkelig tungtveiende til å opprettholde den kontrollen med omsetningen som 
konsesjonsloven innebærer.   
 
Departementets forslag om å oppheve konsesjonsloven innebærer blant annet at 
reglene om boplikt ved erverv av landbrukseiendom oppheves. Departementet mener 
ut fra hensynet til et enhetlig regelverk at også boplikt for de odels- og 
åsetesberettigede må oppheves. Det samme gjelder andre regler om boplikt i 
odelsloven. Se omtale av gjeldende regler i kapittel 3.4.2. 
 
Det går fram av kapittel 3.2 at det kan oppstå konsesjonsplikt ved stiftelse og 
overdragelse av bruksretter og enkelte typer rådighetsinnskrenkninger. Bakgrunnen 
for at slike rettsstiftelser utløser konsesjonsplikt er lovgivers ønske om å hindre 
omgåelser av konsesjonsplikten. Ved opphevelse av konsesjonsplikten, er det heller 
ikke noe selvstendig behov for konsesjonsplikt ved stiftelse og overdragelse av slike 
rettigheter.  
 
Forslaget innebærer forenkling, deregulering og det vil styrke den private 
eiendomsretten. Se omtale av behovet for endring i kapittel 5.1. 
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6. SPØRSMÅL KNYTTET TIL IKRAFTTREDELSE 

En konsesjonssøknad som ikke er endelig avgjort når oppheving av konsesjonsloven 
trer i kraft, vil falle bort.  
 
Når det gjelder vilkår knyttet til konsesjon som er innvilget etter dagens regler, er det 
nødvendig å skille mellom vilkår som direkte tilgodeser en tredjepart, og de som ikke 
gjør det.  
 
Vilkår som ikke direkte tilgodeser en tredjepart vil falle bort når konsesjonsloven 
oppheves. Typisk vil dette gjelde vilkår om boplikt.  
 
Vilkår knyttet til konsesjon som gir fordeler til bestemte personer, må fortsatt gjelde. 
Dette vil typisk dreie seg om vilkår om salg av tilleggsjord til navngitte personer. Er det 
ikke klart hvem som vil få fordel av vilkåret, kan det i forbindelse med ikrafttredelsen 
også fastsettes at slike vilkår faller bort ved oppheving av konsesjonsloven. Et eksempel 
er vilkår om salg av tilleggsjord ”til nabobruk”.  
 

7. ADMINISTRATIVE OG ØKONOMISKE KONSEKVENSER 

Når erverv av fast eiendom ikke lenger skal konsesjonsbehandles, vil det offentlige ikke 
lenger bruke ressurser på disse sakene, se kapittel 4.1.4. Det vil ikke være noen 
konsesjonssaker til behandling, og det vil heller ikke være aktuelt å følge opp brudd på 
konsesjonsloven eller eventuelle konsesjonsvilkår. All kontroll i forbindelse med 
egenerklæringer faller også bort.  
 
Oppheving vil videre innebære at det ikke lenger kan vedtas forskrifter om nedsatt 
konsesjonsgrense (nullgrense), og eksisterende forskrifter vil måtte oppheves. 
Oppgaven med å kontrollere etterlevelsen av slike forskrifter bortfaller.  
 
Konsesjonsloven foreslås opphevet uten å bli erstattet av andre regler. Forslaget 
innebærer derfor ingen nye oppgaver for det offentlige.  
 
Departementet legger til grunn at forslaget vil frigi ressurser i offentlig forvaltning og 
da særlig i kommunene og hos fylkesmennene.  
 
I  Aanesland og Holms rapport fra 200015, som er omtalt i vedlegg 1, presenteres en 
undersøkelse av ressursbruken knyttet til offentlig regulering av markedet for 
landbrukseiendommer. I rapporten er det blant annet fremhevet at reguleringen påfører 
både det offentlige og private administrasjonskostnader (dvs. transaksjonskostnader 
knyttet til eiendomsomsetningen). Slike kostnader er et tap for samfunnet som man 
unngår ved fri omsetning. Undersøkelsen er avgrenset til å omfatte behandlingen av 
søknader om konsesjon på erverv av landbrukseiendom, saker om bruk av statens 
forkjøpsrett, bo- og drivepliktssaker og arbeid knyttet til landbrukseiendommer eid og 
                                                 
15 Aanesland og Holm 2000: Offentlig regulering av markedet for landbrukseiendommer - virkninger for 
verdiskaping og bosetting 
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forvaltet av staten. Undersøkelsen viser at kommunene i 1997 brukte ca. 10 timer på 
behandlingen av hver sak. Fylkene brukte til sammen omtrent like mange timer pr. sak.  
 
Etter 1997 er det ikke gjennomført tilsvarende undersøkelser. I tiden etter 
undersøkelsen er det også gjort mange endringer i regelverk og organisering, slik at 
tallstørrelsene ikke er overførbare på dagens forhold.   
 

8. LOVFORSLAG  

1. Konsesjonsloven, lov 28. november 2003 nr. 98 oppheves.  
 

2. Det gjøres følgende endringer i odelsloven, lov 28. juni 1974 nr. 58: 
 
§ 27.Utsetjing av sak om odelsløysing eller offentleg skifte ved søknad om 
konsesjon eller fritak frå driveplikt  endres slik:  
Når det i samband med odelsløysing eller offentleg skifte blir søkt om fritak frå 
driveplikt, skal retten utsetje den endelege avgjerda i saka til fritaksspørsmålet er 
avgjort. 

§ 28.Odelsløysing og tilbakesøkjing ved brot på bu- og driveplikt  første og 
annet ledd endres slik: 
 

Dersom ein odelrettshavar ikkje oppfyller driveplikta etter jordlova § 8, kan andre 
odelsrettshavarar innan fem år etter at overtakinga fann stad, søkje eigedomen løyst på 
odel utan hinder av om eigaren måtte ha betre odelsrett. 

Har eigaren fått eigedomen ved odelsløysing, kan også saksøkte i løysingssaka 
søkje eigedomen tilbake når driveplikta ikkje blir oppfylt. Det same gjeld om eigaren, før 
tidsfristen etter første stykket er ute, avhender eigedomen til nokon som ikkje har 
odelsrett. Som avhending blir også rekna forpakting eller annan liknande total 
bruksrett. Krav om tilbakesøkjing etter dette stykket står tilbake for odelsrettshavarane 
sin løysingsrett etter første stykket. 

 
§ 39.Bu- og driveplikt for attlevande endres slik: 
For at attlevande skal ha vern som nemnt i §§ 34 til 36, må han seinast frå eitt år etter at 
han blei eigar, drive eigedomen i samsvar med jordlova § 8. Den styresmakta som kan 
gi fritak frå driveplikt etter jordlova § 8 a, kan gi dispensasjon frå driveplikta. 

Bruksretten fell bort om eigedomen ikkje blir driven på forsvarleg måte. 

 

§ 51.Kva åsetesrett er  tredje ledd endres slik: 
Reglane om driveplikt i jordlova § 8 første stykket gjeld tilsvarande når ein åsetesarving 
tek over jord. 
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            Vedlegg I 

Oversikt over forskningsrapporter og undersøkelser 

Aanesland og Holm (1999) Virkninger av boplikt på bosetting og investering. 
I undersøkelsen ble det gjennomført intervjuer om virkningen av boplikt for 
landbrukseiendommer. Forholdene i Hedmark hvor det er personlig boplikt for 
landbrukseiendom, sammenliknes med forholdene i Värmland hvor det ikke er boplikt. 
Intervjuene viste at 20 % av eierne i Hedmark ikke bodde på eiendommene sine, mens 
13 % av eierne i Värmland ikke bodde på sine eiendommer. 
 
Aanesland og Holm (2000) Offentlig regulering av markedet for landbrukseiendommer - 
virkninger for verdiskaping og bosetting  
Rapporten omhandler bl.a. en undersøkelse av ressursbruken knyttet til offentlig 
regulering av markedet for landbrukseiendommer, med et spesielt fokus på 
forvaltningen av skogressursene. I rapporten fremheves det bl.a. at reguleringen 
påfører både det offentlige og private administrasjonskostnader (dvs. 
transaksjonskostnader knyttet til eiendomsomsetningen). Slike kostnader er et tap for 
samfunnet som man unngår ved fri omsetning. Undersøkelsen var avgrenset til å 
omfatte behandlingen av søknader om konsesjon på erverv av landbrukseiendom, saker 
om bruk av statens forkjøpsrett, bo- og drivepliktssaker og arbeid knyttet til 
landbrukseiendommer eid og forvaltet av staten. Kostnadene med forvaltning av 
lovverket ble i kapittel 8 kartlagt på kommune-, fylkes- og departementsnivå 
(Landbruksdepartementet). Det ble gjort et utvalg av kommuner, fylker og saker. 
Kostnadene med konsesjonssaker ble beregnet til ca 12,3 mill. kr. Undersøkelsen 
omfattet også rettsapparatets og Sivilombudsmannens behandling av saker underlagt 
konsesjonsloven og odelsloven. Det gjennomsnittlige tidsforbruket pr. konsesjonssak 
var 9,9 timer på kommunenivå, og 9,8 timer hos fylkesmennene.  
 
Aanesland og Holm (2002): Boplikt drøm og virkelighet. Boka omhandler kommunal 
forskrift om nedsatt konsesjonsplikt. Aanesland og Holm legger til grunn at det ved å 
innføre forskrift om nedsatt konsesjonsplikt oppstår to markeder, et for fritidsboliger og 
et for helårsboliger, og at prisen ved omsetning på samme bolig er ulik i de to 
markedene. Markedet for fritidsboliger er i mindre grad enn markedet for helårsboliger 
avhengig av lokale forhold. Prisdannelsen for fritidsboliger er imidlertid knyttet til 
spesielle naturgitte forhold og geografisk beliggenhet. Aanesland og Holm hevder at 
boplikt i områder med forskrift om nedsatt konsesjonsplikt har en rekke utilsiktede 
virkninger. De viser til at helårsboliger i stor grad omsettes til nær slekt, at noen 
unnlater å oppfylle boplikten slik at det offentlige må bruke ressurser på kontroll, det 
dannes et press på å endre bruken fra helårsbolig til fritidsbolig, det omsettes færre 
helårsboliger, færre investerer i nybygg og eierne får frigjort mindre kapital ved salg av 
boligen. 
  
Aanesland og Holm (Plan 6/2004): Boplikt for helårsboliger – svarer resultatet til 
forventningene? Gjennomgangen i artikkelen viste at det prosentvis var flere ubebodde 
helårsboliger i sammenlignbare kommuner med forskrift om nedsatt konsesjonsplikt 
enn i kommuner som ikke hadde innført slike regler. 
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Flemsæther (2007): The Dream of a Small-holding. Temaet i rapporten er om målet om 
å få flere eiendommer på salg ved å heve arealgrensen for konsesjonsplikt mv. i 2001 
faktisk førte til større omsetning. I rapporten er det vist til at regelverket neppe har 
nevneverdig betydning for viljen til å selge en eiendom ut av familien. Det er andre 
årsaker, i hovedsak eierne og familiens tilknytning og følelser knyttet til eiendommen, 
som synes å være bestemmende for om disse små eiendommene omsettes eller ikke. 
 
Storstad, Forbord og Blekesaune (2007): Boplikt i landbruket. En analyse av kommunal 
praksis. Rapporten gjelder praksis i noen kommuner ved behandlingen av søknader om 
fritak fra boplikt i 2005 og 2006. Rapporten viser at jo mer dominerende landbruket er i 
kommunen desto flere søknader mottar kommunen. Antallet søknader om fritak 
varierte i liten grad med forhold knyttet til kommunens arbeidsmarked, utviklingen i 
innbyggerantallet de siste årene, eller i hvilken grad kommunen er en hyttekommune. 
Sannsynligheten for at en konsesjonssøknad innvilges uten boplikt var større i 
kommuner hvor landbruket har en mindre markert rolle enn i ”landbrukskommuner”. 
 
Arnesen og Mønnes (2008): Boplikt, en analyse av erfaring i Hedmark. I undersøkelsen 
går det fram at det gjennomgående er små ressurser som er brukt på opprustning av 
våningshus blant dem som ikke selv bor fast på eiendommen. Undersøkelsen viser 
også at eiere som har overtatt etter at boplikten ble innført i 1975 i gjennomsnitt har 
investert mer i vedlikehold av våningshuset i de siste 5 årene enn eiere som overtok 
uten boplikt i årene før. 
 
Forbord og Storstad (2008): Konsesjonsplikt på boligeiendom i fritidskommuner: Sikrer 
det helårsbosetting? En sammenligning av kommuner med nedsatt konsesjonsgrense og 
kommuner uten slike regler viser at andelen bosatte eneboliger og små gårdsbruk er 
like stor i begge de to typene fritidskommuner. I rapporten legges til grunn at boplikt 
kan ha effekt på et lavere geografisk nivå, for eksempel i Røros sentrum hvor 
etterspørselen etter fritidsboliger er større enn interessen (og kjøpekraften) for å bruke 
eiendommene som helårsbolig. Det går fram av rapporten at de rådmennene som 
svarte på intervju var samstemte om at boplikten var et viktig virkemiddel for bosetting, 
og verd å beholde. De fleste kommunene kontrollerte at eierne etterlever boplikten, 
men brukte neppe mye mer enn et månedsverk årlig på slik kontroll. Få trodde at 
boplikten førte til at boligeiendommene ikke blir solgt og dermed ble stående 
ubebodde.  
 
Forbord og Storstad (2008): Praktisering av regelen om boplikt på landbrukseiendom. 
Undersøkelsen gjaldt 137 saker i 15 kommuner fra året 2006. Det ble vist til at 
kommunene praktiserte reglene om boplikt i tråd med lovverket. Jo større eller mer 
ressurssterk landbrukseiendommen var jo vanskeligere var det å få fritak. Uttalt at: 
”..skal en ha håp om å sikre bosetting i distriktene, må også andre mer ”lystbaserte” 
virkemidler og proaktive tilnærminger brukes.”  
 
Storstad, Forbord og Almås (2009): Boplikt i landbruket – bolyst eller botvang? 
Rapporten bygger på en spørreundersøkelse blant eiere av landbrukseiendommer. I 
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rapporten pekes det på at det er vanskelig å isolere effekten av boplikt fordi den virker 
sammen med andre lovreguleringer. I tillegg virker den innenfor kulturelle normer som 
eksisterer innenfor landbruket. Den sterkeste normen synes å være at eiendommen 
skal forbli i slektas eie. Det går fram av rapporten at de som bor på 
landbrukseiendommer bor der av lyst, ikke mot eget ønske, og at boplikten har en 
selekterende effekt når det gjelder hvem som overtar landbrukseiendom. Eierne av 
landbrukseiendommer mente først og fremst at boplikten har ført til mer lokalt eierskap 
til landbrukseiendommer og hindret at landbrukseiendommer er blitt fritidsboliger. I 
rapporten uttales bl.a.: ”Det er umulig å gi noe svar med to streker under på spørsmålet 
om boplikten virker eller ikke virker. Den både virker og ikke virker, og noe av 
problemet rundt dette spørsmålet er åpenbart knyttet til problemene med å måle 
effekten. ….Vi kan ikke flytte fenomenet boplikt inn i et laboratorium og kjøre 
kontrollerte eksperiment for å se om den virker eller ikke.” 
  
Flemsæther, Storstad og Kroken (2011): Det handler om følelser. Rapporten gjaldt de ca 
34.500 landbrukseiendommer som var bebygd med bolighus, men manglet fast helårs 
bosetting. Av disse var 55 % av eiendommene benyttet som fritidsbolig. 21 % av 
eiendommene sto ubrukte hele året. Av de ubebodde eiendommene hadde hver fjerde 
eiendom stått uten fast bosetting i mer enn 30 år. På 61 % av eiendommene var 
jordbruksarealet leid ut til andre bønder i lokalsamfunnet. Hele eller deler av 
jordbruksarealet lå brakk på 35 % av eiendommene. De fleste eierne oppga at 
standarden på bolighusene var meget god eller god, mens standarden på 
driftsbygningene ble vurdert som langt dårligere. Eieren av en ubebodd 
landbrukseiendom var en godt voksen mann, gift og med barn, gjerne med høyere 
utdanning, bosatt i rurale områder i ganske kort avstand fra den landbrukseiendommen 
han eier, og med tilknytning til både eiendommen og stedet gjennom egen oppvekst. Få 
hadde planer om å bosette seg på eiendommen. 45 % av eierne oppga at det var helt 
uaktuelt å selge eiendommene uavhengig av hvilken pris de ville få ved eventuelt salg. 
De som selv benyttet eiendommen til fritidsformål var i noe mindre grad villige til å 
selge eiendommen. I rapporten er det vist til at forhold knyttet til lov og regelverket, 
som boplikt, prisregulering og kommunale reguleringsplaner er av underordnet 
betydning for at ubebodde eiendommer ikke legges ut for salg. Rapporten konkluderer 
med at det er følelsesmessige grunner til at eiendommene forblir i eiers eie.  
 
Ericsson, Skjeggedal, Arnesen og Overvåg (2011): Second Homes i Norge. I 
sammenstillingen går det fram at 28 % av den samlede fritidsboligbestanden i landet lå i 
de 65 kommunene som pr. 2010 hadde innført nedsatt konsesjonsgrense. Det er videre 
vist til at det særlig i tettsteder og byer langs kysten er mange helårsboliger som tas i 
bruk til fritidsformål. I alt viste registreringer fra GAB/matrikkelen at av vel 442.000 
registrerte fritidsboliger ble ca. 30.000 helårsboliger utenom våningshus benyttet som 
fritidsbolig pr januar 2010. Det ble påpekt at det trolig er store mørketall i denne 
kategorien.  Det er i fjellområdene veksten i fritidsboligutbyggingen har vært størst de 
siste årene. Ved kysten er det knapphet på arealer, og større konflikter mellom 
fastboende og fritidsbruk. Ved kysten langs Oslofjorden og på sørlandskysten har 
veksten i fritidsboligutbygging stagnert. 
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Regional Forvaltningsplan for Vannregion Vest-Viken - Høring  

 

Forslag til vedtak: 
 

1. Steinsfjordutvalges anbefaling til høringsuttalelse godkjennes og sendes til  

vannregionmyndigheten i Vest-Viken ved Buskerud Fylkeskommune 

 

 

Sammendrag 
Vannregionmyndigheten for Vannregionen Vest-Viken har sendt forslag til regional 

forvaltningsplan og tiltaksanalyse på høring med frist 31.12.2014.  

Ringerike og Hole kommuner har jobbet sammen med høringsuttalelsen gjennom 

behandling i Steinsfjordutvalget som består av folkevalgte representanter fra begge 

kommuner. Rådmannen anbefaler å vedta Steinsfjordutvalgets anbefaling til høringsuttalelse 

(se vedlegg 1). 

 

Bakgrunn 
Ringerike og Hole kommuner har jobbet sammen med høringsuttalelsen gjennom 

behandling i Steinsfjordutvalget som består av folkevalgte representanter fra begge 

kommuner.   

 

Folkevalgte representanter i Steinsfjordutvalget: 
Kjell B. Hansen, AP Ringerike 

Ole Johan Andersen, H Ringerike 

Arne Broberg, H Ringerike 

Per R. Berger, H Hole 

Jørn Øverby, Frp Hole  

Kari Strande, SV Hole 

 

  

 

Beskrivelse av saken 
Rammedirektivet for vann (Vanndirektivet) som ble vedtatt i 2000 er et av de viktigste 

miljødirektivene til EU. Den regionale vannforvaltningsplanen for vannforvaltning er utløst 

av forpliktelsen etter EØS‐avtalen og Norges innlemmelse av EUs vanndirektiv gjennom 

vannforskriften. Vannforskriften er hjemlet i forurensningsloven, plan‐ og bygningsloven og 

vannressursloven.   



 

Hovedmålet i direktivet er å sikre god miljøtilstand (tilnærma naturtilstand) i vann, både 

vassdrag, grunnvann og kystvann. Miljømåla skal være konkrete og målbare. Forvaltninga 

av vann skal være helhetlig fra fjord til fjell, samordna på tvers av sektorer, systematisk og 

kunnskapsbasert. Det skal legges til rette for bred medvirkning. For å nå dette målet er 

landet delt inn i vannregioner etter hovedvassdragene. Ringerike har hovedsakelig arealer i 

Vannområde Valdres og Tyrifjorden, i tillegg til mindre arealer i Indre Oslofjord Vest, 

Bekkelagsbassenget og Randsfjorden.  Hole kommune har hovedsakelig arealer i 

Vannområde Tyrifjorden, i tillegg til Bekkelagsbassenget og Indre Oslofjord Vest.  

Vannområdene har lagd lokale tiltaksanalyser for vannet i området, noe som er 

grunnlagsdokument til det nå foreliggende forslag til regional forvaltningsplan og 

tiltaksanalyse.  

 

Styrings,- arbeids,- og referansegruppa, samt adminstrasjonen i Ringerike og Hole 

kommuner har deltatt i utarbeidingen av regional plan for vannforvaltning i vannregion 

Vest- Viken. Dette er gjort ved arbeid med lokale tiltaksanalyser inndelt i vannområder. 

Hole og Ringerike kommuner er en del av Tyrifjorden vannområde og har bistått i 

kartleggingarbeidet av de lokale vannforekomstene i vannområdet. 

Fylkesutvalgene i Telemark, Vestfold, Buskerud, Oppland, Aust-Agder, Hordaland og 

Akershus fylkeskommuner, samt fylkesrådmannen i Sogn og Fjordane fylkeskommune, har 

vedtatt å legge forslag til Regional plan for vannforvaltning i vannregion Vest-Viken 2016-

2021 ut til høring og offentlig ettersyn. Regional vannforvaltningsplan vedtas som en 

regional plan etter plan‐ og bygningsloven § 8‐4 med de særregler som følger av 

vannforskriften. 

 

Høring og offentlig ettersyn er f.o.m. 1. juli t.o.m. 31. desember 2014. 

 

Beskrivelse av høringsdokumentene 

 

Vår vassdrags- og kystnatur er en ressurs av stor betydning for verdiskaping, 

næringsutvikling, folkehelse, rekreasjon og naturmangfoldet. Planforslaget tar for seg 

hvordan vannregionen mener målet om en bærekraftig forvaltning av vannressurser bør 

løses. 

 

Plandokumentene foreslår miljømål for elver, bekker, innsjøer, kystvann og grunnvann og 

legger føringer for når miljømålene skal nås, henholdsvis innenfor planperioden 2016-2021, 

eller utsettes til senere planperioder (2022-2027 eller 2028-2033). For å nå miljømålene 

forslås tiltak for å forebygge, forbedre og/ eller gjenopprette miljøtilstanden der det er 

nødvendig. Tiltakene skal være operative innen utgangen av 2018 og iverksettes av 

ansvarlig sektormyndighet. Det foreslås overvåking som må iverksettes for ytterligere å 

kartlegge miljøtilstand, samt overvåke effekten av tiltak. Den regionale planen skal følges 

opp gjennom årlige handlingsprogrammer. 

 

Planen gir regionale og statlige føringer til kommunene, regionale og statlige organer og 

skal bidra til å samordne og gi retningslinjer for arealbruken på tvers av kommune- og 

fylkesgrensene. Dersom retningslinjene fravikes, gir dette grunnlag for å fremme innsigelse 

etter plan- og bygningsloven. 

 

Siden både Hole og Ringerike kommune har hovedarealet sitt innenfor Vannregionen Vest-



Viken begrenser saksfremlegget seg til forslag til plan for denne vannregionen. 

Dokumentene til vannregionen Glomma  er bygd opp på samme måte. Utfordringer i 

områder under Vannregionen Glomma er små for begge kommuner i.o.m at det meste av 

arealet er hytteområder med lav standard (Marka). 

 

Høringsdokumentene består av fire deler: 

 Regional plan (del I: planbeskrivele og planrapport, del II: Vannområdene i 

vannregionen) 

 Regional tiltaksplan 

 Regionalt overvåkningsprogram 

 Handlingsprogram 

 De ulike dokumentene omtales kort under: 

 

1. Forslag til regional plan for vannforvaltning i vannregion Vest- Viken 2016-

2021 

Hensikten med planen er å gi en framstilling av hvordan vannmiljøet og vannressursene skal 

forvaltes i et langsiktig perspektiv. Planen gir regionale og statlige føringer til kommunene, 

regionale og statlige organer. Dersom retningslinjene fravikes, gir dette grunnlag for å 

fremme innsigelser etter plan- og bygningsloven.  

 

2. Forslag til regionalt tiltaksprogram 

Regionalt tiltaksprogram gir en overordnet oversikt over alle foreslåtte tiltak som må 

gjennomføres for å oppnå god tilstand i vannforekomstene innen 2021. Tiltakene beskrevet i 

tiltaksprogrammet skal være operative senest 3 år etter at tiltaksprogrammet er vedtatt, og 

miljømålet for vannforekomsten skal være oppnådd innen 6 år etter at forvaltningsplanene 

trer i kraft. 

 

3. Forslag til regionalt overvåkningsprogram i vannregion Vest- Viken 2016-2021 

Overvåkningsprogrammet skal danne grunnlaget for overvåkning av tiltak som skal 

gjennomføres i vannregionen i perioden 2016-2021. 

Programmet peker på vannforekomster hvor en må undersøke miljøtilstanden nærmere for å 

avklare behov for tiltak. Programmet omhandler også basisovervåkning, samt overvåkning 

påleagt gjennom tillatelser og konsesjoner. 

 

4. Forslag til handlingsprogram Vest- Viken 2016 

Handlingsprogrammet gir en vurdering av hva for oppfølging planen krever. 

Handlingsprogrammet anslår ressursbehovet og utpeker ansvarlig organ og 

samarbeidspartnere for gjennomføring av planen. Det er Fylkestinger som vedtar 

handlingsprogrammet og har ansvar for årlig rullering. 

 

Om tiltakene 

 

I vannregionen er 1544 vannforekomster i risiko for ikke å ha god miljøtilstand i 2021. 

Regional plan legger til grunn at miljømålet god økologisk tilstand nås i 1086 

vannforekomster og godt økologisk potensiale (best mulig tilstand i vannforekomster med 



meget store fysiske endringer på grunn av samfunnsnyttige formål) nås i 320 modifiserte 

vannforekomster innen utgangen av 2021.  

 

Regionalt tiltaksprogram gir en overordnet oversikt over alle foreslåtte tiltak som må 

gjennomføres for å oppnå god tilstand i vannforekomstene innen 2021.  

Tiltakene beskrevet i tiltaksprogrammet skal være operative senest 3 år etter at 

tiltaksprogrammet er vedtatt, og miljømålet for vannforekomstene skal være oppnådd innen 

6 år etter at forvaltningsplanen trer i kraft. Tiltakene skal følges opp sektorvis av den enkelte 

sektormyndighet. Tiltaksprogrammet gir en overordnet prioritering som kan danne grunnlag 

for mer detaljert planlegging fra de enkelte tiltaksansvarlige. Detaljnivået i 

tiltaksprogrammet foregriper ikke saksbehandlingen. Videre saksbehandling skal foreta 

avklaringer og konkrete vurderinger av fordeler og ulemper ved de enkelte tiltak før endelig 

beslutning om tiltaksgjennomføring tas. 

 

Tiltaksprogrammet er basert på de lokale tiltaksanalysene i vannområdene. 

Sektormyndigheter, fylkeskommuner og kommuner har utredet forslag til tiltak innenfor 

sine ansvarsområder, samt utredet premissene for fastsettelse av miljømål. De lokale 

tiltaksanalysene utgjør hovedgrunnlaget for regional plan slik det er forutsatt i fastsatt 

planprogram.  

 

Vurderingen av tiltakene er delvis på et så overordnet nivå at vurdering av kostandene blir 

svært usikre. Alle foreslåtte tiltak i regionalt tiltaksprogram skal følges opp av den enkelte 

sektormyndighet. Nærmere vurdering av tiltakene, vedtak om gjennomføring innen 

kommunal sektor og hos sektormyndighetene for øvrig, vil avklare kostnadene. I mangel av 

gode kost-nytte vurderinger knyttet til de fleste foreslåtte tiltak, er det viktig å få frem en 

kvalitativ vurdering av hva som er nytten ved gjennomføring av tiltakene som er foreslått i 

tiltaksprogrammet. 

  

De viktigste tiltaksgruppene for vannregionen er; 

- Problemkartlegging og overvåking 

- Tiltak som reduserer forurensningsbelastning 

- Habitatforbedrende tiltak 

 

Problemkartlegging er et viktig tiltak for å avgjøre den økologiske tilstanden i en 

vannforekomst der den er usikker. Problemkartleggingen kan bidra til å redusere behov for 

miljøforbedrende tiltak. Det foreslås problemkartlegging i 13 % av vannforekomstene i 

vannregionen. 

 

Tiltak som reduserer forurensningsbelastningen til vassdragene og kystvannet er de mest 

omfattende tiltakene som foreslås i tiltaksprogrammet. Disse tiltakene bidrar spesielt til å 

forbedre bruksverdien av vann for oss mennesker, slik som: 

- Mer fornøyde beboere og trygge oppvekstsvilkår for barns lek  

- Økt verdi for friluftslivet og bruk av vann til rekreasjonsformål (bading, fritidsbåt) 

-  Økt verdi for reiselivet 

-  Økt biologisk mangfold 

- Tryggere bruk av vann til formål som næringsmiddel, drikkevann og vanningsvann  

- Fisk og sjømat kan spises uten fare for inntak av miljøgifter 

 

Tiltak som forbedrer de fysiske og biologiske forholdene for vannlevende arter i vassdrag og 



fjordene bidrar primært til å forbedre gyte- og oppvekstområder for disse artene. Behov for 

habitatforbedrende tiltak er i hovedsak foreslått i vassdrag med fysiske inngrep, men også 

skjøtselstiltak langs vassdragene er viktige for å bedre leveområdene. Nytten av disse kan 

være: 

- Mer fisk i vassdragene 

- Økt biologisk mangfold 

- Økt fritidsfiske og friluftsliv i og langs vassdragene 

- Opplevelser for reiselivet 

 

Tiltaksrettet overvåkning settes inn for å dokumentere effekten av tiltakene. Det foreslås 

tiltaksrettet overvåkning i 1010 vannforekomster til en foreløpig beregnet årlig kostnad på 

22 824 034 millioner kroner. 

 

Det foreslås nærmere 4000 tiltak i tiltaksprogrammet. Basert på antall foreslåtte tiltak 

berører disse i all hovedsak kommunene som sektormyndighet. Antall foreslåtte tiltak 

fordelt på sektormyndighetene i vannregionen er (flere sektormyndigheter kan være 

ansvarlige for et tiltak): 

- Kommunene: 2.446 

- Fylkesmennene: 1.222 

- NVE: 336 

- Fylkeskommunene : 215 

- Statens landbruksforvaltning: 137 

- Miljødirektoratet: 50 

- Vegdirektoratet: 49 

- Kystverket: 7 

 

Regionalt tiltaksprogram setter ikke direkte krav om rekkefølge av tiltak. I mange 

vannforekomster er det nødvendig å vurdere rekkefølgen av tiltakene for ikke å risikere å 

sette i gang tiltak som ikke er nødvendige eller ikke har tilstrekkelig nytteverdi for 

samfunnet. 

 

I vassdrag som brukes som resipient for avløpsanlegg eller som har stor næringsbelastning 

og større fysiske inngrep, må tiltakene ses i sammenheng. Spesielt i vassdrag uten 

minstevannføring og med behov for tiltak som reduserer forurensningsbelastningen fra 

eksisterende restutslipp fra avløpsrenseanlegg, må tiltak for økt minstevannføring vurderes 

samtidig med at vassdragets nødvendige resipientkapasitet er avklart for å definere krav til 

rensegrad.  

 

For enkelte sektorer vil det viktigste grepet være å ta i bruk de virkemidlene som allerede 

finnes. Mange av tiltakene som presenteres i tiltaksprogrammet kan gjennomføres med 

eksisterendevirkemidler gjennom f.eks. forurensingsloven, naturmangfoldloven, 

vannressursloven og plan- og bygningsloven, samt tilhørende forskrifter. Det er behov for 

nye eller bedre virkemidler på flere områder dersom vi skal nå miljømålet innen 2021. Det 

vil være opp til sektormyndighetene å fatte vedtak innenfor eget regelverk og utarbeide nye 

virkemidler for sitt sektorområde. Vannregionen foreslår behov for nye virkemidler eller 

forbedring av virkemidlene på områdene innen: 

- Kunnskap og samarbeid 

- Saksbehandling av ny aktivitet og nye inngrep 

- Vassdrag regulert til vannkraftformål 



- Jordbruket 

- Avløp og overvann 

- Opprydding i forurensede sedimenter 

- Naturmangfold 

 

Vi er allerede i gang med tiltakene: 

 

Begge kommunene er allerede godt i gang med flere tiltak som er nevnt i regional 

planprogram: 

 

Ringerike: 

- Strategisk tilsyn og opprydding i spredte avløp (pr dags dato gjennomført på ca 150   

eiendommer) 

- Avkloakkering av Steinsfjordens nedbørsfelt (Åsa mm) er under prosjektering. 

- Anleggsoppstart forventes i løpet av 2015 

- Rehabilitering av Ringmoen rensenalegg gjennomført i 2014 

- Avkloakkering og rehabilitering av renseanlegget i Nes i Ådal¨' 

- Oppfølging og drift av fangdammer 

- Kontinuerlig overvåkning av vannkvalitet 

 

Hole: 

- Avkloakkering av Steinsfjordens nedbørsfelt er under prosjektering. Anleggsoppstart 

forventes i løpet av 2015. 

- Overvåking og kontroll av utslipp fra grønnsaksproduksjon i regi av Fylkesmanenn i 

Buskerud som forurensningsmyndighet.  

- Oppfølging og drift av fangdammer 

- Kontinuerlig overvåkning av vannkvalitet 

  

 

Økonomiske forhold 
Regional plan for vannforvaltning vil ikke ha innvirkning på budsjett 2015. Men arbeidet 

med vannforskriften skal gjennomsyre alle vedtak kommunen gjør og vil dermed ha 

innvirkninger på tiltak og vedtak, spesielt når det gjelder teknisk sektor.   

 

Alternative løsninger 
Siden forslag til høringsuttalelse er et resultat av politisk arbeid i Steinsfjordutvalget har 

ikke rådmannen utarbeidet noe alternativt vedtak.    

 

Rådmannens vurdering 
Vedlagt høringsuttalelse, til Regional plan for vannforvalting vedtas, og sendes 

vannregionmyndigheten i vannregion Vest-Viken v/Buskerud fylkeskommune.  

 

 

Vedlegg 
1. Høringsuttalelse til Regional plan for vannforvaltning, vannregion Vest - Viken, fra 

Ringerike og Hole kommuner 

2. Vannforekomst med ønske om utsatt frist 

3. Kart vannområde Tyrifjorden 



 

Lenker 
Lenke til høringsdokumentene:  

http://www.vannportalen.no/hoved.aspx?m=36293&amid=3650524&fm_site=31134 

 

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, 17.11.2014 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Heidi Skagnæs 

 

saksbehandler: Astrid Ehrlinger 

 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

1 

 

 

Høringsuttalelse til Regional plan for vannforvaltning, vannregion Vest –

Viken, fra Ringerike og Hole kommuner 
 

 

Ringerike og Hole kommuner mener det har blitt gjort et omfattende arbeid med å kartlegge, 

karakterisere og foreslå tiltak for at man i fremtiden skal kunne nå målet om minimum god 

økologisk kvalitet. Under følger merknader/betraktninger knyttet til de ulike 

plandokumentene oppdelt etter spørsmålene som er stilt i høringsbrevet: 

 

1. Er det eksisterende kunnskap som ikke er beskrevet/ lagt til grunn?  

 

Gjennom arbeidet med den lokale tiltaksanalysen har det blitt gjort en stor jobb med å 

frembringe og sammenstille eksisterende kunnskap, samt innhente ny kunnskap 

gjennom overvåkning. Vi er av den oppfatning at den lokale tiltaksanalysen som er 

gjort er et godt nok grunnlag til å kunne iverksette en rekke av de tiltakene som er 

foreslått. De fleste "problemområdene" var sågar godt kjent før arbeidet med EU`s- 

vanndirektiv ble igangsatt.  

 

Vi er ikke kjent med om det foreligger eksisterende kunnskap som ikke er lagt til 

grunn for den lokale tiltaksanalysen. 

 

2. Er planen realistisk med hensyn til gjennomføring - når vi miljømålene for 

vannforekomstene med de foreslåtte tiltakene innen fristen? Er det forslag til 

andre tiltak?  

 

 Det legges opp til at målene for god økologisk vannkvalitet skal være nådd 

innenfor planperioden 2016-2021. Med tanke på at det fremover må gjøres en jobb 

med å få på plass en operativ organisering, implementering i ulike sektorer, 

gjennomføring av tiltak, samt oppnå en respons på de ulike tiltakene virker det 

urealistisk å ha fullstendig måloppnåelse innen 2021.  

 

 Kommunenes økonomiske situasjon gir i praksis ikke rammevilkår for å kunne 

sette i gang alle tiltak innen 3 år. Kommunene blir derfor nødt til å prioritere blant 

tiltakene å tilpasse aktiviteten en realistisk gjennomføringsmulighet både når det 

gjelder kompetanse, kapasitet og økonomiske ressurser. 

 

 Kommunene står ansvarlig for en svært stor andel av tiltakene. Tiltak som ikke 

ligger innenfor kommunens myndighetsområde vil også i praksis belaste 

kommunen med et koordinerings- og organiseringsansvar. Det er derfor viktig at 

disse forpliktelsene følges av midler fra vannregionmyndigheten.  

 

 Måloppnåelse er avhengig av faktorer utenfor kommunenes påvirkningskraft:  
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o Gjennomføring av tiltak tar tid. Et godt eksempel her er spredte avløp. I 

Ringerike og Hole kommune er det i dag til sammen ca 5500 spredte 

avløpsanlegg. Per dags dato er det så få aktører på markedet at 

prosjektering og gjennomføring av opprydding ikke er mulig å få til i løpet 

av 6 år.  

o Ukjent status og tiltak: I flere vannforekomster er det fortsatt ikke nok 

kunnskap om hvilke tiltak som vil ha effekt på vannkvaliteten.  

o Mange tiltak er avhengig av samarbeid mellom flere kommuner, fagetater 

og innbyggerne. Slike samarbeid kan være svært tid- og ressurskrevende.  

 

 Ringerike og Hole kommuner foreslår at det åpnes for at vannforekomster kan 

prioriteres, og at nedprioriterte vannforekomster får utsatt frist for å oppnå god 

økologisk kvalitet. I vedlegg 1 finnes listen over vannforekomster  Ringerike og 

Hole kommune mener det er usikkert om god vannkvalitet oppnås innen 2021. 

 

 

3. Er det behov for strengere miljømål i særskilte vannforekomster og/ eller 

nedbørfelt?  

 

Ringerike og Hole kommuner kjenner ikke til noe vannforekomst/nedbørsfelt som bør 

ha strengere miljømål. 

 

4. Er det samsvar med de foreslåtte prioriteringene og øvrige samfunnsmål? - gir 

forslag til plan et godt grunnlag for kommunenes og sektormyndighetenes 

prioriteringer og avveininger?  

 

 Flere av vassdragene i kommunene (bla Tyrifjorden og Steinsfjorden) har stor 

betydning for friluftsliv og rekreasjon. Det er viktig at hensyn til vannkvalitet ikke 

blir til hinder for tilrettelegging og bruk for friluftsliv og rekreasjon.   

 

 Ringerike og Hole kommunenr er i fellesskap i gang med å utarbeide 

Kommuneldeplan for Steinsfjorden og Kroksund. Planen har som hovedmål å 

legge et godt grunnlag for sameksistens mellom naturverdiene og befolkningens 

bruk av området i et lansiktig perspektiv. Et av delmålene i kommunedelplanen er 

at et vern ikke skal bli til hinder for forbedring og opprettholdelse av 

vannkvaliteten. 

 

 Plandokumentene slik de nå foreligger er så omfattende at det kan bli uhåndterbart 

å innarbeide i den kommunale saksbehandlingen.  Det må utarbeides en form for 

oppsummeringsdokument som er mer anvendelig. Det bør her komme tydelig frem 

hvordan de ulike sektorene blir berørt av vanndirektivet, og hvordan det må jobbes 

for at man skal bidra til å nå målene. Det bør ses på muligheten for å utarbeide en 

veileder til hvordan man i praksis kan implementere vannmiljøtenkning i 

kommunale planer (kommune- og reguleringsplaner, VA- planer, jord- og 

skogbruksplaner m.m)   

 

 Ringeriksregionene er inne i en periode med flere større samferdselsprosjekter, slik 

som ny E16 og utbygging av Ringeriksbanen. Gjennomføring av disse prosjektene 

vil mest sannsynlig følges av en befolkningsvekst. 
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Prinsippet om at forurenser betaler må gjelde i denne sammenhengen , slik at 

sektormyndigheten som eier prosjektene, blir ansvarlig for gjennomføring av tiltak 

i regional tiltaksplan for området.  

 Tiltak kan ha motstridende effekt. Eksempelet er igjen opprydding i spredte avløp. 

Avkloakkering av et område gjennom kommunalt nett kan før til større belastning 

på en annen vannforekomst. 

  

 

5. Hvilke nye eller forbedrede virkemidler er det behov for?   

 

Bare innenfor vannregion Vest- Viken er det antatt en årlig kostnad på ca. 30 mill. for 

overvåkning av vannforekomstene. Det er viktig at det blir satt av midler til 

overvåkning, men det er vel så viktig at det blir satt av tilstrekkelig midler slik at det 

blir gjennomført tiltak man i dag vet at fungerer.  

Frem til nå har tilskuddsmidler fra Vannregionmyndighet og Fylkesmannsembede 

vært lite forutsigbare fra år til år. Det har vært usikkert hva midlene skal benyttes til og 

hvem som skal koordinere bruken av de. Det foreslås at eventuelle tilskudd tildeles 

vannområdene etter størrelse/antall vannforekomster med modert-svært dårlig tilstand. 

Samtidig bør tilskuddsfordelingen bli mer forutsigbar flere år fremover, slik at 

Vannområdet vet hvilke midler de kan rå med.  

 

I tillegg til at vi vil påpeke at eksisterende midler videreføres vil vi foreslå følgende, 

nye virkemidler: 

a. Øremerkede midler til personell som skal jobbe med vannforvaltning i 

kommunene 

b. Tilskuddsmidler til private husholdninger med stram økonomi til opprusting av 

private renseanlegg. Dette kan f.eks gjøres gjennom eksisterende kanaler slik 

som Husbanken. 

 

6. Hvordan bør vannregionen være organisert på regionalt nivå og i vannområder 

slik at vi får til en helhetlig vannforvaltning?  

 

 Fremtidig organisering er avgjørende for måloppnåelse. Organiseringen hittil har vært 

svært uforutsigbar. Hvert vannområde har helt egne tøyler når det gjelder 

sammenstilling av arbeidsgrupper, prosjektgrupper og styringsgrupper. Dette har ført 

til en blanding av politiske og administrative utvalg. I og med at 

vannområdeavgrensningen ikke følger administrative grenser har kommuner som er 

del av flere vannområder måtte gå gjennom samme arbeid flere ganger og under 

forskjellig organisering. Dette har vært lite effektiv og tungvint.  

 

 Ringerike og Hole kommuner mener at en hensiktsmessig organisering i fremtiden er 

at hver kommune har et utvalg som koordinerer arbeidet i de vannområdene som er 

viktigst for kommunen.  

 

 I flere vannområder, derunder Tyrifjorden vannområdet ble prosjektledere stillingen 

avviklet før det var på plass en ny person til å koordinere det videre arbeidet. Dette har 

ikke vært heldig, men har bidratt til å synliggjøre behov for å ha en dedikerte personer 

til å drive arbeidet med vannforvaltning i kommunene videre. Det må avsettes en 

stillingsprosent i kommunen som skal være dedikert til oppgavene med 

vannforvaltningsspørsmål. 
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 Organisering på vannområde- og vannregionnivå må avklares omgående etter at 

høringsperioden er avsluttet. 

I tillegg til spørsmålene som stilles i høringsbrevet ønsker Ringerike og Hole kommuner å 

tilføre følgende punkt: 

 

Vann- nett som arbeidsverktøy 

 

 De elektroniske verktøyene som foreligger i dag forutsetter for mye fagkunnskap. 

Vannforskriftsarbeidet skal implementeres i alle kommunale fagområder. Det er 

derfor nødvendig at det lages en mer anvendelige saksbehandlerløsninger, som kan 

håndteres og forstås av saksbehandlere med lav kompetanse på de fagområder som 

er knyttet til vannforvaltning.  

 

Informasjonsmateriell 

 

 Det bør utarbeides informasjonsmateriell til skoler og publikum forøvrig om det 

pågående arbeidet med vannforvaltning og hvilke betydning vann har for 

samfunnet. Dette kan legges inn som en del av 

 

         

 
 

 

 

 

  



Vedlegg 2 

Vannforekomster som det søkes utsatt frist for oppnåelse av god vannkvalitet i Hole og Ringerike 

kommuner (bare tiltak der kommunen står som ansvarlig for gjennomføring) 

Vannforekomst 
ID 

Vannforekomstnavn Vannområde Kommune Begrunnelse 

012-2485-r Langdaltjernbeken Tyrifjorden Ringerike Diffus avrenning 
fra opphørt 
gruvedrift. 
Uavklart hvilke 
tiltak som skal til 
for å løse 
utfordringen. 

012-602-L Væleren Tyrifjorden Ringerike Diffus avrenning 
fra opphørt 
gruvedrift 
(tunmetaller). 
Uavklart hvilke 
tiltak som skal til 
for å løse 
utfordringen. 
Vannforekomsten 
er i bruk som 
drikkevannskilde i 
dag uten 
problemer.  

012-522-1-L Steinsfjorden Tyrifjorden Ringerike, Hole Uavklart hvilke 
tiltak som skal til 
for å løse 
utfordringen med 
oppblomstring av 
blågrønnalger. 

 





 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 14/1705-6  Arkiv: Q14  

 

Sak: 216/14 

 

Forlengelse av Harald Harådesgate ned til Benterud  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
Benterud utbygging gis kommunestyrets fullmakt til å gjennomføre ekspropriasjon av 

nødvendig grunnarealer til etablering av veier i henhold til reguleringsplan nr. 311 

«Boligområde på Benterud» på vegne av Ringerike kommune. Fullmakt til ekspropriasjon gis 

med hjemmel i plan- og bygningslovens § 16-5. 

 
 

Behandling i Formannskapet 02.12.2014: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til 

kommunestyret. 

 
 



SAKSFRAMLEGG 

 
  

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 14/1705-5   Arkiv: Q14  

 

Forlengelse av Harald Harådesgate ned til Benterud  

 

Forslag til vedtak: 
 

Benterud utbygging gis kommunestyrets fullmakt til å gjennomføre ekspropriasjon av 

nødvendig grunnarealer til etablering av veier i henhold til reguleringsplan nr. 311 

«Boligområde på Benterud» på vegne av Ringerike kommune. Fullmakt til ekspropriasjon 

gis med hjemmel i plan- og bygningslovens § 16-5. 

 

Sammendrag 
 

Innledning / bakgrunn 
Reguleringsplan nr. 311 «boligområde på Benterud» ble vedtatt av kommunestyret i sak 

50/06, 4. mai 2006. 

 

Det foreligger en egen utbyggingsavtale mellom Ringerike kommune og Benterud 

utbygging for utbyggingen av infrastruktur i reguleringsplanområdet, signert 4. september 

2013. 

Utvikler av området, Benterud utbygging, er ansvarlig for å gjennomføre grunnerverv og 

utviklingen av infrastruktur følge punkt 4 i utbyggingsavtalen. 

 

Benterud utbygging AS hevder at de gjennom gjentatte møter og dialog med Eikli borettslag 

og Studentsamskipnaden i Buskerud (SIBU) har forsøkt å komme til enighet om vilkår for 

avståelse av grunn. Benterud utbygging hevder de har strekt seg så langt de har kunnet, uten 

å oppnå enighet og at grunnavståelsen må skje gjennom ekspropriasjon.  

 

Benterud utbygging har derfor henvendt seg til kommunen med anmodning om at 

kommunen må gjennomføre ekspropriasjon av nødvendig veigrunn. 

 

Eikli borettslag og SIBU har i møter med kommunen utrykt at de har akseptert at veien blir 

etablert, men at de er uenig med utbygger om vilkår for overdragelsen. 

Eikli borettslag hevder at de hadde en avtale med Benterud utbygging om vilkår for 

overdragelse av grunn og at Benterud utbygging senere har trukket seg fra avtalen. Partene 

er i hovedsak uenig i eksisterende veigrunn i Harald Hardrådesgate, eid av Eikli borettslag, 

inngår i det arealet som Benterud utbygging må erverve for å forlenge Harald Hardrådesgate 



inn til Benterud. Dette arealet som konflikten i hovedsak omfatter utgjør ca. 625 m2 og vil, 

avhengig av prisfastsettelse, kunne utgjøre et beløp mellom 500.000 – 1 million kroner. 

Eikli borettslag har på bakgrunn av dette stevnet Benterud utbygging for retten, i stevning 

datert 11.september 2014. 

 

SIBU har ikke kommet til enighet med utbygger om vilkår for avståelse av grunn.  

 

Beskrivelse av saken 
Ringerike kommune har gjennomført flere møter med partene i saken og har oppfordret 

partene til å komme til enighet. Blant annet ble det gjennomført møter med Benterud 

utbygging 18. juni 2014 og Eikli borettslag 4. juli 2014.  

 

Med bakgrunn i forespørselen om ekspropriasjon gjennomførte Ringerike kommune nye 

møter med Benterud utbygging og Studentsamskipnaden i Buskerud (SIBU) 9.september 

2014 og Eikli borettslag 17.september 2014. 

Hensikten med disse møtene var å opplyse saken i forhold til; 

-Partenes syn på status i forhandlingene om avståelse av grunn. 

-Administrativ og politisk saksgang forbundet ved en ekspropriasjonssak. 

-Gi partene mulighet til å uttale seg i forhold til en ekspropriasjonssak, jfr forvaltningsloven 

§ 16.  

 

Ringerike kommune oppsummerte innholdet i møtene i brev av 25.september 2014. I samme 

brev ble partene gitt en frist frem til 17.oktober 2014 for å kunne komme med ytterligere 

suppleringer/opplysninger.  

 

Ved fristens utløp hadde både Eikli borettslag og SIBU innsendt egne brev med 

suppleringer/opplysninger gjennom sine respektive advokater. Kopi av brevene følger som 

vedlegg til saken. Den økonomiske avstanden mellom partene er betydelig, avhengig av 

spørsmålet om det foreligger en bindende avtale mellom partene eller ikke.  

Eikli borettslag, har gjennom Advokat Thor Einar Kristiansen i Svensson og Nøkleby 

advokatfirma ANS, hevdet at vilkårene for ekspropriasjon ikke er tilstede og har derfor 

anmodet kommunen om at ekspropriasjonstillatelse ikke gis. Eikli borettslag har gjennom 

sin advokat bekreftet at de er villig til å la Benterud utbygging få tiltre nødvendige arealer til 

infrastruktur ifølge reguleringsplan nr.311 nå og avklare vederlaget i etterkant. Kopi av 

epostutveksling med Eikli borettslags advokat om dette følger vedlagt. 

 

Det skiller ifølge SIBU bare kr 20.000,-  mellom tilbud fra Benterud utbygging og SIBUs 

prisforlangende. SIBU utrykker det som ytterst lite hensiktsmessig å måtte gå veien om 

ekspropriasjon, siden utgiftene til advokater og skjønnsmenn langt vil overstige den 

økonomiske avstanden mellom partene. Partene forhandler fortsatt om en minnelig løsning i 

saken. Kopi av epostutveksling med SIBUs advokat om dette følger vedlagt. 

 

For ikke å forsinke etablering av veier i henhold til reguleringsplan nr. 311 «Boligområde på 

Benterud» ytterligere, anser rådmannen det som nødvendig å etterkomme anmodningen fra 

Benterud utbygging og gjennomføre ekspropriasjonssak nå.  

  



Forholdet til overordnede planer 
Reguleringsplan for boligområde på Benterud ble vedtatt av kommunestyret i sak 50/06.  

Formålet med reguleringsplanen var å legge til rette for nye boliger. Kommunen hadde på 

det tidspunktet reguleringsplanen ble vedtatt ingen egeninteresser i området. 

 

Kommunestyret gjorde i sak 119/14 vedtak om å kjøpe grunn på Benterud til etablering av 

ny barneskole og flerbrukshall. Nødvendig infrastruktur inn til ny skoletomt må være på 

plass før ny skoletomt kan opparbeides. Rådmannen har i handlingsprogram 2015 – 2018, 

foreslått å sette av 50 millioner kroner i 2015 til å gjennomføre kjøp av ny skoletomt og 

starte prosjektering. I tillegg er det foreslått avsatt 280 millioner kroner til bygging i årene 

2016-2018. Ferdigstilling av skolen er planlagt til skoleåret 2018/2019. 

Ringerike kommune har sterke egeninteresser for å gjennomføre ekspropriasjonssak nå, slik 

at fremdriften i prosjektet opprettholdes.  

Et etablering av ny barneskole og flerbrukshall på Benterud vil antakeligvis ikke medføre 

endringer på adkomstveien inn i området. 

 

 

Juridiske forhold  
Kommunestyret kan etter Plan- og bygningsloven §16-2 foreta ekspropriasjon til 

gjennomføring av reguleringsplan.  Kommunestyrets adgang til å foreta ekspropriasjon i 

henhold til reguleringsplan bortfaller dersom ikke kommunestyrets vedtak om 

ekspropriasjon er gjort innen 10 år etter at planen er kunngjort etter § 12-12 fjerde og femte 

ledd.  

Reguleringsplan nr. 311 «Boligområde på Benterud» ble vedtatt av kommunestyret i sak 

50/06, 4.mai.2006. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 

Økonomiske forhold 
Det er i utbyggingsavtalen avtalt at utbygger, Benterud utbygging, skal gjennomføre og 

bekoste grunnerverv for å etablere infrastruktur i henhold til reguleringsplan.  

 

Behov for informasjon og høringer 
Ringerike kommune har gjennom de overnevnte møtene gitt partene anledning med å 

fremme sine synspunkter etter forvaltningslovens § 16. 

 

 

Alternative løsninger 
Benterud utbygging er gitt rett til å tiltre nødvendige arealer, eid av Eikli borettslag og 

SIBU, til infrastruktur i henhold til reguleringsplan nr. 311 nå. Vilkår for overdragelsen 

forutsettes løst mellom partene ved forhandling eller avtaleskjønn. 

Tiltredelsen av grunn vil sikre en god fremdrift i utviklingen av infrastruktur i henhold til 

reguleringsplan nr. 311 «boligområde på Benterud».  

 

Prinsipielle avklaringer 
  

 



Rådmannens vurdering 
Rådmannen er kjent med at det fortsatt foregår forhandlinger mellom partene i saken, men 

velger uansett å fremme saken nå for å opprettholde fremdriften.  

SIBU og Benterud utbygging virker å være nær en løsning. Dersom enighet mellom partene 

oppnås vil ikke ekspropriasjon bli aktuelt. Eikli borettslag har signalisert at de er villig til å 

la Benterud utbygging tiltre arealer til etablering av infrastruktur nå. Rådmannen har rettet 

en henvendelse til Benterud utbygging for å få svar på om det fortsatt er aktuelt å 

gjennomføre ekspropriasjon og bedt om en redegjørelse for dette. Saken vil bli trukket 

dersom Benterud utbygging ikke lenger anser ekspropriasjon som nødvendig.  

Rådmannen har vurdert to alternative måter for å gjennomføre en eventuell ekspropriasjon. 

1) Kommunen eksproprierer. 

2) Kommunen gir utbygger mandat til å gjennomføre ekspropriasjon på vegne av 

kommunen. 

Rådmannen anser alternativ 2 som mest nærliggende, dersom ekspropriasjon skal 

gjennomføres. 

 

Vedlegg 

Brev fra Ringerike kommune til partene, datert 10.juli 2014.11.17 

Brev fra Buttingrud & CO. DA av 3.juli 2014. 

Brev fra Ringerike kommune til partene, datert 25.september 2014. 

Brev fra Advokatfirmaet Schjødt AS, datert 17. oktober 2014.  

Brev fra Svensson Nøkleby Advokatfirma ANS, datert 16. oktober 2014. 

Reguleringsplan nr. 311 «Boligområde på Benterud», bestående av 

reguleringsplankart, vedtak i KS, planbeskrivelse og 

reguleringsplanbestemmelser 

Epostutveksling med SIBUs advokat om muligheten for å tiltre grunn til 

infrastruktur. 

Epostutveksling med Eikli borettslags advokat om muligheten for å tiltre grunn 

til infrastruktur. 

 

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, 17.11.2014 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Knut E. Helland 

 

saksbehandler: Roger Sørslett 































SCHIØDT

Ringerikekommune - Eiendomsdrift
v/Roger Sørslett

Postboks 123Sentrum
3502 Hønefoss

Oslo, 17.oktober 2014
Dok.rcf: 310696-5z5—37o819-7.1

Saksansvarlig advokat:
Magnus Roysem Haug

AD. FORLENGELSE AV HARALD HARDRÅDESGATE NED TIL BENTERUD —

EKSPROPRIASJON

1. INNLEDNING

Vi viser til tidligere korrespondanse i anledning det ovennevnte, herunder møte hos kommunen
den 9. september d.å. samt brev fra kommunen datert 2.5.september d.å. I nevnte brev, har vi blitt
bedt om å komme med ytterligere suppleringer/opplysriinger til saken, derav nærværende brev.

2. BAKGRUNN

Studentsamskipnaden i Buskeruds ("Sibu")syn på aktuell sak, har blitt presentert for kommunen
tidligere. Vi viser i den forbindelse blant annet til møte som ble avholdt hos kommunen. Vi finner
allikevel grunn til å fremlegge sakens sentral korrespondanse mellom undertegnede og Benterud
Utbygging AS' ("BT") representant, Elling Heggen. Sibus syn på saken oppsummeres i vedlagte
korrespondanse, og det vises særlig til undertegnedes brev av n. april d.å. samt e~post av 13.mai da.

Vi finner ikke grunn til å gjengi Sibus syn på saken i nærværende brev, men nøyer oss med å vise til
vedlagte korrespondanse.

3. ØVRIGE MOMENTER

Sibu har hele veien i prosessen vært innforstâtt med at BT har anledning til å fremsette krav om
ekspropriasjon av deler av Sibus eiendom, gnr. 39 bnr. 181i Ringerike kommune, for gjennomføring
av aktuell reguleringsplan jf. pbl. § 16-2, i dette tilfelle etablering av fortau. Sibu har ei heller hatt et
ønske om å motsette seg aktuell grunnavståelse, så lenge partene evnet å komme frem til en
kompensasjon/erstatning for grunnavstâelsen som Síbu oppfattet som akseptabel med grunnlag i
ekspropriasjonsrettslige prinsipper.

Etter Sibus vurdering, har Sibu vært løsningsorienterte i saken. Sibu har flere ganger redusert sitt
krav om lcolnpensasion for grunnavståelsen, på tross av det Sibu opplever å være et velbegrunnet og
korrekt kompensasjonsnivå fremsatt i brev av 11.april d.å. Motivasjonen til Sibu har vært å få en
rask løsning på saken, for heller å bruke Sibus begrensede personellressurser på øvrig
verdiskapníngi Ringerike kommune.
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Member of the Norwegian Har Association l Rag no: 996 918 122VAT:'MVAl po5t@3chjodl’.no l www.schjodt.no

uol-;E:.vdoJdmla~pmatuug [II  '
pan a:l:§:.ap§m:H puueH m: amafluapng

(:r9oLLm) Lvzsoom. woo



schjodtno lSide z av 2

Sibus siste skriftlige tilbud fremsatt i e-post til BTden 10.juli d.å., var pålydende NOK100ooo, et
vederlag som innebærer NOK 1250 per ma. Dette ble avslått av BT, på tross av at vi er blitt gjort
kjent med at BT har akseptert over NOK 1300 per m2 for erverv av grunn fra Eikeli borettslag. Vi
understreker at vi ikke kjenner til detaljene i den saken og at det således kan foreliggeelementer
som medfører at erstatningen for grunnavstâelsen skal vurderes annerledes i den saken. Vi mener
uansett at dette sier noe om mz. prisen for det konkrete området.

Sett hen til Sibus seneste foreslåtte prisforlangende sammenlignet med BTs tilbud på kr 80 000,
fiemstâr et krav om ekspropriasjon med en påfølgende skjønnsprosess, som ytterst lite
hensiktsmessig. Det er begrensede verdier som skiller partene, og utgifter til advokater og
skjønnsmenn vil langt overstige den økonomiske avstanden mellom partene. Videre vil en
ekspropriasjonssak også være tidkrevende for alle involverte parter, og vi antar at de impliserte er
tjent med å avslutte denne saken så raskt som mulig og uten å gâ veien om en ekspropriasjonssak.

Vi ber om.at kommunen ser hen til de ovennevnte argumenter ved vurdering av saken.

 
maha@schjoclt.no

37a8I97_1



SCHIC/JDT

HR FrosjektAS
v/EllíngChr.Heggen
DronningEufemiasgate16
0191Oslo

Oslo,n. april 2014
Doluef: 310696-um-3385194.:

Saksansvarligadvokat:
Camilla KristiansenLunne

AD. GNR. 39 BNR. 181I RINGERIKE KOMMUNE - ANMODNING OM
GRUNNAVSTÅELSEFRA SIBU I ANLEDNING ETABLERINGAVFORTAU

1. INNLEDNING

VårkontorrepresentererStudentsamskipnadeni Buskerud("Sibu"),eieravgnr.39 bnr.181
i Ringerikekommune("Eienclommen"},ogvi harblittanmodetombistandi anledning
ovennevnte.Vi viseri denforbindelsetil tidligerekorrespondansemellomHR ProsjektAS
("HR")ogSibusamtHR ogundertegnede.

Vi forstårdetdithenatHRbistårHenterudUtbyggingAS("BT")i anledningBTsutbygging
av boligeri nærhetenav Eiendommen,herunderervervav nødvendiggrunnfor
gjennomføringavaktueltprosjekt.Vår henvendelserettessåledestil HR.

Vi kommer somavtalt nedenfor tilbake til Dem etterâha vurdert aktuell sak nærmere.

2. BENKONKRETEGRUNNAVSTABLSEN

HR har på vegneav BT tidligere fremsattet tilbud til Sibu om ervervav deler av
Eiendommen.Bakgrunnenfor henvendelsen,slikvi oppfatterdet,er at BT somet leddi
utbyggingenavsittprosjekt,skaletablerenytt fortaulangsBenterudgata(tidligereHarald
I-lardrådesgate).Aktuell forpliktelsefølgeravrekkeflgebestemmelsenei reguleringsplan
M 311BoligområdeBenterud,vedtatt i Ringerikekommunestyre4. mai 2006. Deler av
fortauetsomskaletableres,er regulertinnpåEiendommenogskalderavanleggespå
Eiendommen.Aktuelt arealpå Eiendommeni den forbindelseanslåså væreea. 80 rnz
("A.realet").

Påbakgrunnavdetovennevnte,erSibuinnforståttmedat BTharanledningtil å fremsette
kravom ekspropriasjonfor gjennomføringav aktuellreguleringsplanjf. pbl.§ 16-2..Sibu
harsåledesintetønskeomå motsettesegaktuellgrunnavståelse,sålengepartenekommer
frem til en kompensasjon/erstatningfor grunnavståelsensom Sibu vurderer som
akseptabelmedgrunnlagi ekspropriasjonsrettsligeprinsipper.

Advokatfirmaetschjudtàsl Ruseløkkveien14,POBox244,4Solli,0201Oslo.Norway l 1:+4722or83oo E:+4722B31711
Memberofthe NorwegianBarAssociationf Regno:996m3 111VATIMVAl post@schjo-dt.no[ v\M'w.sch]0dt.n0
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VURDERING AVAKTUELLEEKSPROPRIASIONSRETTSLIGEPRINSIPPER

Utgangspunktet ved ekspropriasjon er at et skal ytes full erstatning jf. Grunnloven § 1o5.
For å avklare hva som er å anse som full erstatning i det enkelte tilfelle, må man se hen til
ekspropriasjonserstatningslovens (eeL) bestemmelser. l nærværende tilfelle anføres det at
eel. § 5 kommer til anvendelse (salgsverdi). Det avgjørende for fastsettelsen av
erstatningen i medhold nevnte bestemmelse, er den pâregnelige utnyttelsen av Arealet.
Ved ekspropriasjon i medhold av reguleringsplan, skal det sees bort fra reguleringsplanen
det eksproprieres i medhold av nar det tas stilling til hva som vil være en påregnelige
utnyttelsen av Arealet, og den opprinnelige reguleringsplanen for Eiendommen skal
såledesleggestil grunn.

Eiendommen var forut for reguleríngssplanen av 2006 underlagt reguleringsplan for Eikeli
felt B, vedtatt av Ringerike kommune 21. januar 1971.Vi vedlegger for ordens skyld
reguieringskart og reguleringsbestemmelser. Reguleringsformålet, og den påregnelige
utnyttelsen av Arealet,er således blokkbebyggelse..Det understrekes i den forbindelseat
Sibu lenge har hatt et ønske om å utvide sitt studentboligtilbud i Hønefoss pga.
underdekning, og har utredet konkrete muligheter for âetablere nye studentboliger på
Eiendommen.

All den tid Arealet kun er ca So ma, utgjørende av en stripe av Eiendommen som ikke kan
bebyggesisolert, har Arealet ingen selvstendigsalgsverdi.I sliketilfeller må erstatningen
fastsettes på grunnlag av differansebetraktninger, dvs. at erstatningen settes til forskjellen
mellom salgsverdien av Eiendommen med og uten ekspropriasjonsarealet (Arealet) jf.
Høyesteretts dom inntatt i Rt. 1976s. 1507(Sandefjord-dommen).

DEN KONKRETE VURDERINGEN

Eiendommens areal utgjør 751,3av.. Arealet utgjør ca. 80 ma..En grunnavståelse til fordel
for BT, innebærer at Eiendommens totale areal utgjør ea. 671,3 mz etter grunnavstâelsen.
Spørsmåletblir såledeshvilkenverdireduserendeefiektdette har for Eiendommen.Forå
avklare dette, må man se hen til U-graden, for derigjennom å avklare tapte
utbyggingsmuligheter. U-graclen fremkommer av § 4 i aktuelle reguleringsbestemmelser.

Som det fremkommer av vedlagte vurdering fra Buskerud Næringsmegling AS, medfører
en grunnavstàelse fra Eiendommen på størrelse med Arealet, at Sibu kan bygge 57,6 færre
ma BRA-S på Eiendommen. Videre vurderer Buskerud Næringsmegling AS verdien per
BRA-Stil NOK 3 (mo. Med dette utgangspunktet anføres det at verdien på Arealet er NOK
1'72800.

Vi påpeker at Buskerud Næringsmegling AS' vurdering har blitt forelagt BER Bygg og
Eiendomsrevisjon AS, som vi bruker mye i tilsvarende saker, for gjennomgang og
kvalitetssjeklt. BERdelte Buskerud Næringsmegling AS' syn på vurdering av Arealets verdi.

FORSLAGTIL MINNELIG LØSNING

Pâ ovennevnte bakgrunn, vurderer Sibu BTs forslag om NOK 750 per ma. for Arealet som
vesentlig for lavt. Sibu avslår således det fremsatte tilbud. Vår klient er derimot villig til å
inngå en tiltredelsesavtale med BTdersom erstatningssummen settes til NOK 1728oo.

Det understrekes at tilbudet gis med den forutsetning at partene, før eventuelle
anleggsarbeider igangsettes, avklarer hvor innkjøringen til Eiendommen skal plasseres.

Vi imøteser BTs tilbakemelding pä ovennevnte tilbud innen 14dager fra dette brevs dato.
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Advokat Magnus Røysem Haug
AdvokatfirmaetSchjødt
Postboks 2444, Solli,

0201 Oslo
Drammen, 26. mars 2014

Forespørsel om verdi på tomteareal i Benterutlgata, pnrsell av gnr. 39, bnr. 181 i
Ringerike kommune.

Det vises til forespørsel om verdi på et tomtearealpå 80kvm som bes avstått til veggrunrii
forbindelse med utvidelse av fortauüekkefølgebestemmelse) knyttet til utbyggingsprosjekt på
nærliggende eiendom i Benteruclgata, Hønefoss.

Gnr. 39, bnr. 181har et samlet areal på 751,3 kvm og er tenk utbygget med studentboliger av
Studentsamskipnaden i Buskemd(SiBu).
SiBu eier også naboeiendommen hvor det i dag er etablert studentboliger.

Gjeldende reguleringsplan for området tilsier en utnyttelsesgradpå 30 % (BYA=0,30) av
tomtens grunnareal med en maksimal byggehøyde på 3 etasjer. Formål bolig.

Buskerud Næringsmegling AS, har omsatt og omsetter mange utbyggingstomter i fylket og vi
er til enhver tid oppdatert på de tomteprlser entreprenører og utbyggere er villig til å betale for
utbyggingsprosjekter.

Idenne delen av Hønefoss er «gjengs» pris ca. NOK 3000,-pr. kvm BRAs (Snlgbart
bmttoareal i boligbygget som normalt utgjør ca. 80% av BTA)

En reduksjon av tomtens areal med 80kvm gir følgende verdireduksjon av tomten basertpå
gjeldende reguleringsplan:

80kvm x 30% BYA = 24 kvm
24 kvm x 3 etasjer = 72 kvm BTA(Bnlttoareal)
72 kvm x 80% = 57,6 kvm BRAs
57,6 kvm a` NOK 3000,-= NOK 172.800,-

Vår vurdering er dermed at verdien på arealet som bes avstått er NOK 172.800,-

   
 

ct vennlig hilsen
' rud Næringsmegling AS

Fredrik A. Haaning
NaeringseiendomsmeglerMNEF/SN
Daglig leder

BuskerudNæringsmeglingAS.EiendomsmeglerlorretnlngMNEF/EFF.BragamesTorg6. 3017Drammen f_`4“.6“-""},;\
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Magnus Røysem Haug I Schjødt

Fra: MagnusRøysemHaugI Schjødt<maha@schjodt.no>
Sendt: 10.juli 2014 13:35
Til: 'EiiingChr. Heggen'
Kopi: johan.tuft@okohusetno; owester@online.no; Einar Throne-Holst <ei-

lhron@online.no>(ei-thron@on£ine.no);Berit Refseth;CamiiiaKristiansenLunne!
Schjødt;ChristineMathiesen(Mathiesen@Buttingsrud.no);JohannesSundet
(Sundet@Buttingsrud.no)

Emne: SV: Sibu Hønefoss,ervervav grunn til fortauHarald Haràdesgt. [SCHJODT-
Matters.FID300296}

Vediegg: image001.png; image-O02.;'pg;image003.jpg

Elling,

Det visestil nedenståendee-post.

Vi hargjennomgåttdineargumenter,ogltankonkluderemedatdisseikkeendrervårt synpåsaken.Vi viser
såledestil våretidligereanførsler,hvoravdissefastholdes.Detnevnteinnebærerat tilbudet påNOK1ooopermz
avslås av Sibu.

Dersom ovennevnte avslaginnebærer at Benterud Utbygging ASvelger å igangsatten ekspropriasjonsprosess,så
er Sibu forberedt på det. Sibu er dog fortsatt av den klare oppfatning at den økonomiske rammen på nærværende
sak ikke forsvarer en full ekspropriasjonsprosessmed de kostnadspådragfor Benterud Utbygging AS det
innebærer. Forågjøre et sisteforsøk på å komme til en minnelig løsning i saken,og eneog alenemotivert av å
ltornme til en rask løsning, er Sibuvillig til å akseptereNOK ioo ooo for den aktuelle grunnavstâelsenpå 80 m2.
Dersomdetvisersegatgrunnensomavstâserstorreenn80ma,skaldetoverskytendesomavståskompenseres
Sibu med NOK 1250per m2. Prisenpå NOK loo ooo skal ikke reguleresdersomgrunnen som avståser mindre enn
80 ma.

Ovennevnte tilbud er gjeldende i 14dager fra idag.

Vi imøteserderestilbakemelding.

Medvennlighilsen/ Kindregards

Magnus RøysernHaug
Senioradvokat I SeniorLawyer

M:+4799601957
E:maha@schjodt.no<mailto:maha@schjodt.no>

[1ogo_purple3]

Fra:EllingChr.Heggen{mailto:ech@hrprosjektno]
Sendt:8. juli 2.01414:15
Til: Magnus RøysemHaug/ Schjødt
Kopi: johan.tuft@okohuset.no; owester@online.no;Einar Throne-Holst <ei-th1'on@onIine.no>(ei-
thron@online.no); Berit Refseth;Camilla Kristiansen Lunne I Schjødt;Christine Mathiesen
(Mathiesen@Buttingsrtid.no); JohannesSundet (Sundet@Buttingsrud.no)
Emne:SV:Sibu Hønefoss,erverv av grunn til fortau Harald Harådesgt. ISCHJODT-Matters.FID3oo296]

Hei igjen!
Grunnerverveter drøfteti BenterudUtbyggingAS.
Detkantilbys enerstatningpåinntil kr. 1ooo,-pr mzfor grunntil fortau.
Antall mz fastsettesetter at fortauet er bygd og nye eiendomsgrenserer fastsatt.
For øvrig er Benterud Utbygging AS av den mening, at utregningsmåten på utnyttelsen av tomta som Sibuhat‘
fremlagt, ikke er riktig. Basertpå gjeldenebyggeforskrift da reguleringsplan for tomta ble utarbeidet, er det ikke

1



tomtegrensensomdannergrunnlagetfor utnyttelsen.Arealetsomdannergrunnlagetfor utnyttelsenavtomta,
kanettertilhørendeforskrifterregnesfremtil senteravtilstøtendevei.Fortauetvil såledesikkepåvirke
utnyttelsesgraden.Videre er det reguleringsplan NR. 311somvil danne grunnlaget for adkomsten til tomta. Denne
sier at det må byggesfortau.
Sibuvil såledesha fordel avat fortauet bygges,såfremt de ønskerå bebyggetomta.

Hvistilbudetsomher er fremsattikkeaksepteres,vil detbli oversendttil BenterudUtbyggingASsinadvokat,som
vil forestå prosessenmed ekspropriasjonav grunn til fortauet.

Medvennlighilsen

lBeskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: C:\Users\jkw.HR\AppData\Loeal\Microsoft\Windo\vs\Temporary Internet

Files\C0ntent.Word\logoHRprosjektbrevarkpng]

Elling Chr. Heggen

Senior I Prosjektleder

Phone

+47ss461522

Sentralbord

+4746805555

Email

ech@hrp1'osjekt.no<mailto:jkw@hrprosjelct.no>

Web

www.hrprosjekt.no<http: I /'www.hrp1'osjekt.no/>

Fra:Magnus RoysemHaug l Schjødt [mailto:maha@schjodt.no}
Sendt:10.juni 201414:33
Til: Elling Chr. Heggen
Kopi: johan.tuft@okohuset.no<mailto:johan.tuft@okohuset.no>; o\vestet'@online.no<rnailto:o\veste1'@online.no>;
Einar Throne~Holst <ei~thron@on]ine.no<mailto:ei-th1'on@on1ine.no>> (ei-th1'on@0nline.no<mai}to:ei-

thron@on1ine.n0>);Berit Refseth;Camilla Kristiansen Lunne I Sehjødt
Emne:SV:Sibu Hønefoss,erverv av grunn til fortau Harald Harâdesgt. [SCH]ODT—Matters.FID3oo296]

Hei igjen,

Vi viser til nedenståendee-post.

Somtidligere påpekt, har Sibu fremsatt et konkret forslag til løsning i saken.Dersom dette tilbudet ikke
aksepteresavBenterudUtbyggingAS,besdetomat BenterudUtbyggingASfremsetteret konkret forslag/tilbudi
sakensom Sibu kan ta stilling til.
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Med vennlig liilsen I Kind regards

Magnus Røysem Haug
Senioradvolcat l Senior Lawyer

M:+4799601957
E: maha@Schj0dt.no<mailt0:maha@schjodt.no>

[logo_purple3]

Fra:EllingChr. Heggen [mailto:ech@hrprosjekt.no]
Sendt: 6. juni 2014 08:52.
Til: Magnus Røysem Haug/ Schjødt
Kopi: johan.tuPc@okohuset.no<mailto:johan.tuft@ok0huset.no>; oweste1'@online.no<mailto:owester@on1ine.no>;

Einar Throne-Holst <ei-thron@online.nocmailto:ei-thron@online.no>> (ei-thron@online.no<mailto:ei—
th1'on@online.no>)
Emne: SV:Sibu Hønefoss, erverv av grunn til fortau Harald Harådes gt. [SCi-iJODT—Matters.FlD3002.96]

Hei igjen!
i utgangspunktet er vel Benterud UtbyggingASav den oppfatning at SIBUhar fått et godt tilbud i og med at de
slipper kostnader med opparbeiding av fortauet, et fortau som de vil vaereavhengig av ved eventuell byggingpå
tomta. Videre får de grunnerstatning uten betydning for utnyttelse av tomta. Dere får drøfte dette, så skal jeg ta
det videre til Benterud LltbyggingAS.

Med vennlig hilsen

[Beskrivelse Beskrivelse: Beskrivelse: C:\Users\jkw.i-IR\AppData\L0cal\Micr0s0ft\Wind0\vs\Temp0rary Internet
FiIes\C0ntent.Word\logo HR prosjekt brevarkpng]

Elling Chr. Heggen

Senior f'Prosjektleder

Phone

+4795461522

Sentralbord

+4746 805555

Email

ech@hrprosjekt.no-zrnailto:jkw@l1rpr0sjeI<t.no>

Web

www.hrprosjekt.no<http://www.hrpr0sjekt.no,o'>

Fra: Magnus Røysem Haug I Schjødt [mailto:maha@schjodt.no]
Sendt: 4. juni 2014 21:22
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Til: EllingChr.Heggen
Kopi: johan.tuft@okohuset.no<mailto:johan.tuft@okohuset.no>; owester@on1ine.no<maiito:owester@online.no>;
Einar Throne-I-Iolst <ei-thron@online.no<mailto:ei-thron@online.no>> (ei-thron@online.no<mailto:ei-
thron@online.no>); Berit Refseth; Camilla Kristiansen Lunne I Schjødt

Emne:SV:Sibu Hønefoss,erverv av grunn til fortau Harald Harådesgt. [SCH}ODT~Matters.FID3o0296]

Hei igjen,

For å vurdere om saken er Fastlåst eller ikke, er det naturlig at dere fremsetter et revidert forslag til løsning. Vi vil

deretter ta dette opp med Sibu for å seom det er mulighet for at partene kan nærmeseghverandre.

Med vennlig hilsen

Magnus RøysemHaug
Senioradvokat l Senior Lawyer

M:+4799601957
E:maha@schj0dt.no<mailto:maha@schj0dt.n0>

[l0go_pu1'ple3]

Fra:EllingChr.Heggen[mailto:ech@hrprosjekt.no}
Sendt:3. juni 201413:55
Til: Magnus RoysemHaug l Sehiødt
Kopi: johan.tuft@okohuset.no<mailtozjohan.tuft@okohuset.no>; oweste1'@0nline.no<rnai1t0:0wester@0n]ine.n0>;
Einar Throne-Holst <el-thron@on1ine.no<mailto:ei~thron@onlíne.no>> (ei-thron@online.no<mailto:el-
thron@online.no>)
Emne:SV:SibuHønefoss,ervervavgrunn til fortauHaraldI-Iarådesgt.[SCHIODT-Matters.FID3o02.96}

Hei igjen!

Har tatt det opp med Benterud Utbygging, men sålangt såønskerde alle riktige fakta rundt dette med
grunnerverv og reguleringsplaner fram i dagen.
Såfremt ikke Sibu har noemer å reduserepå, i forhold til forlangende,såvirker situasjonenFastlåst.
Regnermedat forholdetrundt grunnervervblir tatt oppmedRingerikekommune.
Benterud Utbygging ønsket iprinsippet adkomst via Benterudgata, slik jeg har forstått, men kommunen gikk inn
for traseensom er vedtatt i reguleringsplan nr. 311.

Med vennlig hilsen

[Beskrivelse Beskrivelse:Beskrivelse:C:\Users\jk\.v.HR\AppData\Local\Mierosoft\Windo\vs\'I`emporary Internet
Files\Content.Word\logo I-IRprosjekt brevarkpng]

Elling Chr. Heggen

Senior l Prosjektleder

Phone

+4795461522

Sentralbord
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+4746805555

Email

ech@hrp1'osjekt.no<mailto:jkw@hrprosje1<t.no>

Web

www.h1'prosjekt.no<http://www.hrprosjelmno/>

Fra: Magnus RøysemHaug l Sehjødt [mailto:maha@schj0dt.no]
Sendt: 2. juni 201417:24
Til: Elling Chr. Heggen
Kopi: johan.tufi@ok0huset.n0<rnaiIt0:j0han.tuFt@0l<0huset.n0>; 0wester@0nline.no-<mailt0:0wester@online.I1o>;

Einar Throne-Holst <e'1—thron@online.no<mailt0:ei-th1'0n@online.no>> (ei—thron@onIine.no<mailto:ei-
th1'on@online.n0>); Berit Refseth; Camilla Kristiansen Lunne / Schjødt

Emne: SV:Sibu Hønefoss,ervervav grunn til fortau Harald Harådes gt. [SCH]ODT—Matters.FlD3oo296]

Elling,

Vi viser til din e-post nedenfor.

I vår e-post av 13.mai då. ba vi om svar på to konkrete forhold jf. tredje siste avsnitt samt nest siste avsnitt. Vi kan
ikke se at din e—p0stnedenfor besvarer våre anmodninger. Vi ber således om en tilbakemelding på disse.

Med vennlig hilsen

Magnus Røysem Haug
SenioradvolcatI Senior Lawyer
M:+4799601957
E:maha@schjodt.no<n1ailto:maha@sehjodt.no>

[logo_purple3]

Fra: Elling Chr. Heggen [mailto:ech@hrprosjektno]
Sendt: 2. juni 2014 08:25
Til: Magnus Røysem Haug I Sehjødt
Kopi:johan.tuft@okohuset.no<rnailto:johan.tuft@okohuset.no>;owester@online.no<mailto:owester@online.no>;
Einar Thrane-Holst <ei-thron@online.no<mailto:ei-thron@online.no>> (ei-thron@online.no<mailto:ei-
thron@oniine.no>)
Emne: SV:Sibu Hønefoss,erverv av grunn til fortau Harald l-Iarådesgt. [SCHJODT-Matters.FiD3oo296]

Magnus Røysem Haug.

Ut fra hva vi forstår så har Sibu i forbindelse med utnyttelsen av tomta lagt til grunn reguleringsplan for Eikli av
21.011971.
Denne angir for boligområde en utnyttelsesgrad -~ U 0,3 i tre etasjer som dere påpeker.
Reguleringsplaner basert på byggeforskriftav 1969( se utdrag i uthevet kursiv) Imidlertid i forbindelse med kravet
om erstatning så har Sibu lagt til grunn tomtearealet med eiendomsgrense som premiss for arealet.
Såvidt vi kan se så er dette ikke riktig. Arealet skal beregnes til midt av tilstøtende vei. I så måte vii ikke
opparbeidelse av fortauet ha betydning for utnyttelsesgraden ut fravårt skjønn.

Reguleringsplan M 311er av nyere dato og vil ha preferanse før eldre reguleringsplaner. Denne omhandler ikke
tomta til Sibu , men har med seg fortauet i Harald i-lardrådesgt.
Dette innebærer at Sibu er avhengigav fortauet for å få bygge på sin tomt.

5



Forutsatt at Sibu får gjennomslag for å benytte reguleringsplan med tilhørende reguleringsbestemmelser av 1971
for utnyttelse av sin tomt, er vi av den oppfatning at fiemsatt krav om erstatning er basert på feil
Utregningsgrunnlag.

Byggeforskrift 1969(i lcrafl:01.04.1970)Byggeforskrifi: av 1.august 1969 ble satt i kraft 1.April 1970.Byggeforskrift
1969kap. 25 og kap. 2.6gjelder for planer vedtatt/stadfestet i perioden 1970-1985:
Kap25 Utnyttingsgrad
:1Definisjon
Utnyttingsgrad - forholdet mellom brutto goivareal i bebyggelse og brutto grunnareal inklusive lialvparten av
tilstøtende veg, bane, plass, park, vann eller elv, maksimalt 10,0 m.

Med vennlig hilsen

lBeskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: C:\Users\jkw.HR\AppData\Local\MicrosoP:\Wind0ws\Temporary Internet
Files\Content.W01'd\I0go HR prosjekt brevarkpng]

Elling Chr. Heggen

Senior l Prosjektleder

Phone

+4795 46 1522

Sentralbord

+4746 80 5555

Email

ech@hrprosjelct.no<mailto:jkw@h1'prosje1<t.no>

Web

www.hrpr0sjektno<http://www.hrpI‘osjekt.no/>

Fra: Magnus Røysem Haug l Sehjødt [mailto:maha@schjodt.no]
Sendt: 13.mai 2014 15:10
Til: Elling Chr. Heggen
Kopi: oweste1'@oI1lir1e.no<mailto:owester@online.n0>; joharntufl@okohuset.no<mailto:johan.tuf’t@ok0huset.no>;
Einar Thrane-Holst <ei~th1'on@online.no<mailt0:ei—th1'on@oniine.no>> (ei—thron@online.no<maiIto:ei~
thr0n@online.no>); 'Berit Refseth'; Camilla Kristiansen Lunne / Schjødt
Emne: SV:Sibu Hønefoss,erverv av grunn til fortau Harald Harådes gt. [SCHIODT-Matters.FID3ooz96]

Elling,
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Vi viser til nedenstående e-post samt telefonsamtale forrige uke.

Innledningsvis presiserer vi at vårt kontor er engasjert for å håndtere denne saken på vegne av Sibu og at all
korrespondanse skal rettes til undertegnede.

Videre ønsker vi å påpeke at vi, sammen med Sibu, har vurdert verdien på arealet som skal avstâs til fortau
grundig, og Sibus kostnader til konsulenter har i denne sammenheng vaert ikke ubetydelige. Grunnen til at denne
jobben ble gjort og at Sibu var villig til å dekke kostnader til konsulenter, var for å få et kvalifisert
beslutningsgrunnlag i saken samt for å underbygge et seriøst standpunkt fra vår side. Vihar pâ den annen side
ikke mottatt en velbegrunnet og dokumentert redegjørelsefra dere for hvorfor dere oppfatter det foreslåtte
vederlaget som for høyt, ei heller hvilket syn dere har på den rettslige argumentasjonen. Dere velger derimot å
fremsette en anmodning om frivillig skjønn, uten å forsøke å løse saken ved dialog. Det opplever vi som lite
konstruktivt, særlig sett hen til beløpenes størrelse i denne saken og undertegnedes klare anmodning om dette på
telefon i forrige uke.

Videre legger vi til grunn at dere er godt kjent med at derei en skjønnsprosess, enten den er frivilligeller ikke,vil
vaere forpliktet til å dekke Sibus nødvendige utgifter til advokat, egne advokatutgifter, utgifter til skjønnsmenn
samt erstatning for grunnavstâelsen. Det innebærer at deres kostnader relatert til en slik prosess vil overstige det
beløpet Sibu har tilbudt som kjøpesum for det aktuelle arealet. Dette gjelder også dersom vi legger til grunn at
erstatningen blir fastsatt av skjønnsretten til det beløpet som tidligere har blitt tilbudt fra deres side. Sett hen til
dette, fremstår en skjønnsprosess, som ogsåvil være tids- og arbeidskrevende, som ytterst lite hensiktsmessig.Vi
deler for øvrig ikke deres oppfatning om at det er avgjørende i den sammenheng at mz prisen som danner
grunnlaget for beregningen av erstatningen til grunneierne i området skal være mest mulig lik. Erstatning for
grunnavstâelse må alltid vurderes konkret ut fra hvilketverditap den aktuelle grunneier lider, og ut fra de
prinsipper vi tidligere har redegjort for.

Vi viser for øvrig til vårt forslag til løsning i saken som ble fremsatt på telefon av undertegnede i forrige uke. På
vegne av Sibu ble det foreslått NOK 150 ooo som et forsøk pâ âløse saken raskt og i minnelighet mellom partene.
Undertegnede oppfordret deg til å diskutere dette med din oppdragsgiver og melde tilbake til oss. Vi kan ikke se at
nedenstående e-post inneholder en slik tilbakemelding. Tilbudet opprettholdes herved og vi ber om at dere tar
stilling til tilbudet.

Vi har så vidt liten forståelse for at det virkeliger ønskeligmed en skjønnsprosess for utbygger i denne saken at vi
her om en bekreftelse fra person med beslutningsmyndighet i Benterud Utbygging AS på at dette faktisk er den
ønskede fremgangsmåte for utbygger, og at Benterud Utbygging derved stiller' seg bak din e-post nedenfor og ikke
er villig til ågå i dialog med Sibu foråforsøke å løse denne saken raskt og i minnelige former. Basert på innholdet
av denne tilbakemeldingen, vil Sibu ta stilling til videre fremdrift i saken.

Etter at dere tok kontakt med Sibu første gang i anledning nærværende sak, har Sibu hatt behov for å avklare
fremtidige planer for sin eiendom, herunder i forhold til utbygging og plassering av innkjørsel. Vi ber om
forståelse for at dette nødvendigvis har tatt noe tid. Vi anmoder derfor om at dere nå legger tidligere historikk i
saken bak dere, og at vi nå ser fremover og søker å løse nærværende sak.

Hører fra dere.

Med vennlig liilsen

Magnus Røysem Haug
Senioradvokat f Senior Lawyer

M: +47 996 01957
E: maha@schj0dt.no<mailto:maha@schjodt.no>

[Eogo_purple3]

Fra: Elling Chr. Heggen [mailto:ech@hrprosjekt.noj
Sendt: 6. mai 2014 09:13
Til: berit.refseth@sibu.no<mailto:berit.refseth@sibu.no>; Magnus Røysem Haug I Schjøclt
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Kopi: owester@0nline.no<mailt0:owester@0n!ine.no>; johan.tu&@ok0huset.I1o<mailto:johan.tuft@ol<ohuset.no>;
Einar Throne-l-lolst <ei-thron@online.no<mailto:ei-thron@online.no>> (ei-thron@online.no<mailto:ei-
thron@online.n0>)
Emne: Sibu I-iemefoss,erverv av grunn til fortau Harald l-Iarådes gt.

Sibu v] Berit Refseth

Viser til diverse purringer og gjentatte oppfordringer til avklaringervedrørende grunnerverv til fortau i Harald
Hardrådesgt.

Registrerer at det er uenighet om pris for avståelseav arealet til fortau. Nå er det slik at samfunnet har en ordning
med frivillig skjønn, og det bes her om at Sibu aksepterer dette.
Slik vi ser det har Sibu interesse av at fortauet blir etablert forutsatt 'at de vil benytte tomta tii studentboliger. Jag
går ut fra at Sibu ikke mener at beboerne i hybelhuset skal gå i gata, men ha en trygg vei fram til boligen. I så måte
bør etablering av fortau være i Sibus interesse. Ut fra denne betraktning anser vi at det Síbuderfor har feiles
interesse med Benterud UtbyggingAS om etablering av fortau. Å gâ over barnehagens, eller borettslagets tomt
synes lite aktuelt og dessuten skal man også kunne gå trygt frem til disse eiendommene.

Er Sibu av den oppfatning at Benterud Utbygging AS skal gâ til Ringerike kommune og be om ekspropriering av
arealet for etablering av fortauet? Et fortau som ønskes av den som besitter arealet. Dette blir for dumt etter min
mening. jeg oppfordrer derfor Sibu til ansvarliggjøring å gi aksept for et frivillig skjønn. Til orientering så har
Buskerud Fylkeskommunegitt fri grunn til arealet for den del av veien som er bygd, da veien har en nytteverdi
også for fylkeskommunen.

Nå er det slik at det er Ringerike kommune som har ønsket at veien og fortauet får den beliggenhet som
reguleringsplan nr. 311legger opp til. I tillegg er Ringerike kommune sterkt interessert i skoletomt for barneskole
pà området. Dette kan resultere i at det blir Ringerikekommune som erververarealet til fortau, dersom det nâ
ikke kommer til en frivilliglesning.
Som sagt det er lovåvære ueing i en sak, men å ikke godta å løse denne uenighet på en måte som samfunnet
legger opp til, blir lite tillitsvekkende.
Ber om en rask tilbakemelding på dette. Viser til at første henvendelse i saken ble gjort 16. januar 2014, og at første
tegn på svar kom 15.mars 2014etter flere purringer. Se ingen grunn til at det skal være årsaker ti! å trenere saken
ytterligere.

Med vennlig hilsen

[Beskrívelsez Beskrivelse: Beskrivelse: C:\Use1's\jkw.HR\AppData\L0ca!\Microsoft\Wind0ws\Temporary Internet
Fi!es\C011tent.Word\log0 HR prosjekt brevarkpng]

Elling Chr. Heggen

Senior l Prosjektleder

Phone

+479546 1522

Sentralbord

+4746 805555

Email
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eCh@hrprosjekt.n0<mailto:jkw@hrpr0sjel<t.no>

Web

www.hrpros}ekt.no<http:l/www.hrp1'osje1<t.no/>
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Planbeskrivelse for reg.plan nr. 311 ”Boligområde på Benterud”. 15.03.05 

1

PLANBESKRIVELSE ved HRTB AS 

1. Bakgrunn for planarbeidet

1.1 Forslagsstiller:
Benterud Utbygging B.A., ved Jan Myrlund: Fokus Rådgiving AS Ringåsveien 24, 3512 
HØNEFOSS

1.2 Prosjekterende: 
Reguleringsarkitekt:  HRTB AS Arkitekter. v Ola Mowé og Ketil Moe, St Olavs gate 28,  

0166 OSLO
Landskapsarkitekt:    Grindaker AS v Lars Flugsrud. Waldemar Thranes gate 73, 0175 OSLO 
Trafikk/ støy:   Interconsult/ COWI AS, Postboks 3078, 3501 HØNEFOSS 

1.3 Eiere 
Forslagstiller Benterud Utbygging BA eies av Norderhov Sogneselskap og SL Ringeriksfrukt. 
Disse eier henholdsvis 60% og 40% av tomt og eiendomsmasse. Grensene mellom 
eierforholdene er kompliserte og uviktige for denne saksfremstillingen.  

1.4 Forslagsstillers intensjoner med planforslagets utforming 
Utbyggingen av Benterud har til hensikt å bidra til en sentrumsnær byvekst. På denne måten 
ønsker utbygger å redusere presset på å bygge i områder der det vil oppstå konflikt med 
jordbruksinteresser.
Vår intensjon er å skape en grønn, men tett bebyggelse med hagebypreg, der felles grønne 
uterom slår an en tone som blir stedets bærende kvalitet. Bygningene skal utformes slik at de 
flankerer uterommene og fokuserer på de to interne gangveiene. Planen og 
bygningsutformingen skal gi rammer for utfoldelse og leder menneskene frem fra sted til sted.  
Uterommene skal danne et hierarki med variasjon, ulik karakter, kvalitet og utforming fra sted 
til sted når man beveger seg gjennom området. Utformingen skal tilstrebe kontakt og 
forbindelser til den miljøet med elva og gangstien langs denne, til Benterudsletta, videre ut i 
bydelen rundt og  til det omkringliggende landskap. Først og fremst må den skape kontakt og 
forbindelse mellom beboerne. Mens bygningene i plan skal ha en enkel geometrisk form, skal 
ulike bygningshøyder og fasadeuttrykk skape variasjon og karakter til bebyggelsen 

Prosjektet ventes gjennomført innen en ramme på om lag fem år.  

Målt med dagens kostnadsnivå for tilsvarende prosjekter vil utbyggingen av det aktuelle 
området fordre investeringer på rundt 550 millioner kroner, inklusiv mva.  

2. Forhold til gjeldende planer

2.1 Overordnede planer 
Reguleringsplanen bygger på Kommuneplanen, Soneplan Hønefoss 2003-2015, vedtatt av 
kommunestyret 26.06.2003. Kommuneplanen viser området utnyttet til boligformål. 

2.2 Andre planer 
Reguleringsplan nr. 62-05 ”Eikli- Omregulering del av friområde”. Gnr/ bnr 39/149 og 39/8. 
Formål: industri og friområde. Vedtatt i Ringerike kommunestyre den 29.06.1989.. 
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Reguleringsplan nr. 124 ”Benterud”. Omfatter eiendommene gnr/ bnr. 39/11, 39/43, 39/68, 
39/78 og 39/80. Formål: Industri, utstillingsplass, enebolig, kjøreveg, park, turveg og lek. 
Vedtatt av Ringerike kommunestyre 22.12.1977.  

Reguleringsplan nr. 62- 03 ”Eikli- område B”. Formål: offentlig bebyggelse, 
blokkbebyggelse, eksisterende bebyggelse, friområde- lekeplass, off. vei og off. gang- og 
sykkelvei. Vedtatt i Ringerike kommunestyre 01.07.1971 og 02.09.1971. 

Reguleringsplan nr. 180 ”Kvartalet ved Ringerike yrkesskole”. Formål: offentlig bebyggelse, 
offentlig kjørevei og offentlig gangveg/ fortau. Vedtatt i Ringerike kommunestyre 
27.08.1987.

2.3 Vurdering av forskrift om konsekvensutredning. 
Planforslaget er vurdert iht. plan- og bygningslovens kapittel VII-a ”Konsekvensutredninger”, 
med tilhørende forskrift. Se notat fra HRTB til Ringerike kommune, Miljø og arealforvaltning 
datert 18. mai 04. Notatet konkluderer med at det ikke foreligger utredningsplikt.  

3. Beskrivelse av planområdet

3.1 Stedet
Planområdet ligger på Benterud på nordvestre del av Eiklitangen ved Storelva. 
Området er sentrumsnært men likevel skjermet og rolig. Nabolaget er et sammensatt område 
preget av boligbebyggelse av ulik størrelse og alder, av skoler og næringsvirksomhet. 
Rådhuset er nærområdets viktigste bygning. 

I nord er det en relativt  tett, småhusbebyggelse rundt Benterudgata, store deler av denne er i 
fra tidlig i forrige århundre. Midt i området er det boligblokker fra tidlig på syttitallet, mot sør 
ligger en nyere, blandet småhusbebyggelse.  Mot øst ligger Hønefoss videregående skole, 
Eikli skole og næringsbygg langs Osloveien. I de senere årene er det reist en rekke 
næringsbygg langs Dronning Åstas gate.

Stedet preges ikke av storslagne landskapstrekk eller dramatiske utsikt. Det ligger vakkert til 
med gode solforhold og en begrenset utsikt mot Storelva og åsen i vest. Turen langs 
elvekanten er attraktiv. Nabolaget byr på varierte spaserturer.

3.2 Historikk 
Området har gjennom lang tid vært brukt til utstillinger, fesjå, hestemarked, travløp etc.  
Ringeriksfrukt oppførte sin første bygning vest på plassen i 1938. Under krigen ble det reist 
en rekke bygg av tyskerne for militære formål. Disse omkranser sletta og benyttes til 
verksteder og lagre. Senere har Sognelaget og Ringeriksfrukt oppført forsamlingslokalet 
Benterudstua i  2002. 
Det er ikke registrert vernet bebyggelse, landskap eller vegetasjonen i området.

3.3 Benterud- Tomtas beskaffenhet 

3.3.1 Landskapets form og karakter. 
Tomta ligger på en  flat landtunge ved Storelva. Stedet henter sine viktigste karaktertrekk fra 
elva, åsen på den andre elvebredden og noen store bjørketrær. Fordi eiendommen har vært 
brukt som utstillingsområde for landbruket  er den dominert av en stor åpen slette. Terrenget 
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er relativt flatt og stiger 6 m fra kote 64 ved elva til kote 70 ved Dronning Åstas gate i sør. 
Planområdets største lengde er ca 400 m fra øst til vest og ca 300 m fra nord til sør.  

3.3.2 Eksisterende vegetasjon 
Vegetasjon består for det meste av bjørk og andre løvtrær og busker. Langs Storelva er det tett 
vekst av trær og busker. Eksisterende vegetasjon langs elvekanten skal i størst mulig grad 
bevares for å sikre elveskråningen og det biologiske mangfoldet. Vegetasjonen bør imidlertid 
tynnes og en del undervegetasjon og kratt fjernes. Ved tynningen bør det skapes enkelte 
åpninger i vegetasjonen slik at beboerne kan få noen gløtt ned til elva. Dette vil også øke 
attraktiviteten for ferdsel og opphold langs elva. 
Et stort tuntre (bjørk) midt på utstillingsplassen gir området særpreg, og bjørka bør absolutt 
vernes. Klynger av større løvtrær markerer eiendomsgrensen mot øst sør og vest.  
Noen enkelttrær og grupper av trær inne i området søkes bevart ved tilpasning av bebyggelse, 
veier og parkering. Trærne må forberedes for lett oppfylling og terrengendringer ved 
beskjæring og tynning.

3.3.3 Grunnforhold 
Grunnen består av sand, grus og silt som er avleiret fra elva. NGI foretok grunnboringer ved 
pumpestasjonen i 1978 og konkluderte med at grunnvannstand ligger i nivå med elveleiet, og 
at det ikke er stabilitetsfare.  

3.3.4 Flomvann 
Terrenget ligger i dag hovedsakelig på kote 68. Nærheten til elva gjør den lave tangen utsatt 
for flom. Kommuneplanen stiller krav om sikring mot 100 års flom. Dette kan løses ved at det 
etableres en voll mot elva på kote 68,4. I tillegg foreslår NVE tiltak for å stabilisere foten av 
åsen på motstående elvebredd med en steinsokkel, og at man tynner blant de største trærne der 
for å hindre mulige ras i løsmassene. For elvebredden i reguleringsområdet anbefales en 
skjøtselsplan som sikrer en ung og variert buskvekst med et tett rotsystem. Større trær ved 
elvebredden anbefales hugget.
Utbygger ønsker å gå lenger enn kravet for å sikre området og planlegger at nederste gulvplan 
for boligbebyggelse legges på kote 70. Tiltaket sikrer bebyggelsen mot 200-årsflom. I tillegg 
vil det bli etablert terskler høyere enn kote 68 for innkjøring til parkeringsanlegg. 
Parkeringskjellere vil med sin vekt og sitt volum bidra til å forankre bebyggelsen og sikre den 
mot flom.  

3.3.5 Forurensing
I 50- åra sto det et halmluteri ved elva vest for Benterudstua. Dette er senere revet. Det er ikke 
registrert forurensing i grunnen på området. 

3.4 Utbygging 
Området skal benyttes til boligbygging, fortrinnsvis lav blokkbebyggelse. Den foreslåtte 
bebyggelsen vil bli formet som bygninger på 3 til 4 etasjer gruppert rundt to kryssende 
kjørbare gang og sykkelveier. Husrekkene er orientert mot sol og utsikt  til elva. Samlet vil 
det bli bygd ca 250 boliger og inntil 180 studenthybler, eller ca 24 rekkehusboliger. Mellom 
bygningene etableres lekeplasser, friareal og hager. 

Byggeområdene er løftet ca to meter opp over nåværende terreng for å unngå at boligene 
utsettes for flomskader. Under bebyggelsen anlegges parkeringskjellere. 
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Hver enkelt bygningsrekke med underliggende parkering kan gjennomføres som selvstendige 
byggetrinn. Utbygging vil ventelig skje fra øst mot vest.  

I tillegg til byggeområdene omfatter planforslaget en del tilstøtende eiendommer som benyttes 
til bolig og industriformål, samt deler av eiendommer som påvirkes av den foreslåtte 
trafikkløsning. Disse er inkludert i planområdet. 

3.4.1 Bebyggelsen 
Ved å benytte enkle, rektangulære bygningsformer rundt geometriske uterom oppnås en mest 
mulig effektiv situasjonsplan, med et størst mulig antall løpemeter bygningsmasse nær 
grunnen.  Dette gir mulighet for en høy utnyttelsesgrad med en relativt lav og variert 
bebyggelse med brede uterom mellom husrekkene. Den ønskede utnyttelsen kan oppnås med 
en generell bebyggelse i fire etasjer som trapper seg ned til tre etasjer i randsonen.  
Den lave profilen på bebyggelsen gir gode solforhold og begrenser områder med lange 
slagskygger. Ulike høyder på bebyggelsesplanen utnyttes til å variere en enkel, 
produksjonsvennlig situasjonsplan.

3.4.2 Terrenget 
Vollen rundt bebyggelsen vil skjule de underjordiske parkeringsanleggene. I tillegg til dette 
gjør det at vi kan skape variasjon i grensen mellom høyt og lavtliggende terreng og 
differensiere uterommene mellom mer og mindre private soner. På denne måten gir vi hvert 
enkelt uterom sin særegne karakter.  

3.4.3 Hager og uterom 
Leilighetene på bakkeplan kan ha private hager med terrasser. Dette vil bidra til variasjon i 
gårdsrommet og vil sikre artemangfoldet i vegetasjonen. Det er også satt av fellesareal til lek 
for de minste og sitteplasser. Store trær er plassert som en vegetasjonsskjerm mot vei og 
næringsbygg i sør. Lukkede parkeringsanlegg under gårdstrom/hage unngås for å sikre at 
vegetasjonen har nok jorddybde med tilgang på vann/næring. 

3.4.4 Lekeplasser 
Kommuneplanens retningslinjer for lekeareal tilfredsstilles ved at det felles oppholdsarealet 
ute er større enn 25 m2 per bolig.  Det opparbeides  i tillegg nærlekeplass knyttet til hver 
husrekke og innenfor en avstand på ca 50 m fra inngangsodør, samt en kvartalslekeplass 
(ballplass) i områdets østre del på Benterudsletta.  

3.4.5 Materialkvalitet og utførelse 
Bebyggelsen er tenkt oppført i materialer mur/ tegl/ pussede flater, med innslag av trepanel 
/platekledning.
Felles veier, plasser og hageanlegg har et begrenset areal og stor befolkningstetthet. Det vil 
være nødvendig å utforme disse med en solid og god materialstandard for å tåle slitasje og 
forenkle vedlikehold. 

3.5 Trafikk
Den største usikkerheten knyttet til planen gjelder veitilknytning av byggeområdene til det 
overordnede veinettet. 
Trafikkløsninger er utredet av Interconsult/ COWI AS. Konklusjonen er at sett fra dagens 
situasjon vil Benterudgata være beste løsning for adkomst til området. Ut fra kravet om 
tilpassing til fremtidig hovedveiløsning, vil adkomst fra Harald Hardrådes gate og ny 
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kryssløsning nordøst for Osloveien 10 være den beste løsningen, men også det mest kostbare 
alternativet.

For tiltaket med utbygging av Benterud er det tilstrekkelig å foreta en oppgradering av 
Benterudgata. På sikt vil dette komme i konflikt med de overordnede ønsker om å etablere 
Vesttangenten. På dette grunnlag synes det riktig å gå inn for en veitilknytning via Harald 
Hardrådes gate. Denne vil kunne løse flere uløste oppgaver for området. Beslutningen vil på 
kort sikt være mer kostbar og kontroversiell enn etablering av adkomst via Benterudgata. 

3.6 Syklister og fotgjengere 
De tre mulige adkomstveiene som er beskrevet i forrige avsnitt skal ha gang- og sykkelvei på 
en side, eller alternativt fortau på en eller begge sider av veien. I tillegg blir det kjørbar gang 
og sykkelvei fra Gigstads vei i sør. Langs elva anlegges gruset tursti gjennom planområdet. 

3.7 Bevegelseshemmede 
I området er forholdene lagt til rette på følgende måter: gangveier og ramper i utomhusarealer 
har stigning som i snitt er under 1:15.  De fleste oppganger vil få heis. Fra alle 
parkeringskjellere blir det adkomst med heis til terreng. Foreskrevet antall leiligheter skal 
tilrettelegges for rullestolsbrukere.  

3.8 Barnehagedekning 
Barnehagedekningen i nærområdet regnes som tilstrekkelig.  

3.9 Skoletilbud
Om Benterud bygges ut over en fem års periode kan man anta at det vil komme 8-10 nye 
skoleelever per klassetrinn. Sentrumsskolene vil ved noen justeringer av grenser for de 
enkelte skolers inntaksområde ha kapasitet til å ta i mot dette elevtallet lokalt. Beslutning om 
dette vil være en politisk vurdering. Det er ikke avklart hvilken skole barn i området vil sogne 
til. Vi antar det blir Eikli skole, 400 m øst for området.  

3.10 Skolevei
Det er to naturlige traseer for skolevei. Langs Benterudgata, under brua nord for Rådhuset og 
frem til skolen, eller langs fortau /gangvei i Harald Hardrådes gate og dens forlengelse. Siste 
alternativ forutsetter at det etableres tilfredsstillende krysning av Osloveien. 

3.11 Vann- og avløp 
Området har tilstrekkelig bruksvann og avløpskapasitet. Kapasiteten på brannvann er 
utilstrekkelig og må utbedres. Vann og kloakkledninger er ført gjennom området. 

3.12 Søppelhåndtering 
Det forutsettes avsatt plass for søppelrom ved utkjøring av parkeringskjellere, samt utvendige 
boder for søppel i nær den interne alleen ( kjørbar gang- og sykkelvei ) i bebyggelsen.

3.13 Varmekilder- Fjernvarme
Det er ikke stilt krav om at området legges til rette for fjernvarmeanlegg. Oppvarming av 
området forutsettes basert på elektrisk anlegg.  

4. Motsetninger
Den største usikkerheten knyttet til planen gjelder veitilknytning av byggeområdene til det 
overordnede veinettet (Osloveien). Interconsult AS har utredets støy og trafikk i området, og 
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konkludert med at den beste løsningen for prosjektet i sin helhet er adkomst fra Osloveien via 
Harald Hardrådes gate. Dette har skapt sterke reaksjoner fra beboerne i området. 
For øvrig er naboer og gjenboere positive til utbyggingen. 

5. Målsetting med planarbeidet
Klarlegge alle viktige punkter i planprosessen, og utrede usikre punkter, som for eksempel 
trafikk. Dette synliggjør argumentasjonen og avgjørelsene for berørte parter. 



Saksprotokoll

Arkivsaksnr.: 04/1293-83 Arkiv: L12   

Sak: 50/06 

REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ BENTERUD - 2. GANGS 
BEHANDLING (BOLIGOMRÅDE PÅ BENTERUD)

Behandling i Kommunestyret 04.05.2006: 

Representanten Lise Kihle Gravermoen erklærte seg inhabil og fratrådte under sakens 
behandling - 42 tilstede. 

Forslag fra Terje Kjemperud (SV) : 

Reguleringsplan for boligområde på Benterud vedtas ikke. 

Dersom planen vedtas ber kommunestyret  utbyggerne vurdere følgende: 

Punkt 1 b: 
Dronning Åstasgt. brukes som adkomstvei til nytt boligfelt på Benterud. 

Punkt 2. 
Friområde omgjøres til barnehage på nytt  boligfelt på Benterud. 

Tas opp til vurdering i kommuneplanen. 

Avstemming:

Ved alternativ avstemming mellom formannskapets innstilling og Kjemperuds forslag, ble 
formannskapets innstilling vedtatt med 35 mot 7 stemmer. 

Mindretallet besto av SV’s gruppe og Aase Moløkken (Ap). 

Vedtak i Kommunestyret: 

1. Reguleringsplan nr. 311 ”Boligområde på Benterud” med tilhørende 
reguleringsbestemmelser vedtas, med følgende endringer: 

a. Planavgrensningen i øst er endret slik av grensen følger planavgrensningen på 
gjeldende reguleringsplan nr. 64-02 

b. Krysset Osloveien x Harald Hardrådes gate er vist som ”Illustrasjon 1” og skal 
opparbeides som vist før det gis igangsettingstillatelse for boliger innen 
reguleringsplanen, jf. reguleringsbestemmelsene § 6.5.2. 



c. Frisiktsoner i alle kryss er inntegnet 
d. 10 meter av Eikliveien fra krysset med Harald Hardrådes gate, i retnings nord og 

sør, er tatt med innenfor plangrensen 
e. Stenging av Eikliveien i nord er fjernet 
f. Diverse endringer i reguleringsbestemmelsene vedrørende Fellesområder og 

medeiere, jf. § 5. 
g. Diverse justeringer i reguleringsbestemmelsene- rekkefølgebestemmelser, jf. §§ 

6.3, 6.4 og 6.5. 
h. Utbyggingen legges til rette for tilknytning til fjernvarmesystemet. 

Planbeskrivelsens pkt. 3.13 justeres som følger: Området legges til rette for 

tilknytning og oppvarming med fjernvarme

2. Reguleringsplan nr. 124 ”Benterud” og reguleringsplan nr. 62-05 ”Eikli- 
Omregulering del av friområde” oppheves ved vedtak av reguleringsplan nr. 311 
”Boligområde på Benterud” 

3. Reguleringsplan nr. 62- 03 ”Eikli- område B” og reguleringsplan nr. 180 ”Kvartalet 
ved Ringerike yrkesskole” oppheves delvis ved vedtak av reguleringsplan nr. 311 
”Boligområde på Benterud” 

4. Dersom det under anleggsarbeidet skulle framkomme automatisk fredete 
kulturminner, må arbeidet straks stanses og utviklingsavdelingen i fylkeskommunen 
varsles, jf. kulturminneloven § 8.2 
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RINGERIKE KOMMUNE
Miljø- og arealforvaltning

REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr. 311 
”BOLIGOMRÅDE PÅ BENTERUD” 

1.gangs behandling i planutvalget 04.04.05 sak 0036/ 0 
Offentlig høring 09.04.05- 09.05.05 
2.gangs behandling i planutvalget 13.02.06, sak 32/ 06  
Formannskapet 24.04.06, sak 74/ 06 
Vedtatt av kommunestyret 04.05.06, sak 50/ 06 

Reguleringsformål
Området som er regulert er innenfor den reguleringsgrense som er vist på plankartet. 
Området reguleres til følgende formål (Pbl §25): 
-§ 1 Byggeområder 
 Blokkbebyggelse, BB 1-7 
 Ulik bygningstype BB 8 

Frittliggende småhusbebyggelse, BF 
 Garasjer i boligområde, BG 

Allmennyttig formål- forsamlingshus, BAf 
 Industri/ lager, I/L 1-2 
-§ 2 Offentlige trafikkområder 
 Kjøreveg, OtKj 
 Gang- og sykkelveg/ fortau, OtG/s 
 Annen veigrunn, OtA 
 Bussholdeplass, OtB 
 Parkeringsplass, OtP 
-§ 3 Friområder 
 Park, FrP 1 
 Lek og sport, FrL/I 
-§ 4 Spesialområder 
 Friluftsområde (på land), SFl 1-7 
 Parkbelte i industristrøk, SPa 1-4 

Område for anlegg og drift av kommunalteknisk virksomhet, SKt 
 Frisiktsone ved veg 
-§ 5 Fellesområder 
 Felles avkjørsel, FeA   

Felles gangareal, FeGa 1-3 
Felles parkeringsplass, FeP 1-4 

 Felles areal for lek og idrett, FeL/I 
Felles grøntanlegg, FeGr 1-6 

De ulike formålene er vist på plankartet 
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§ 1. Byggeområder

§ 1.1 Felles bestemmelser for byggeområder

§ 1.1.1 Utnyttingsgrad
Maks utnyttingsgrad beregnes i %BYA og skal være som vist på plankartet. %BYA gjelder for 
boligetasjer og ikke for parkeringskjellere. 
Eventuelle glassgårder skal regnes med sitt faktiske golvareal, dvs uten beregningsplan for hver 3,0 m 
høyde. (Dersom det bygges nye dekker, skal dette byggemeldes på vanlig måte). 

§ 1.1.2 Byggehøyde
Alle boliger skal ha gulv plassert over kote 70. Innenfor byggeområdet er det soner med ulike 
høydebegrensninger. Maksimal byggehøyde for møne og gesims er vist på plankartet med kotehøyde.  
Det kan etter søknad tillates å bygge enkelte bygningsdeler høyere. Ventilasjonsrom og utstyr kan ha 
større høyde dersom det er trukket minimum 3,0 m innenfor veggliv i  øverste etasje, og gis en matt og 
kamuflerende overflate. Det kan gjøres mindre avvik for heissjakt, trappehus, pipe ol. 

§ 1.1.3 Terreng
Eksisterende terreng tillates løftet til kote 70.

§ 1.1.4 Byggegrense
Bygninger skal plasseres innenfor byggegrense. Byggegrenser er vist på plankartet. 

§ 1.1.5 Parkeringsdekning
Parkeringsplasser skal etableres etter nedenstående tabell: 

 biloppstillingsplass biloppstillingsplass for 
gjester

sykkelparkeringsplass 

1- roms leilighet 0,5 0 0,2 
1- 2 roms leilighet 
opptil 45m2 BRA 

1,0 0 0,2 

1- 2 roms leilighet 
fra 45m2 BRA og 
mer 

1,0 0,25 0,2 

3- roms eller flere 
roms leilighet 

1,25 0,25 0,2 

50 m² forretning, 
kontor, bevertning 

1,0  0,2 

Studenthybler 0,2 0,0 0,4 

§ 1.1.6 Parkering
Parkering for boliger i BB1- BB7 skal etableres i parkeringsanlegg helt eller delvis under terreng. 
Golv i garasjeanleggene skal være minimum på kote + 66,7. Terskel for innkjøring til garasjer skal 
være minimum på kote 70. 
Garasjeanlegg under Felles grøntanlegg (FeGr 1- FeGr 4) skal søkes begrenset.

For områdene BB1- BB7 tillates opptil 20 % av det samlede antall biloppstillingsplasser etablert på 
bakkenivå.

For område BB8 kan inntil 40 % av biloppstillingsplassene være på bakkeplan. Slike plasser skal 
utformes som ”grønn” parkering. Vegetasjon/ trær skal plantes for å skjerme mot innsyn til 
omkringliggende leiligheter. 

I utbyggingsfasen kan det etableres midlertidige felt for bakkeparkering for å oppnå balanse mellom 
antall boliger og parkeringsplasser i de første delfeltene, avhengig av om utbygging starter fra øst eller 
vest. Midlertidige anlegg kan benyttes til permanente garasjeanlegg er ferdigstilt. 
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§ 1.1.7 Byggesøknad
Ved byggesøknad skal følgende være dokumentert: 
Husplassering, tilpasning til omgivelsene og utnyttelse av ubebygd areal. 

§ 1.1.8 Bygningers utseende, herunder farger og materialbruk, vindusplassering osv
Ny bebyggelse skal utformes på en slik måte at området samlet fremstår med et helhetlig arkitektonisk 
uttrykk. Bebyggelsens hovedmaterialer skal være tegl eller evt. pussede flater. Det vises til den 
utarbeidete ”Formingsveileder for Benterud”. Denne er veiledende, men ikke bindende for den videre 
utvikling av prosjektet

§ 1.1.9 Utomhusplan
Utforming, bruk og behandling av ubebygd areal (parkeringsplasser, terrengbehandling og lignende) i 
byggeområder skal være dokumentert ved en utomhusplan. Plassering og utforming av 
sandlekeplasser innenfor områdene BB 6- BB 8 skal også vises gjennom utomhusplanen.  
Planer for sikring og bevaring av eksisterende vegetasjon, og etablering av ny vegetasjon skal også 
framgå av utomhusplanen. 
Utomhusplanen skal vedlegges byggesøknad og godkjennes i kommunen før det gis rammetillatelser 
for bygging av bygninger og anlegg. 

Mindre bygningsmessige installasjoner for eksempel avfallsstasjoner, transformatorkiosk og 
sykkelparkering tillates oppført innenfor områdene BB1- BB8 og FeGr1- FeGr4. Utforming, 
materialbruk og plassering av installasjonene skal danne et helhetlig uttrykk med øvrig bebyggelse. 
Installasjonene skal avskjermes for innsyn fra tilliggende områder. 

§ 1.1.10 Gjerder
I områdene BB1- BB8 kan det ikke oppføres gjerder. 

§ 1.1.11 Radon
Det skal gjennomføres bygningsmessige tiltak for å redusere inntrenging av radongass i samtlige 
bygninger for varig opphold (ikke for rene garasjebygg o.l.). 

§ 1.2 Byggeområde - Blokkbebyggelse

§ 1.2.1 Formål
Områdene BB1- BB7 skal nyttes til formål byggeområde, underformål blokkbebyggelse 

§ 1.2.2 Sandlekeplasser
Innenfor områdene BB 6og BB 7 skal det opparbeides minimum 5 m2 lekeareal per boligenhet. Alle 
boligenhetene skal ha sandlekeplasser plassert maks 30 meter fra inngangsdøren. 

§ 1.3 Byggeområde- ulik bygningstype

§ 1.3.1 Formål
Område BB 8 kan nyttes til rekkehus, hybler eller ungdomsboliger. 

§ 1.3.2 Bebyggelsesplan
Før det kan gis rammesøknad kan det kreves godkjent bebyggelsesplan for område BB 8.  
Planen skal vise en kotesatt detaljplassering av bebyggelse, adkomstveier, vise terrengendringer, samt 
vise en innpasset gangvei gjennom området som forbinder Gigstadsvei med Bråtaveien. 

§ 1.3.3 Sandlekeplass
Innenfor området BB 8 skal det opparbeides minimum 5 m2 lekeareal per boligenhet. Alle 
boligenhetene skal ha sandlekeplasser plassert maks 30 meter fra inngangsdøren. 

§ 1.4 Frittliggende småhusbebyggelse 

§ 1.4.1 Byggehøyde
Maksimal byggehøyde for gesims er 6,0 m og for møne 9,0 m over gjennomsnittlig terrengnivå. For 
garasje er maksimal byggehøyde 3,5 m for gesims og 5,0 m for møne. 



Reguleringsbestemmelser for reg.plan nr.  311 ”Boligområde på Benterud”  

4

§ 1.4.2 Husplassering
Husplassering og tilpasning til omgivelsene skal, sammen med planlagt gjerde med høyde over 0,5 
meter og utnyttelse av ubebygd areal, dokumenteres ved byggesøknad.  

§ 1.5 Byggeområde- Garasjer i boligområde

§ 1.5.1 Byggehøyde
Maksimal byggehøyde er 3,5 m for gesims og 5,0 m for møne. 

§ 1.6 Byggeområde- Allmennyttig formål

§ 1.6.1 Formål
Område BAf skal nyttes til allmennyttig formål med underformål forsamlingshus/ grendehus. 
Parkering er tillatt på området. 

§ 1.6.2 Utnyttelsesgrad
Maks utnyttingsgrad beregnes i %BYA og skal være som vist på plankartet. 

§ 1.6.3 Byggehøyde
Maksimal byggehøyde for møne er 7,0 meter over gjennomsnittlig terrengnivå. Maks høyde for 
gesims er 4 meter over gjennomsnittlig terrengnivå. 

§ 1.6.4 Bygningers utseende og materialbruk
Evt. ny bebyggelse skal utformes på en slik måte at området samlet fremstår med et helhetlig 
arkitektonisk uttrykk. Dette innebærer at bygningene skal ha saltak med takvinkel 30-34 grader og 
treverk som et hovedmateriale i fasaden. 

§ 1.7 Byggeområde – Industri/ lager

§ 1.7.1 Formål
Områdene I/L 1 og I/L 2 skal nyttes til industri/ lager. 

§ 1.7.2 Utnyttelsesgrad
Maks utnyttingsgrad beregnes i %BYA og skal være som vist på plankartet. 
Areal under terreng medregnes. 

§ 1.7.3 Byggegrenser
Bygninger skal plasseres innenfor byggegrense. Byggegrenser er vist på plankartet. 

§ 1.7.4 Utforming
Maksimal høyde for gesims og møne er 12 meter over gjennomsnittlig terrengs nivå. Bebyggelsen skal 
oppføres av branntrygge materialer. Bygninger skal ha en god arkitektonisk kvalitetuttrykt i volum, 
materialbruk og detaljering, og bidra til at Benterud som helhet fremstår som et samlet område av høy 
kvalitet.

§ 1.7.5 Funksjoner/bruk
Eiendommene reguleres til industri/ verksted/ servicevirksomhet med tilknyttet kontor og 
salgsvirksomhet. Etablering av detaljhandel eller annen virksomhet som genererer høye besøkstall 
med kjøretøy tillates ikke.  
Området kan ikke benyttes til virksomhet som i særlig grad vil føre til ulemper for brukere og beboere 
i det omkringliggende området. Det tillates ikke anlegg som ved lukt, røyk eller støy vil virke 
sjenerende for de tilgrensende boligstrøk. 
Den ubebygde del av tomten tillates ikke benyttet til lagring.    

§ 1.7.6 Parkering
Det skal opparbeides èn parkeringsplass per 100m2 gulvflate. 
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§ 2. Offentlige trafikkområder

§ 2.1  Felles bestemmelser for offentlige trafikkområder

§ 2.1.1 Formål
Områdene skal nyttes til formål offentlig trafikkområde, med underformål som angitt på plankartet. 

§ 2.1.2 Tekniske planer
Anlegg som kommunen skal overta og ha vedlikehold av skal utføres i henhold til planer som på 
forhånd er godkjent av kommunen.  

§ 2.1.3 Vegstandard
Vei med tilhørende avkjørsler o.l. skal være utformet med en standard som det fremgår av 
kommunalteknisk veinorm utgitt av Norske Kommuners Sentralforbund 1981, eller bedre. 

§ 2.1.4 Vegers stigningsforhold
Veg skal ha stigning maksimalt 10% 

§ 2.1.5 Avkjøringsforhold
Avkjørsler er vist på plankartet. Avkjørsler skal være i flg kommunal norm. 

§ 2.1.6 Utførelse av terrengbehandling
Terreng som er berørt av utbygging skal gis parkmessig sluttbehandling. 

§ 3. Friområder

§ 3.1 Park

§ 3.1.1 Formål
Områdene FrP 1-2 kan nyttes til offentlig parkarealer.  

§ 3.1.2 Funksjoner/ bruk
Områdene FrP 1-2 kan brukes til opphold for allmennheten. Virksomhet som er til hinder for formålet 
er ikke tillatt.

§ 3.2 Område for lek og sport

§ 3.2.1 Formål
Området FrL/I1 skal nyttes til lek, idrett og opphold for allmennheten. 

§ 3.2.2 Funksjoner/ bruk
I området FrL/I1 skal eksisterende tennisbaner beholdes og inngå som en del av friområdet. Lettere 
opparbeiding for å legge til rette for formålet er tillatt. 

§ 4. Spesialområder

§ 4.1 Formål
Områdene skal nyttes til formål spesialområde, med underformål som angitt på plankartet. 

§ 4.2 Friluftsområde (på land)

§ 4.2.1 Funksjoner/ bruk
SFl 1-7 skal nyttes til friluftsområde (på land) for allmennheten.  
Det er ikke tillatt å drive virksomhet som er til hinder for områdets bruk som friluftsområde. 
Bygninger tillates ikke oppført i friluftsområdet. Gjennom området skal det opparbeides en tursti med 
grusoverflate langs elvekanten i to meters bredde (se snitt A-A’, datert 02.03.05). 
Eksisterende og ny vegetasjon ha en variert form, størrelse og alder. Vegetasjonen skal pleies og 
skjøttes på en slik måte at vekstenes røtter bidrar til å sikre elvebredden mot utgliding og erosjon i 
området.  

§ 4.2.2 Utforming I
I områdene SFl 2 og 4 tillates opparbeidelse av elvekanten for å gjøre elva lettere tilgjengelig for 
allmennheten. Det skal utarbeides en egen, detaljert plan for området ved evt. videre opparbeiding. 
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§ 4.2.3 Utforming II
Området SFl 6 kan opparbeides med mulighet for utsetting/ opptaking av robåt, kano, kajakk (og 
andre lettere båter) som ikke krever biltrafikk til utsettingsstedet. Bruk av motorbåt er ikke tillatt. 
Området kan etableres som badeplass med sandbunn, og flytebrygge til bruk for båter og bading er 
tillatt.

§ 4.3 Parkbelte i industristrøk

§ 4.3.1 Funksjon
Områdene SPa 1- SPa 4 skal være parkmessige belter mellom industriområdene I/L 1 og I/L2. 
Det er ikke tillatt å drive virksomhet som er til hinder for områdets bruk som parkbelte. 

§ 4.3.2 Bygg og anlegg
Gangstier tillates opparbeidet i parkbeltet. Bygninger tillates ikke oppført i parkbeltet. 

§ 4.4 Område for anlegg og drift av kommunalteknisk virksomhet

§ 4.4.1 Formål
I område SKt kan eksisterende kommunalteknisk anlegg opprettholdes.  

§ 4.4.2 Virksomhet
Veien ned til området SKt kan benyttes til turvei. 

§ 4.4.3 Bygninger på området
Det kan etter søknad til kommunen føres opp mindre bygninger på området som har tilknytning til 
virksomheten. Bebyggelsen skal ha samme form og høyde som eksisterende bygninger. 

§ 4.5 Frisiktsone ved veg
Frisiktsoner er vist med stiplete linjer og mål på reguleringsplanen. 
I frisiktsone skal det være fri sikt i en høyde av 0,5 m over tilstøtende vegers planum. 

§ 5. Fellesområder

§ 5.1 Felles bestemmelser for fellesområder

§ 5.1.1 Formål
Områdene skal nyttes til formål fellesområder, med underformål som angitt på plankartet. 

§ 5.1.2 Opparbeiding
Valg av standard, samt drift og vedlikehold er opp til deltakerne i fellesarealet. 

§ 5.2 Felles avkjørsel

§ 5.2.1 Formål
FeA skal nyttes til felles avkjørsel. 

§ 5.2.2 Eiendommer som er deltakere
For felles avkjørsel FeA skal alle eiendommene i område I/L 1 g BB 1- BB 7 være medeiere med like 
andeler.

§ 5.3 Felles gangareal

§ 5.3.1 Formål
FeGa1- FeGa3 skal nyttes til felles gangareal 

§ 5.3.2 Eiendommer som er deltakere
For felles gangareal FeGa1 skal alle eiendommene i område BB1- BB8 være medeiere med like 
andeler.
For felles gangareal FeGa2 og FeGa3 skal alle eiendommene i område BB1- BB7 være medeiere med 
like andeler. 
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§ 5.3.3 Funksjoner/ bruk
Området FeGa1 opparbeides som et gateløp med en karakter av et offentlig rom/ plass, med utvidete 
møteplasser. Områdene FeGa 2 og FeGa 3 kan også nyttes av kjøretøyer for service, vedlikehold, 
brann og redning for områdene BB1- BB7. 

§ 5.3.4 Utforming 
FeGa1 skal opparbeides som et felles uterom med gatemøbler, lekemuligheter og variert beplanting. 

§ 5.4 Felles parkeringsplass

§ 5.4.1 Eiendommer som er deltakere
For felles parkeringsplass FeP 1- FeP 3 skal alle eiendommene i område BB 1- BB 7 være medeiere 
med like andeler. 
For felles parkeringsplass FeP 4 skal alle eiendommene i område BB 8 være medeiere med like 
andeler.

§ 5.5 Felles areal for lek og idrett, FeL/I

§ 5.5.1 Eiendommer som er deltakere
For felles lekeareal FeL/I skal alle eiendommene i område BB 1- BB 8  være medeiere med like 
andeler.

§ 5.5.2 Funksjoner/bruk
Området skal opparbeides som felles område for sport, lek og opphold for beboere innenfor områdene 
BB1- BB8. Området skal være en samlingsplass for beboerne. Området skal opparbeides med en 
kvartalslekeplass og mulighet for ballspill i hht. utomhusplan for området. Plassen skal avskjermes 
med vegetasjon mot kjørevei og gang- og sykkelvei (kjørbar).  

§ 5.5.3 Utforming
”Ballplassen” bør ha en størrelse på 30 x 45 meter, og det skal settes av et tilstrekkelig stort areal for 
annen lek. 

§ 5.5.4 Eksisterende vegetasjon
Eksisterende vegetasjon bør så langt det er mulig bevares. Eksisterende Betula pubescens skal bevares 
og tas hensyn til ved utforming av ballplassen og evt. annen opparbeidelse av arealet. 

§ 5.6 Felles grøntanlegg

§ 5.6.1 Eiendommer som er deltakere
For felles grøntanlegg FeGr 1- FeGr 6 skal alle eiendommene i område BB 1- BB 7 være medeiere 
med like andeler. 

§ 5.6.2 Funksjon/ bruk
FeGr 1- FeGr 4 skal opparbeides som felles lek-, rekreasjons- og oppholdsområde for beboere i 
områdene BB 1- BB 7. 

§ 5.6.3 Sandlekeplasser
Alle boligenhetene innenfor områdene BB1- BB 5 skal ha minimum 5 m2 lekeareal pr enhet, innenfor 
områdene FeGr 1- FeGr 4. Alle boligenhetene skal ha tilstrekkelige sandlekeplasser plassert maks 30 
meter fra inngangsdøren. 

§ 5.6.4 Utforming
Felles grøntanlegg skal utføres som et åpent, kultivert parkdrag, og opparbeides slik det fremgår av 
utomhusplan for de enkelte delfelt. Inntil 15% av felles grøntanlegg kan inngå i private hager. Interne 
gangveier som leder til innganger skal ha fast dekke.

§ 5.6.5 Utomhusplan
Utomhusplan for områdene FeGr 1- FeGr 4 skal leveres sammen med søknad om rammetillatelse. 
Avgrensing mellom felles grøntanlegg og privat hage, samt plassering/ utforming av sandlekeplasser 
skal fastlegges i utomhusplanen. 
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BESTEMMELSER OM REKKEFØLGE, ENDRING, PLANKRAV OL 

§ 6 Rekkefølgebestemmelser

§ 6.1 Utbyggingsavtale og godkjenning av tekniske planer
Dersom kommunen skal overta tekniske anlegg, må utbyggingsavtale og godkjenning av tekniske 
planer mellom utbygger og kommunen foreligge før det gis igangsettingstillatelse for disse anleggene. 

§ 6.2 Brannvann
Det kan ikke gis igangsettingstillatelse for bygninger før det er dokumentert at brannvannforsyningen 
tilfredsstiller brannvesenets krav. 

§ 6.3 Veg, vann og avløp og andre anlegg som skal overtas av kommunen

§ 6.3.1
Det kan ikke gis igangsettingstillatelse for bygninger før de følgende anlegg er i samsvar med 
utbyggingsavtale og godkjent og overtatt av kommunen, og opparbeidet for uten fast dekke: Offentlig 
kjøreveg (OtKj), fortau langs kommunal veg (OtKj), Offentlig parkering (OtP), Offentlig gang- og 
sykkelvei (OtG/s), støyskjerming, samt vann- og avløpsanlegg. 

§ 6.3.2
Det kan ikke gis brukstillatelse for bygninger før de følgende anlegg opparbeidet med fast dekke:
Offentlig kjøreveg (OtKj), fortau langs kommunal veg (OtKj), Offentlig parkering (OtP), Offentlig 
gang- og sykkelvei (OtG/s), støyskjerming, samt vann- og avløpsanlegg. 

§ 6.4 Veg, lekearealer og andre fellesanlegg som skal overtas av beboerne i feltet

§ 6.4.1
Det kan ikke gis igangsettingstillatelse for bygninger før følgende anlegg er i samsvar med det som er 
beskrevet i reguleringsbestemmelsene og godkjent  av kommunen, og opparbeidet for uten fast dekke:
Felles avkjørsel FeA, felles gangareal FeGa1- FeGa3, felles parkeringsplasser FeP 1- FeP 4, felles 
lekeareal FeL/I, felles grøntanlegg FeGr 1- FeGr 6. 

§ 6.4.2
Det kan ikke gis brukstillatelse for bygninger før følgende anlegg er opparbeidet med fast dekke:
Felles avkjørsel FeA, felles gangareal FeGa1- FeGa3, felles parkeringsplasser FeP 1- FeP 4, felles 
lekeareal FeL/I, felles grøntanlegg FeGr 1- FeGr 6. 

§ 6.5 Vegkryss Osloveien x Harald Hardrådes gate

§ 6.5.1
Det kan ikke gis igangsettingstillatelse for bygninger innenfor reguleringsplanen før vegkrysset 
Osloveien x Harald Hardrådes gate er i samsvar med utbyggingsavtale og godkjent og overtatt av 
Statens Vegvesen. 

§ 6.5.2
Krysset Osloveien x Harald Hardrådes gate skal opparbeides i henhold til ”Illustrasjon 1, etappe 1, 
krysset Osloveien” som vist på plankartet før det gis igangsettingstillatelse for boliger innen 
reguleringsplanen.

§ 6.5.3
Ved vedtak om ny reguleringsplan for ny omkjøringsvei (Rv 35) vest for sentrum (alt. V2), kan 
krysset Osloveien x Harald Hardrådes gate omarbeides i tråd med ”Illustrasjon 2, etappe 2, krysset 
Osloveien” som vist på plankartet. 

§ 6.6 Støy
Det kan ikke gis igangsettingstillatelse for bygninger innen reguleringsplanen før lokale støytiltak for 
eiendommene gnr/ bnr; 39/175, 39/53, 39/88, 39/33, 39/149, 39/182, 39/183 og 39/36 er planlagt og 
gjennomført i tråd med ”Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging” (T-1442). 
Eiendommer det gjelder er vist på reguleringsplanen. 
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§ 6.7 Skolekapasitet
Det kan ikke gis igangsettingstillatelse for boliger før det er dokumentert fra kommunen at 
grunnskolekapasiteten er sikret. 

§ 6.8 Utomhusplan
Det skal utarbeides planer for utomhusanlegg for hvert byggetrinn. Planen skal være godkjent før 
rammetillatelse gis.  

§ 6.8.1 Omfang
Det skal utarbeides planer for utomhusanlegg for alle felles grønanlegg, FeGr1-
FeGr6, byggeområdene BB1- BB8, felles areal for lek og idrett, FeL/I, samt for områdene SFl2, SFl4 
og SFl6 dersom disse skal opparbeides. 

§ 6.8.2 Innhold
Utforming, bruk og behandling av ubebygd areal skal være dokumentert ved utomhusplan som 
framlegges ved søknad om rammetillatelse. Utomhusplanen skal utarbeides i mål 1: 500 og omfatte 
kotesatt detaljplassering av bebyggelse, lekeplasser, sandlekeplasser, parkeringsplasser, veier og vise 
terrengendringer samt vegetasjonsbevaring og etablering av ny vegetasjon i feltet.

§ 6.8.3 Planer for Felles grøntanlegg, FeGr1- FeGr4
Felles grøntanlegg, FeGr1 skal ferdigstilles i hht. godkjent plan før brukstillatelse for boliger innenfor 
områdene BB1 og BB2 gis. 
Felles grøntanlegg, FeGr2 skal ferdigstilles i hht. godkjent plan før brukstillatelse for boliger innenfor 
områdene BB2 og BB3 gis. 
Felles grøntanlegg, FeGr3 skal ferdigstilles i hht. godkjent plan før brukstillatelse for boliger innenfor 
områdene BB3 og BB4 gis. 
Felles grøntanlegg, FeGr4 skal ferdigstilles i hht. godkjent plan før brukstillatelse for boliger innenfor 
områdene BB5 gis. 
For områdene FeGr1- FeGr3: Dersom årstiden vanskeliggjør dette kan midlertidig brukstillatelse gis. 

§ 6.8.4 Felles areal for lek og idrett, FeL/I
Før igangsettingstillatelse for mer enn 50 % av bebyggelsen i områdene BB1- BB8, skal felles areal 
for lek og idrett, FeL/I være ferdig opparbeidet i hht. utomhusplanen. 

§ 6.9 Bebyggelsesplan
For område BB8 skal det foreligge bebyggelsesplan godkjent av Det faste utvalg for plansaker før 
byggemelding kan godkjennes. Bebyggelsesplanen skal utarbeides i mål 1: 500 og omfatte  
kotesatt detaljplassering av bebyggelse, lekeplasser, sandlekeplasser, parkeringsplasser, veier og vise 
terrengendringer samt vegetasjonsbevaring i feltet. 



[Side #]

Roger Sørslett

Fra: Magnus RøysemHaug / Schjødt <maha@schjodt.no>
Sendt: 19. november 2014 17:48
Til: Roger Sørslett
Kopi: berit.refseth@sibu.no
Emne: SV:Forlengelseav Harald Hardrådesgatened til Benterud [SCHJODT-

Matters.FID300296]

Hei Roger,

Vi viser til din e-postnedenfor.

Vi har i daggitt Elling Heggen,som representererBenterud Utbygging AS,en tilbakemelding på hansseneste
fremsatte forslag til løsning på saken.Etter Sibussyn,er dette et balanserttilbud. Sibuønskerå avvente
tilbakemeldingen fra Elling Heggenfør de samtykker til en "forhåndstiltredelse" av arealeti tråd med din e-post
nedenfor. Vi har videreorientert Heggenom at Benterud Utbygging ASvil få omgåendetilgang til aktuelt arealså
fremt de akseptererSibussenestforslag til løsning på saken.

Vi kan holde degorientert om Heggenstilbakemelding, dersomdet er ønskelig.

Ha en fin kveld.

Med vennlig hilsen / Kind regards

Magnus Røysem Haug
Senioradvokat/ SeniorLawyer
M: +47996 01957
E:maha@schjodt.no
_______________________________

Fra: Roger Sørslett [mailto: Roger.Sorslett@ringerike.kommune.no]
Sendt: 19. november 2014 08:19
Til: Magnus RøysemHaug / Schjødt
Kopi: Servicesenter / Schjødt; berit.refseth@sibu.no
Emne: Forlengelseav Harald Hardrådesgate ned til Benterud

HeiMagnusRøysemHaug

Viskalfremmesakenom eventuellekspropriasjonnåi desemberogsakenliggerhosRådmannennå.
Detalternativetsomharværtdiskuterti møtermeddereer å ekspropriere.Viskjønnerat dette er envoldsom
prosessfor sålavdifferansesomdet er mellomderes/(SIBUs)kravogtilbud fra Benterudutbygging.
Kanet alternativtil ekspropriasjonværeat deregir Benterudutbyggingrett til å tiltre arealenenå, slikat veienkan
byggesnå,arealetoppmålesogmatrikuleresogat dere fortsetter å forhandlemedogforhåpentligviskommerfrem
til enordningenmedBenterudutbyggingom vederlag, evt at sakenmåavgjøresavdomstol?
Berom såraskttilbakemeldingsommulig(idag).

Med vennlighilsen

RogerSørslett
Enhetsleder
Eiendomsdrift
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[Side #]

Roger Sørslett

Fra: Thor EinarKristiansen<TEKristiansen@eurojuris.no>
Sendt: 19. november 2014 22:54
Til: Roger Sørslett
Emne: SV:Forlengelseav Harald Hardrådesgate

Jeghar værtute avkontoret i dagogbeklagerat jegikkehar fått svarttidligere.

Alternativetditt er i tråd meddet borettslagethar ment i min henvendelse.Behovfor ekspropriasjoner det ikke.

Med vennlig hilsen

Thor Einar Kristiansen
Advokat - Assosiert partner

Tel: +47 32 25 55 92
Fax: +47 32 25 55 01
Mob: +47 41 55 47 24
tekristiansen@eurojuris.no

Svensson Nøkleby Advokatfirma ANS
Nedre Storgate 15-17
PO Box 294 Bragernes, NO-3001 Drammen

http://www.svenssonnokleby.no

CONFIDENTIALITY NOTICE:
This e-mail may contain confidential, privileged in formation and is
intended only for the individual named herein. If you are not the
correct addressee you should not disseminate, distr ibute copy or otherwise
make use of this message. Please notify the sender immediately if you
have received this e-mail by mistake and delete it from your system.

Fra: Roger Sørslett [mailto: Roger.Sorslett@ringerike.kommune.no]
Sendt: 19. november 2014 08:25
Til: Thor Einar Kristiansen
Emne: Forlengelseav Harald Hardrådesgate

HeiThorEinarKristiansen

Viskalfremmesakenom eventuellekspropriasjonnåi desemberogsakenliggerhosRådmannennå.
Det alternativetsomharvært diskuterti møtermeddereer å ekspropriere.I brevetderesav16.oktober 2014tolker
jegpåside3, sisteavsnittdet somat dereer inneforstått medat veienkommerogat dereer positivtil at Benterud
utbygginggisrett til tiltre arealenenå?Spørsmålet mitt er om det er et alternativtil ekspropriasjon at deregir
Benterudutbyggingrett til å tiltre arealenenå,slik at veienkanbyggesnå,arealetoppmålesogmatrikuleresogat
derefortsetter å forhandlemedog forhåpentligviskommerfrem til enordningenmedBenterudutbyggingom
vederlag,evt at sakenmåavgjøresavdomstol?
Berom såraskttilbakemeldingsommulig(idag)– pr mail til meg.

Med vennlighilsen

RogerSørslett
Enhetsleder
Eiendomsdrift
Tekniskdrift
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SAKSFRAMLEGG 

 
  

 Kommunestyret 
 

 

 
Arkivsaksnr.: 14/3433-1   Arkiv:   

 

Eventuell endring av antall kommunestyrerepresentanter 

 

Forslag til vedtak: 
 

Åpent – Fremlegges uten tilrådning.  

 

 

Innledning / bakgrunn 
  

Kommunestyret vedtok den 28. august 2014 å nedsette et tverrpolitisk utvalg (heretter 

Strukturutvalget) som blant annet skulle vurdere de folkevalgte organer i Ringerike 

kommune herunder deres størrelse, arbeidsfordeling og arbeidsform.  

Ett av de spørsmål som strukturutvalgets mandat har gitt grunn til å belyse er om antallet 

kommunestyrerepresentanter bør endres.    

Det følger av kommuneloven at hvis antall kommunestyrerepresentanter skal reduseres med 

virkning for neste kommunestyre så må forslaget være behandlet av nåværende 

kommunestyre innen 31. desember i år. Det følger av kommuneloven § 7 nr. 3 som lyder: 

«Endring av medlemstallet vedtas av kommunestyret eller fylkestinget selv senest 31. 

desember i nest siste år av valgperioden, med virkning for kommende valgperiode.» 

Strukturutvalgets rapport skal imidlertid først avgis i januar 2015, så hvis man avventer 

rapporten blir det for sent til å kunne vedta endringer med virkning for neste 

kommunestyreperiode.  

Etter ønske fra ordfører legger derfor rådmannen spørsmålet frem for kommunestyret til 

vurdering og votering nå før årsskiftet. 

 

 

Strukturutvalgets vurdering av om antallet representanter i 

kommunestyret bør endres.  



I Strukturutvalgets mandat inngår å vurdere størrelsen på de folkevalgte organer i Ringerike 

kommune. Det innebærer at også antall representanter i kommunestyret er et tema. 

Ringerike kommunestyre har som kjent 43 representanter. Kommuneloven § 7 fastsetter i 

punkt 2 følgende om kommunestyrets sammensetning:  

«Kommunestyrets medlemstall skal være et ulike tall, som fastsettes slik for kommuner med: 

a. ikke over 5 000 innbyggere, minst 11 

b. over 5 000, men ikke over 10 000 innbyggere, minst 19 

c. over 10 000, men ikke over 50 000 innbyggere, minst 27 

d. over 50 000, men ikke over 100 000 innbyggere, minst 35 

e. over 100 000 innbyggere, minst 43.» 

 

Det betyr at Ringerike kommune med 30.000 innbyggere har flere representanter i 

kommunestyret enn det minstetall på 27 som loven fastsetter.  

Strukturutvalget har i sin rapport foretatt en enkel sammenlikning av antallet medlemmer i 

Ringerike kommunestyre (og andre folkevalgte organer i Ringerike) med antallet i 4 andre 

bykommuner av samme størrelse, nærmere bestemt Hamar, Gjøvik, Kongsberg og Moss.  

Tabellen gjengis nedenfor.   

 Ringerike Hamar Gjøvik Kongsberg Moss 

Areal i kvadratkm.  1.553 351 672 792 63 

Antall innbyggere 29.400 29.520 29.668 25.800 > 30.000 

Kommunestyrerep. 43 37 47 35 39 

Formannskapsmedl. 13 11 11 11 9 

Hovedkomiteer/utvalg 3 3 4 3 2-3 

Kommunestyremøter  11 11 10 9 

Formannskapsmøter  23 20 22 8 

 

Tabellen viser at i dette utvalget kommuner så varierer antall kommunestyremedlemmer 

mellom 35 og 47, noe som utgjør en forskjell på 12 representanter.  

 

Oversikten viser at tre av kommunene har funnet det mulig å ha færre antall representanter 

enn Ringerike, mens Gjøvik derimot har flere. I hvilken grad innbyggerne vil oppleve 

henholdsvis redusert eller økt innflytelse dersom det blir færre eller flere representanter i 

kommunestyret er vanskelig å si. 

 

Nedenfor følger oversikt over de momentene som strukturutvalget har drøftet: 

 

 I strukturutvalgets diskusjon er det pekt på at de andre bykommunene i utvalget er 

betydelig mindre i utstrekning enn Ringerike. Følgelig er det i de øvrige kommunene 

enklere å oppnå et representativt lokaldemokrati enn i Ringerike. Det er i drøftelsene 

blitt påpekt at dersom det skal sikres at de ulike lokalsamfunn i Ringerike 

(Tyristrand, Sokna og Nes i Ådal m. fl.) blir representert, er det nødvendig med en 

viss størrelse på kommunestyret.  

 

 Det er i strukturutvalgets diskusjoner også påpekt at ved en reduksjon av antallet 

representanter så risikerer man en profesjonalisering bort fra folkestyret.    



 

 Enkeltmedlemmer i utvalget har tatt til orde for at det må være avgjørende hva man 

finner hensiktsmessig for Ringerike. 
 

Strukturutvalgets konklusjon er at antallet representanter bør opprettholdes uendret.  

 

Økonomiske forhold 

Å ha et reelt lokaldemokrati og folkestyre er en verdi som ikke lar seg tallfeste. Økonomi 

kan derfor ikke tillegges hovedvekten ved avgjørelsen, men det må likevel nevnes at det 

koster mer å ha flere enn færre kommunestyrerepresentanter. Kostnadene knytter seg til 

møtegodtgjørelser, kompensasjon for tapt arbeidstid mv.  

 

I 2013 ble det totalt regnskapsført en kostnad på i underkant av 700.000 for kommunestyret. 

I 2014 ser beløpet ut til å bli i underkant av 900.000. Basert på disse tallene vil 

kostnadsforskjellen ved å ha noen flere eller færre representanter være begrensede.    

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen ser det ikke riktig å fremlegge argumentasjon utover den Strukturutvalget står 

for. Kommunestyret må selv på fritt grunnlag vurdere hva som anses som et hensiktsmessig 

antall kommunestyrerepresentanter i Ringerike kommune.   

 

 

 Ringerike kommune, 01.12.2014 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

saksbehandler:  

Dag Erlend Reite 
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Kommunestyret 

 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 14/3439-1   Arkiv:   

 

Eventuell innføring av parlamentarisme i Ringerike kommune  

 

 

Forslag til vedtak: 
 

Åpent – Fremlegges uten tilråding 

 

 

 

1. Innledning / bakgrunn 

Kommunestyret vedtok den 28. august 2014 å nedsette et tverrpolitisk utvalg (heretter 

Strukturutvalget) som blant annet skulle vurdere de folkevalgte organer i Ringerike 

kommune sin størrelse, arbeidsfordeling og arbeidsform. Ett av de spørsmål som mandatet 

har gitt grunn til å belyse er om det bør innføres parlamentarisme i Ringerike kommune. 

Det følger av kommuneloven at hvis det nye kommunestyret som velges i 2015 skal kunne 

vedta parlamentarisme i neste periode, så må forslaget være behandlet av nåværende 

kommunestyre innen 31. desember i år. Dette følger av kommuneloven § 18 nr. 2 som lyder: 

 

«Forslag om innføring av parlamentarisk styringsform må være fremmet og votert 

over i kommunestyret eller fylkestinget senest 31. desember i nest siste år av 

valgperioden. Det kreves ikke at forslaget oppnår flertall. Innføring av 

parlamentarisk styringsform kan tidligst vedtas på det nyvalgte kommunestyrets eller 

fylkestingets konstituerende møte. Styringsformen må være vedtatt og satt i verk når 

det andre året av den nye valgperioden tar til.» 

 

Strukturutvalgets rapport skal først avgis i januar 2015. Hvis man avventer rapporten blir det 

for sent til å kunne vedta parlamentarisme med virkning for neste kommunestyreperiode. 

Etter ønske fra ordfører legger derfor rådmannen spørsmålet frem for kommunestyret til 

vurdering og votering nå før årsskiftet.. 

  

Som nevnt så er det en forutsetning for at det neste kommunestyret skal kunne vedta 

parlamentarisk styreform at det nåværende kommunestyre har votert over dette innen utløpet 

av inneværende år. Om resultatet av den nåværende voteringen blir for eller mot 
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parlamentarisk modell binder ikke det neste kommunestyret. Det er uansett det nyvalgte 

kommunestyrets vedtak som avgjør om parlamentarisme skal innføres eller ikke.  

 

For å vedta parlamentarisk styreform kreves at minst halvparten av det samlede antall 

medlemmer i kommunestyret stemmer for. For Ringerike kommunestyre sin del betyr det 

minst 22 stemmer.  

 

Det tidligste tidspunktet det nyvalgte kommunestyret kan vedta parlamentarisk styreform er 

på det konstituerende møtet, men de må senest treffe slik vedtak før 31. desember i året etter 

at de er valgt. Modellen må så senest settes i verk før det påfølgende år tar til.  

 

Har man først innført parlamentarisme og senere vil avvikle ordningen, så er prosedyren den 

samme som ved innføring. Saken må behandles før 31. desember i året før valg av nytt 

kommunestyre og nytt kommunestyre vedtar eventuelt avvikling på nytt innen ovennevnte 

frister.  

 

 

2. Beskrivelse av parlamentarisk modell  

I dette punktet beskrives innledningsvis noe historikk, deretter hva parlamentarisk modell 

innebærer i praksis, og til sist gjengis hva som kan tale henholdsvis for og mot 

parlamentarisme.  

 

2.1 Om formannskapsmodellen og kommunal parlamentarisme  

Helt fra formannskapslovene ble innført i 1837 og dermed forløperne til dagens kommuner 

ble etablert, har formannskapsprinsippet vært den enerådende styringsform i kommunal 

forvaltning.  

Prinsippet innebærer som kjent at man sikrer en forholdsmessig representasjon av 

kommunestyrets politiske sammensetning i alle folkevalgte organer. Dette var frem til 1985 

den enerådende styringsmodellen.  

 

I 1985 ble det innført en prøveordning med kommunal parlamentarisme i Oslo. Da dagens 

kommunelov ble vedtatt i 1992 åpnet man for at kommunene kan velge å innføre 

parlamentarisme. Kun Oslo og Bergen samt en del fylkeskommuner har i dag denne 

styringsformen. Parlamentarisme er dermed lite utbredt i norske kommuner.  

 

 

2.2 Om hva parlamentarisk modell innebærer  

Lovreglene som fastsetter hvordan kommunal parlamentarisme skal vedtas og organiseres 

fremgår i kommuneloven §§ 18 til og med § 21. Bestemmelsene gjengis ikke her, men 

nedenfor beskrives hovedlinjene i hvordan parlamentarisme arter seg. 

 

Ved innføring av en parlamentarisk modell så innfører man en «kommuneregjering» dvs. et 

kommuneråd valgt av kommunestyret.  Det lar seg enklest illustrere ved å bruke regjeringen 

som eksempel. Kommunerådet vil tilsvare regjeringen og den enkelte kommuneråd tildeles 

ansvar for et eller flere saksområder på lik linje med det en statsråd har i et departement. Det 

velges også en kommunerådsleder som tilsvarer statsminister.  
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I og med at valg av kommunerådet skjer ved flertallsvalg vil mindretallet i kommunestyret 

normalt ikke være representert i rådet.  

 

Kommunerådet «kommunens regjering», overtar alle de oppgaver som i 

formannskapsmodellen tilligger formannskap og rådmann. Både rådmann og formannskap 

utgår altså fullstendig dersom parlamentarisme innføres.  

 

Det innebærer at kommunerådet overtar følgende oppgaver:  

 

 ansvaret for ledelse av den samlede kommunale administrasjon (i 

formannskapsmodellen rådmannens ansvar) 

 ansvaret for å sørge for at saker som fremlegges for folkevalgte organer er forsvarlig 

utredet (i formannskapsmodellen rådmannens ansvar) 

 ansvaret for å sikre at vedtak blir iverksatt (i formannskapsmodellen rådmannens 

ansvar) 

 ansvar som innstillende organ overfor kommunestyret (i formannskapsmodellen 

formannskapets ansvar).  

Praktisk sett organiseres også administrasjonen annerledes når man har et kommuneråd. 

Man går bort fra en hierarkisk organisering der administrasjonen ledes av en rådmann på 

toppen, og i stedet organiseres administrasjonen gjerne i avdelinger (man kan sammenligne 

med departementer) under de enkelte medlemmer av kommunerådet. Kommunerådet har 

som utgangspunkt fri organisasjonsmyndighet og kan selv bestemme en hensiktsmessig 

organisering, men et særtrekk ved kommunal parlamentarisme er at kommunestyret kan 

instruere om at et bestemt ansvar skal tildeles enkeltmedlemmer av rådet.  Dette til forskjell 

fra hva som gjelder forholdet mellom Storting og regjering. 

 

Kommunerådet blir parlamentarisk ansvarlig overfor kommunestyret og er avhengig av 

kommunestyrets tillit, på samme måte som en regjering er avhengig av Stortingets tillit. I en 

parlamentarisk modell plikter kommunerådet å gå av dersom et flertall av kommunestyrets 

medlemmer krever dette gjennom et mistillitsvotum. Ved kommunal parlamentarisme kan 

det også fremmes mistillit mot en enkelt kommuneråd. 

 

Ved valget av kommunerådet må kommunestyret forholde seg til det fremlagte forslaget til 

kommuneråd som en helhet. Kommunestyret kan ikke «plukke» enkeltpersoner fra 

forslagene og stemme inn personer enkeltvis.  Det er viktig å merke seg at medlemmene av 

kommunerådet ikke trenger å være medlemmer av kommunestyret. De kan dermed hentes 

utenfra.   

 

Funksjonene som ordfører og varaordfører beholdes også ved parlamentarisme og de velges 

blant kommunestyrets medlemmer. Ordfører vil i en parlamentarisk modell imidlertid ha en 

mer tilbaketrukket rolle enn i formannskapsmodellen (mer tilsvarende stortingspresident ). 

Ordfører vil fortsatt være ansvarlig for å organisere arbeidet i kommunestyret. 

 

2.3 Oversikt over fordeler og ulemper ved kommunal parlamentarisme 

Strukturutvalget har ikke vurdert fordeler og ulemper ved kommunal parlamentarisme. Det 

vises derfor til hva forarbeidene til kommuneloven Ot. prp. nr. 42 (1991-92) sier om fordeler 

og ulemper: 

  



4 

 

Fordeler: 

 

 Parlamentarisme kan medføre en klargjøring av det politiske ansvar og bidra til en 

mer samlet linje i lokalpolitikken og en effektivisering av kommunalforvaltningen. 

 Parlamentarisme vil kunne føre til at opposisjonen i sterkere grad blir aktivisert og at 

behovet for å utvikle reelle alternativer til flertallsstyret kan tvinge seg frem. Dette 

kan bidra til en vitalisering av lokaldemokratiet ved at de politiske skillelinjene blir 

klarere.  

 En parlamentarisk styreform kan øke de folkevalgtes innflytelse og kan over tid 

skape en politisk ledelse som er lettere identifiserbar for velgerne.  

 Parlamentarisme kan gi muligheter for en mer ideologisk preget politikk i 

kommunen.  

Motforestillinger: 

 

 Kommunerådet får en meget sterk stilling i forhold til de andre folkevalgte organer 

bl.a. fordi innstillingene til kommunestyret blir avgitt av kommunerådet som er 

sammensatt ved flertallsvalg. Det kan gå på bekostning av informasjon og et bredt 

beslutningsgrunnlag. 

 Parlamentarisme vil også medføre at de øvrige folkevalgte organer får reduserte 

muligheter for kontroll og innsyn.  

 At kommunerådet velges av flertallet vil redusere mindretallets innflytelse over 

politikken som føres i kommunen. 

For at ikke det skal bli for stor skjevhet i ressurser mellom «posisjon» og opposisjon» så 

fastsetter kommuneloven § 21 at grupper av kommunestyremedlemmer som ikke blir valgt 

til å delta i kommunerådet, skal sikres nødvendig utredningsmessig og kontormessig 

assistanse  

 

 

4. Økonomiske forhold 
Det er meget vanskelig å si med sikkerhet hva kostnaden ved å innføre parlamentarisme vil 

være. Det kommer i stor grad an på hvor stort kommunerådet forutsettes å bli og hvilken 

avlønning medlemmer av kommunerådet forutsettes å få. Per i dag er dette et regnestykke 

med for mange ukjente faktorer til at man kan anslå noe sikkert. At det vil bli en høyere 

kostnad er imidlertid sikkert. Den eneste besparelse man vil få er rådmannens stilling, men 

besparelsen vil bli «spist opp» av kostnadene til kommunerådet.  Det er også grunn til å tro 

at en omorganisering av administrasjonen i «avdelinger» vil bety en merkostnad.  

 
 

 

 

5. Rådmannens vurdering 
Som nevnt så fremlegger rådmannen saken etter ønske fra ordfører som er Strukturutvalgets 

leder. Rådmannen ser det ikke riktig å fremlegge annen argumentasjon enn den 

Strukturutvalget selv eventuelt står for. I sitt rapportutkast har Strukturutvalget imidlertid 

kun omtalt hva kommunal parlamentarisme er, men uten å argumentere verken for eller i 

mot denne styringsformen. Det er dermed ingen momenter å nevne.  
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Kommunestyret må derfor selv på fritt grunnlag vurdere om det anses hensiktsmessig å gå 

inn for parlamentarisme eller ikke.  

 
 

 

 Ringerike kommune, 01.12.2014 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

saksbehandler:  

Dag Erlend Reite 
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Kommunestyret 
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MØTEPLAN FOR 2015  

 

Forslag til vedtak: 
 

Møteplan for 2015 godkjennes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg 
Forslag til møteplan for 2015. 

 

 

 

 

 
 

saksbehandler: Kari Skålien 

 



 FORSLAG TIL  MØTEPLAN FOR 2015 

P.g.a. valg og konstituering blir det lite møter i september og oktober.   
 

 JAN FEB. MARS APRIL MAI JUNI JULI AUG. SEPT. OKT. NOV. DES. 

 

Kommunestyret (KS) 

 

29. 

 

26. 

 

26. 

 

30. 

 

28. 

 

25. 

 

 

 

27. 

 

 

15. 

29. 

 

26. 

 

10. 

 

Formannskapet (FS) 

   

13. 

 

17. 

 

17. 

 

21. 

 

12. 

1./2. 

16. 

  

18. 

 

 

 

    20. 

03. 

17. 

 

01. 

Hovedkomiteen miljø- og 

arealforvaltning  

 

 

 

09. 

09. 

23. 

 

13. 

04. 

18. 

 

08. 

  

31. 

 

 

 

 

 

9. 

 

 

Hovedkomiteen  

helse, omsorg og velferd 

 

 

14. 

 

 

10. 

 

 

10. 

 

 

14. 

 

 

05. 

 

 

09. 

  

 

 

 

 

01. 

 

 

 

 

 

10. 

 

 

 

Hovedkomiteen  

oppvekst og kultur 

 

 

 

11. 

 

11. 

 

15. 

 

06. 

 

10. 

  

 

 

02. 

 

 

 

11. 

 

 

Kontrollutvalget              

Eldrerådet  09.  13.  08.  31.   09.  

Ungdomsrådet  03.  14.  09.   01.  10.  

Trafikkrådet  17.  14.  09.   01.  17.  

Råd for 

funksjonshemmede 

 

 

 

12. 

  

16. 

  

11. 

   

03. 

 

 

 

12. 

 

    

Barn og unges kommunestyre:   19.03.   Formannskapet 20.10: Rådmannens presentasjon av budsjett 2016  

Formannskapets budsjettkonferanse:  01./02.06.   Formannskapet 03.11: Budsjett 2016 ut på høring (frist 19.11.)   

Skoleferier:      Uke 9 og 40   Formannskapet 01.12: Innstilling budsjett 2016 

Ringerikstinget:       Kommunestyret 10.12: Vedtak budsjett 2016, handlingsplan 2016-2019 

Kommune- og fylkestingsvalg:          13./14.09. 

KS, konstituerende møte:              15.10. 

KS, folkevalgtopplæring:               29.10. 
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